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PROJEKTO
„VILTIS SERGANTIEMS VAIKAMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Įmonės kodas: 300070090

Telefonas:+370 620 69665

El. pašto adresas: info@rugute.lt

Internetinė svetainė: www.rugute.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 23 078,72 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Šiuo tęstiniu fondo projektu siekiama efektyvinti onkologinėmis ligomis
sergančių vaikų gydymą ir gerinti medicininės priežiūros, kurią gauna mažieji pacientai Lietuvoje,
kokybę. Fondas siekia padėti vaikams gauti tuos būtinus medikamentus, medicinines / slaugos
priemones, kurių dėl finansinių priežasčių ar teisinio reglamentavimo spragų nesuteikia gydymo
įstaigos (netiekiami Lietuvoje arba nekompensuojami valstybės vaistai, slaugos priemonės), arba
kuriuos turi įsigyti pacientų tėvai, tačiau neišgali to padaryti dėl sunkios finansinės padėties.
Taip pat itin svarbu, kad kuo didesniam vaikų skaičiui būtų atlikti pažangūs genetiniai tyrimai.
Remdamiesi gauta išsamia informacija apie navikų genetines mutacijas ir onkogenus, gydytojai
gali skirti kuo tikslesnį individualizuotą gydymą. Daugumos genetinių tyrimų, atliekamų užsienio
šalių laboratorijose, mūsų valstybė nekompensuoja.
Medikamentai, tyrimai ir medicininės / slaugos priemonės bus perkami pagal poreikį, atsižvelgiant į
gydytojų rekomendacijas ir tikslingai suplanuotas gydymo schemas konkrečiam vaikui.
Projekto rezultatai:
Panaudodamas gautą paramą, fondas įsigijo vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymui
skirtų tikslingų medikamentų, medicininių, slaugos priemonių, apmokėjo už genetinio tyrimo
atlikimą bei suteikė A. R. labdarą, padengusią kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas kepenų
naviko šalinimo operacijos Gdansko universitetinės ligoninės vaikų chirurgijos ir urologijos centre,
metu:











