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Sunkiai sergančių vaikų sveikatinimas: finansinė parama „Išsipildymo akcijos 2018″ istorijų
herojams, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba. Taip pat teikama parama
sveikatos priežiūros įstaigoms.
LIETUVA 2020 BE GLOBOS NAMŲ – visuomenės informavimas apie budinčių globotojų veiklą bei
skatinimas jais tapti.

APIE PROJEKTĄ
„Išsipildymo akcija 2018” startavo spalio 22 dieną. 16-tosios TV3 ir SEB banko „Išsipildymo
akcija“ metu žiūrovams buvo parodytos 6 jautrios istorijos, kurios visus geros valios žmones kvietė
aukoti ir padėti pagalbos reikalingiems vaikams.
Starto metu TV3 ekrane, populiariausiuose dienraščiuose, portaluose kvietėme geros valios
žmones aukoti, skelbėme šių metų akcijos tikslus. Jau nuo pat akcijos pradžios kiekvieną savaitę
žiūrovams buvo pristatyta po vieną „Išsipildymo akcijos“ istoriją, kuriai jie bus kviečiami aukoti.
Lapkričio 6 d. Lietuvos žmones kvietėme jungtis į jau tradicine tapusią „Pyragų dieną” ir aukoti
„Išsipildymo akcijai“.
Lapkričio 30 dieną tiesioginiame TV3 eteryje Raudondvario dvare buvo surengtas šventinis
„Išsipildymo akcijos” paramos koncertas, skirtas visiems geros valios žmonėms – kaip padėka tiems,
kurie jau aukojo ir taip prisidėjo prie sunkiai sergančių vaikų gydymo bei tiems, kurie dar tik ketina
tapti stebukladariais ir išpildyti ligoniukų svajones. Renginį vedė net 6 žiūrovų mylimiausi ir
populiariausi TV vedėjai: Marijonas Mikutavičius, Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė, Mindaugas
Stasiulis, Renata Šakalytė-Jakovleva, Justinas Jankevičius ir Ineta Stasiulytė. Jie ne tik linksmino
žiūrovus, bet pasakojo savo globojamų mažųjų ligoniukų istorijas ir kvietė žmones daryti gerus
darbus. Gražiausius pasirodymus „Išsipildymo akcijos“ herojams ir koncerto žiūrovams dovanojo
cirko artistai, oro akrobatai, kurie nepabūgo šalčio ir surengė įspūdingą šou po atviru dangumi ir
būrys muzikos žvaigždžių. Koncerto metu akcija ragino žiūrovus aukoti, padėti tiems, kam pagalbos
labiausiai reikia, buvo rodomi siužetai apie ligoniukus, kalbinami žymūs, garbingi, mylimi Lietuvos
žmonės, kurie ragino visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie akcijos.
Po koncerto TV3 ekrane dėkojome geros valios žmonėms už aukas. „Išsipildymo akcija“ tęsėsi
iki gruodžio 31 d. Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis,
banko pavedimais į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes, portale aukok.lt.
Visos akcijos lėšos suplaukė į pagrindinę „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą. Akcijos lėšų skirstymo
komisija labai kruopščiai ir atsakingai skirstė lėšas numatytų akcijos tikslų įgyvendinimui.