medikamentų: Avastin 100 mg/4 ml (18 vnt.), Hycamtin infuzinis tirpalas 1mg/val. (12 vnt.),
Puri-Nethol 50 mg (10 vnt.), Equoral 100mg/ml 50ml (1 vnt.), Temozolomide Teva 100 mg
(47 vnt.), Temozolomide Teva 20 mg (12 vnt.);
19 vnt. centrinės venos kateterių;
630 vnt. Surecan adatų, naudojamų centrinės venos kateteriams;
60 vnt. Cyto set infuzinių sistemų;
burnos priežiūros priemonių: Caphosol® burnos skalavimo skysčio (9 vnt.), GUM®
AftaClear priežiūros priemonių (184 vnt.);
200 vnt. MicroCLAVE Clear konektorių;
1 vnt. MIC-KEY odos lygio gastrostoma;
slaugos priemonių: CICASILVER mikronizuoto sidabro purškalo (5 vnt.) ir CLISMA-LAX
tiesiosios žarnos klizmučių (20 vnt.);
sumokėjo už genetinio tyrimo OncoDEEP & TRACE atlikimą 1 pacientui;
suteikė labdarą, padengusią A. R. kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas operacijos
Gdansko universitetinės ligoninės vaikų chirurgijos ir urologijos centre, metu.
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Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondą „Rugutė“ 2004 m. įsteigė Edita ir Dainoras Abrukauskai, netekę
onkologine liga sirgusios trejų metų dukrelės Rugilės. Susidūrimas su onkologine dukters liga,
esama sveikatos apsaugos sistemos padėtis ir informacijos lietuvių kalba apie onkologinius
susirgimus trūkumas paskatino pasidalyti sukaupta sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms,
paliestoms vaiko onkologinės ligos.
Jau keturiolika metų fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę
pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai
gydomi, kaupti socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė
vaiko liga, skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi. Fondas remia gydomus ir ligos
remisiją pasiekusius vaikus, kurių amžius – nuo 0 iki 18 metų.
Fondas taip pat vykdo įvairius socialinius projektus, inicijuoja arba prisideda prie paramos akcijų,
skirtų gerinti Lietuvos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymo kokybę.
Vykdydamas įvairiapusę veiklą, fondas glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos, Lenkijos, Švedijos,
Prancūzijos, Turkijos, Kinijos, Belgijos nevyriausybinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos
diplomatinėmis atstovybėmis šiose šalyse. Taip pat JAV, Liuksemburgo, Belgijos, Norvegijos
lietuvių bendruomenėmis ir fiziniais asmenimis, suinteresuotais, kad kiekvienas jaunasis pacientas
gautų tikslingą ir kuo efektyvesnį gydymą.
Nuo pat įkūrimo fondas gyvuoja savanorių iniciatyvų, entuziazmo ir rėmėjų dėka. Savanoriai
organizuoja paramos renginius, koncertus, aktyviai prisideda prie „Palankaus vėjo malūnėlių“
akcijos įgyvendinimo, lanko sergančius vaikus, jų šeimas, rengia projektus, redaguoja tekstus.
2017 metais fondo direktorė Edita Abrukauskienė buvo apdovanota Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ medaliu.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Nuo 2019 metų sausio iki rugpjūčio mėnesio, panaudodamas gautą paramą, fondas įsigijo
pažangių medikamentų, medicininių, slaugos priemonių, apmokėjo už genetinius tyrimus, pacientui
A. R. suteikė labdarą apgyvendinimo, kelionės, maitinimo išlaidoms padengti operacijos metu. Visa
tai leido pasirinkti geriausią gydymo būdą konkrečiam pacientui, darė teigiamą įtaką gydymo
pobūdžiui ir rezultatui.
Medikamentai ir medicininės / slaugos priemonės buvo perkami pagal gydytojų prašymus ir
tikslingai suplanuotas gydymo schemas konkrečiam vaikui. Visos priemonės pasiekė Kauno klinikų
Vaikų ligų klinikos onkologijos ir hematologijos sektoriuje ir Vilniaus Santaros klinikų filialo Vaikų
ligoninės Vaikų onkohematologijos centre gydomus vaikus nuo 0 iki 18 metų, kuriems
diagnozuotos onkologinės ligos.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

3 342,00

1 240,26

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Medikamentai
Medikamentai

4 013,52

Medikamentai

291,83

Medikamentai

125,07

Medikamentai

1 724,12

Medikamentai
Implantuojami centrinės
venos kateteriai, 9 vnt. ir
adatos Surecan, 360 vnt.
Cyto set infuzinės sistemos,
60 vnt.
Implantuojami centrinės
venos kateteriai, 5 vnt.
Implantuojami centrinės
venos kateteriai, 5 vnt. ir
adatos Surecan, 270 vnt.
Burnos priežiūros priemonė
GUM AftaClear, 80 vnt.
Burnos priežiūros priemonė
GUM AftaClear, 54 vnt.
Burnos priežiūros priemonė
Caphosol tirpalas, 5 vnt.
Burnos priežiūros priemonė
GUM AftaClear, 50 vnt.
Burnos priežiūros priemonė
Caphosol tirpalas, 4 vnt.
Genetinis tyrimas
OncoDEEP & TRACE
Slaugos priemonės
MIC-KEY odos lygio
gastrostoma, 1 vnt.
MicroCLAVE Clear
konektoriai, 200 vnt.
Suteikta labdara A.R.
kelionės, apgyvendinimo,
maitinimo išlaidoms
operacijos Lenkijoje metu.