Šešerių Mildutei, gimusiai su daugybinėmis galūnių displazijomis, išnirusiais abiem klubais, persuktomis
pėdutėmis ir rankyčių plaštakomis, vilčių gyventi medikai nedavė… tik kartojo: neišgyvens, nekalbės,
nesėdės… Tačiau mergaitė nepasidavė! Ji ištvėrė jau 10 operacijų, šiandien pati sėdi, moka skaičiuoti,
pažįsta raides, lipdo, konstruoja, piešia, lanko priešmokyklinę grupę ir svajoja vaikščioti.
Per portalą aukok.lt surinktomis lėšomis buvo apmokėta už dvylikos dienų neurologinės reabilitacijos kursą
ADELI medicinos centre. „Labai džiaugiamės, kad Jūsų dėka galime Mildutę vežti į medicinos centrą Adeli,
Slovakijoje. Pasiekimai pasimatė jau antrą reabilitacijos dieną ten. Ženkliai sustiprėjo viso kūno raumenys,
greičiau atsisėda iš gulimos padėties ir atvirkščiai, pati patalpoje stumiasi neįgaliojo vežimėlį, pradėjo
vaikščioti su specialia vaikštyne, nueina be sustojimo apie 100 metrų, sustiprėje raumenys kojose ir
liemenyje. Sėdėdama ant minkšto kampo atsispirdama gali nuslinkti iš vieno galo į kitą, nebėra jokių
psichologinių baimių, kurių buvo pilna po paskutinių operacijų. Sutvirtėjo rankų raumenys, nepavargsta
rašydama., konstruodama ar dėliodama. Išmoko išsiskalauti dantis po jų išsivalymo. Už tai labai esame
dėkingi Adeli logopedei. Mildutė labai motyvuota ir atkakliai siekia tikslo.“ – džiaugiasi Mildutės mama
Jūratė.
Video reportažas apie Mildutę.

Mamos angelu vadinamas dešimtmetis Saturnas, nuo gimimo serga cerebriniu paralyžiumi, jis
visiškai nevaikšto, nesėdi be atramos, neišlaiko pusiausvyros… Berniuko svajonės paprastos ir
sveikiems galbūt atrodo sunkiai suprantamos – bėgti paskui sesę, gaudyti vėją arba bent jau
savarankiškai stovėti be mamos pagalbos. Jis yra kupinas energijos, noro viską patirti ir išbandyti.
Saturnas – pavyzdys, kad negalia neatima troškimo gyventi ir siekti tikslų galima su didele šypsena
ir optimizmu.
Iš aukok.lt lėšų apmokėjome už Saturno dvylikos dienų neurologinės reabilitacijos kursą ir pratimus
daugiafunkciniame komplekse naudojant „Spider / Ugul“ metodus ADELI medicinos centre.
„Specialistai patys stebisi, kaip jis pasikeitė nuo to pirmo karto, kai mes čia buvome. Pakitimai akivaizdūs,
tai stovėjimas ant kelių, stovėjimas ant 4-ių, to per 10 metų reabilituodami Lietuvoje nebuvom pasiekę.
Specialistai čia dirbantys sako, kad jeigu mes dar būtume anksčiau čia atvykę, pakitimai būtų dar didesni,
Saturnas jau didelis, kai kas pas jį susiformavę ir jau labai netaisyklingai, pavyzdžiui dešinės kojos
kontraktūra, ją kol kas sugeba, nors jau ir labai sunkiai ištiesti rankomis, bet jeigu apleisim, to pataisyti
galima bus tik su operacija. To žinoma labiausiai nesinori...
Ačiū Jums labai“- dėkoja Saturno mama Jelena
Video reportažas apie Saturną.

Elzytė serga itin sunkia ir reta liga, jai diagnozuotas Edvardso sindromas – liga su gyvybe nesuderinama.
Nepaisant šio, nuo gimimo lydinčio nuosprendžio, mergytė gyvena jau trejus metus.
Daugiau nei pusę savo gyvenimo, dėl daugybinių vidinių patologijų, Elzė gyvena ne namuose, o
ligoninėje. Nors šiandien trimetė nekalba, į artimus žmones reaguoja džiugiai, domisi aplinka. Kai gerai
jaučiasi, plasnoja, tiesia kojytes, apkabina rankyte, dovanodama nuostabią šypseną…
Elzytė yra ketvirtas vaikas šeimoje. Ilgai lauktas, svajotas ir išprašytas dangaus. Mergaitė gimė ir,
atrodytų, svajonė išsipildė... Deja, netrukus tėvai sužinojo, kad jų dukrytė turi vieną papildomą
chromosomą 18 chromosomų poroje – tai vadinama Edvardso sindromu.
Iš aukok.lt lėšų apmokėta už dvylikos dienų Elzytės neurologinės reabilitacijos kursą ADELI medicinos
centre, individualius kineziterapijos ir ergoterapijos užsiėmimus namuose ir MIC-KEY odos lygio
gastrostomą.
„Prieš metus Elzė gulėjo ligoninėje, lovytej ir kartkarčiais pakalbinta nusišypsodavo. Ir tuo metu ta
šypsena buvo viltis, kad gal būt dar Elzė sulauks rytojaus... O šiandien Elzė pradėjo domėtis ją supančia
aplinka, žaislais, aplinkiniais. Reaguoja garsais, veido išraiškomis, aktyviais rankų judesiais į aplinką.
Padidėjo rankų raumenų jėga bei ištvermė. Pagerėjo motyvacija aktyviai veiklai, žaidimui. Elzė pradėjo
siekti aplinkoje esančių daiktų, juos griebti, laikyti, kelti, nešti link burnos, kratyti bei stumdyti žaislus
stalo paviršiumi.
Mergaitė pradėjo aktyviai judėti ant grindų: vartosi nuo nugaros ant pilvo ir atvirkščiai, gulėdama ant
pilvo remiasi dilbiais, pakelia galvą, stebi aplinką. Paguldyta ant pilvo ant lovos, bando nulipti nuo jos
stumdamasi dubeniu atgal. Pasodinta ant grindų, kurį laiką pasėdi savarankiškai be pagalbos. Išlaiko
liemenį ir galvą pakeltą kuomet sėdi ant kelių. Pastovi prilaikoma už liemens arba pažastų ir žingsniuoja
pirmyn vedama.“ Taip apie Elzytės pasiekimus pasakojo ergoterapeutė ir kineziterapeutė.

„Prieš metus Elzė gulėjo ligoninėje, lovytej ir kartkarčiais pakalbinta nusišypsodavo. Ir tuo metu ta
šypsena buvo viltis, kad gal būt dar Elzė sulauks rytojaus...“ – prisimena Elzytės mama.
„O šiandien Elzė turi jėgų, turi stiprybės. Mes su Elze gyvenom nuostabų gyvenimą, buvom kelionėje,
buvom prie jūros, buvom intensyvioj reabilitacijoj, beveik visus metus sportavom ir mokėmės namuose
su nuostabiom kineziterapijos ir ergoterapijos specialistėm. Kuo toliau, tuo labiau ji mus stebina! O kiek
džiaugsmo teikia, jos sugebėjimai, apie kuriuos net nesvajojom. Ji jau puikiai sugeba vartytis. Ir kažkaip
sugeba besivartant savarankiškai pasiekti savo kelionės tikslą. Ne tik džiugu, bet ir saugu žiūrėti, kaip ji
tai daro, nes ji šypsosi ir saugo savo galvytę, kad nesusitrenktų į grindis. Ji pati pasėdi, šiek tiek reikia
atramos. Ji pastovi, nors šiek tiek reikia prilaikyti . Ji pati kilnoja kojeles ir pati supranta, kad ji tai daro
ir ką reiškia einam "tiapu, tiapu ". Ji supranta mus. Supranta žodžius, kuomet su ja kalbam. ... Ji supranta
žaidimus. Ji domisi aplinka. Viskas aplink yra labai įdomu. Bet koks daiktas, bet koks vaizdas. Ji nori, jau
sugeba, o svarbiau, kad turi jėgų paliest, paimti, įdėt, išimti, paspausti. Nežinau, ar yra pasaulyje
žodžiai, kurie išreikštų dėkingumą... tą dėkingumą, kurį jaučia mūsų širdys. AČIŪ „Išsipildymo akcijai“
ir aukojusiems žmonėms už tai, kad Elzė šiandien turi jėgų, AČIŪ, kad ji šiandien stipri! AČIŪ, kad ji gyva,
AČIŪ, kad ji šypsosi. AČIŪ, kad paėmusi Elzės delniuką į savąjį, jaučiu jos jėgą. Ji stipriai paspaudžia
mano delną, lyg sakydama visiems AČIŪ už gyvenimą!!!!!“ – dėkoja Elzytės mama Silvija.

Video reportažas apie Elzytę

TV3 „Išsipildymo akcijos” herojus Edgaras patyrė jau daug operacijų, ir atvirųjų, ir endoskopinių. Kaip
teigė Edgaro gydytojas doc. dr. G. Verkauskas, Edgaro atvejis buvo neeilinis, vaikui akmenukų buvo pilni
inkstai. Šiandien Edgaro, kuriam jau atlikta daugiau nei dešimt endoskopinių operacijų, taip pat ir
panaudojus dovanotą prietaisą, dar laukia bent porą kartų, kai teks šalinti likusių akmenukų nuolaužas.
Bet tai vyks vėliau, o kol kas Edgaras ilsisi „nuo mūsų“, juokauja gydytojas.
Pasak dr. G. Verkausko, vaikų urologai vaikų akmenligę gydo jau keturis dešimtmečius, tik iš pradžių
vaikams buvo taikomi atviri operaciniai metodai. Suaugusiesiems akmenų šalinimas yra dažna operacija,
todėl suaugusiųjų gydytojai chirurgai pirmieji suskubo įsidiegti naujus akmenligės gydymo metodus.
Tačiau dabar jau ir vaikams taikomi pažangūs, mažai invaziniai metodai – perkutaninė chirurgija arba

retrogradinė endoskopija, kai per šlaplę įkišamas labai plonas endoskopas ir lazeriu suskaldomi
akmenukai.
Tokia pažanga į vaikų mediciną atėjo tik tada, kai atsirado galimybė įsigyti mažesnių, specifinių prietaisų,
tinkamų operacijoms vaikams. Didžioji dauguma šių instrumentų įsigyta labdaros dėka.
Iš aukok.lt lėšų Vaikų ligoninei VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų filialui dovanota
moderni videosistema vaikų chirurgams – ir ypatingiems, ir kasdieniams atvejams. Tai moderni
videosistema, kuri sujungta su urologinėms manipuliacijoms skirtu endoskopu leidžia darbo vaizdus
matyti ekrane. Praėjus metams, jau galima teigti, kad aparatūra tinka ne tik sudėtingiems dalykams, bet
ir puikiai tarnauja kasdienėms, įprastoms urologinėms procedūroms atlikti, sako vaikų chirurgai. Vaikų
chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro vadovo doc. dr. Gilvydo Verkausko nuomone, sistema
yra dar vienas ligoninės žingsnis modernesnės medicinos link. Videosistema turi daug papildomų
reikalingų darbui funkcijų, kuriomis senesnės kartos prietaisai nepasižymėjo. Pavyzdžiui, specialias
šviesos programas, leidžiančias aiškiai pamatyti atskirus darinius šlapimo pūslėje arba pagal
operuojančiojo chirurgo poreikius nustatomas kameros kampas, taip pat specialią plovimo funkciją, kai
atliekant tam tikrą procedūrą ar operaciją nustatytu slėgiu leidžiamas skystis apsaugo sistemą nuo
perkrovimo ir intoksikacijos.
Pasak gydytojo urologo doc. dr. G. Verkausko, tai nepamainoma pagalba atliekant inkstų endoskopines
operacijas. Ką jau kalbėti apie tai, kad tokia moderni sistema labai pagerina diagnostikos galimybes, yra
ne tik patogi gydytojui, bet ir saugi pacientui. Be to, leidžia išsaugoti tyrimų ir operacijų vaizdus, kuriuos
vėliau galima panaudoti mokymo tikslams, transliuoti į kitus centrus.
„Kai turime dovanotą videosistemą, turime padarę daugiau nei 50 procedūrų, kai kurios iš jų – unikalios,
– sako doc. dr. G. Verkauskas. – perkutaniniu inkstų chirurgijos metodu atlikome akmenų skaldymo
procedūrą pacientui, kuriam tebuvo šeši mėnesiai.
Video reportažas apie Edgarą
APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros fondas „Vienybė“ yra „Išsipildymo akcijos“ partneris nuo pat pradžios – 2003 m. Ši
organizacija atlieka paruošiamuosius akcijos darbus bei pasirūpina, kad surinkta parama pasiektų
„Išsipildymo akcijos“ komisijos atrinktus likimo nuskriaustus, sergančius vaikučius, kurių istorijos
pateikiamos visuomenei akcijos metu.
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II. Materialių daiktų įsigijimas
MIC-KEY Odos lygio gastrostoma
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IV. Kitos išlaidos
12 dienų neurologinės reabilitacijos kursas Adeli
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