156,89
515,00

3 045,93

257,00

569,18

2 571,00

893,59
1 971,70

386,00

590,82
397,30
463,37
356,68
370,70

1 672,00

3 025,00
196,69
176,60

257,00

169,40

1 684,56

PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000020
(2019-02-21)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000025
(2019-03-06)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000047
(2019-04-12)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000056
(2019-04-24)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000084
(2019-06-26)
PVM s. f. Serija SJN19 Nr. 000202
(2019-07-17)
PVM s. f. Serija BBM Nr. 065874
(2019-01-23)
PVM s. f. Serija BBM Nr. 067227
(2019-04-08)
PVM s. f. Serija BBM Nr. 068319
(2019-06-07)
PVM s. f. Serija BBM Nr. 068723
(2019-07-02)
PVM s. f. Serija RIN Nr.190717
(2019-03-24)
PVM s. f. Serija RIN Nr.190937
(2019-04-25)
PVM s. f. Serija ir Nr. ARM4595665
(2019-04-26)
PVM s. f. Serija RIN Nr.191331
(2019-06-20)
PVM s. f. Serija ir Nr. ARM4639729
(2019-06-27)
PVM s. f. Serija DM Nr. 0067157
(2019-06-26)
PVM s. f. Serija ir Nr. EP 117334
(2019-06-19)
PVM s. f. Serija ir Nr. MED09023
(2019-05-25)
PVM s. f. Serija ir Nr. S17500
(2019-01-16)
Mokėjimo nurodymas Nr. 153
(2019-06-28) (suteikta suma 2000,00
Eur, skirtumas iš fondo lėšų)
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Planuota
išleisti, €
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

7 proc.

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1 615,51
23 078,72

Projekto rezultatai
Vaikų, sergančių onkologine liga, gydymas trunka ilgai, jo eiga sudėtinga ir intensyvi.
Jau keletą metų fondas susiduria su vis augančiu medikamentų poreikiu. Vaikų ligoninės VUL
Santaros klinikų filialo Vaikų onkohematologijos centro ir Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos
onkologijos ir hematologijos sektoriaus gydytojai, vis drąsiau taikydami naujausius gydymo
protokolus, stengiasi mažiesiems pacientams skirti Lietuvoje netiekiamus ar valstybės
nekompensuojamus medikamentus, kuriais sėkmingai gydomi vaikai kitose šalyse.
Atsižvelgdamas į gydytojų prašymus fondas nupirko medikamentų už 7 551,69 Eur, kurie suteikė
galimybę Lietuvos vaikams taikyti pažangias onkologinių ligų gydymo schemas.
Fondas daugiau kaip dešimt metų rūpinasi, kad, iškilus poreikiui, onkologinėmis ligomis
sergantiems vaikams būtų įvesti ilgalaikiai centrinės venos kateteriai, kurie žymiai pagerina mažųjų
pacientų psichologinę savijautą gydymo metu ir leidžia išvengti skausmo bei daugkartinių
periferinio kateterio įvedimo į veną procedūrų. Panaudodamas paramą fondas nupirko 19 vnt.
ilgalaikių venos kateterių ir 630 vnt. jiems tinkamų adatų, kurios bus naudojamos ir tiems vaikams,
kuriems jau anksčiau įvesti kateteriai. Apie kateterio naudą pasakoja onkologine liga sirgusi
mergaitė: „Kai susirgau, kiekvienas dūris atrodydavo kaip pasaulio pabaiga. Kuo toliau, tuo sunkiau
būdavo ištverti kateterio įvedimo procedūras, kadangi venos nuo visų chemoterapijų buvo
pasidariusios labai silpnos, trapios, išdegusios. Ilgalaikis kateteris labai pagerino gydymą.
Slaugytojos galėdavo suleisti vaistus man miegant ir nieko nepajausdavau, galėjau visiškai laisvai
judėti.“
Siekdamas sumažinti infekcijų riziką fondas padėjo įsigyti pažangių Cyto set infuzinių sistemų (60
vnt.) ir specialių konektorių (200 vnt.), skirtų centrinės venos kateteriams. Pagrindinis mikrobų
patekimo būdas yra kateterių čiaupukai ir jungtys, todėl šie specialūs konektoriai sumažina
kateterinių sukeliamų infekcijų galimybę. Gydomiems vaikams buvo perduota centrinės venos
kateterių, adatų, sistemų ir konektorių už 6 649,80 Eur sumą.
Viena dažniausių chemoterapinio gydymo pasekmių yra burnos gleivinės išopėjimas, dėl kurio
blogėja tiek fizinė, tiek emocinė mažojo paciento būklė: vaikas kenčia stiprius skausmus, negali į
burną įsidėti nė kąsnio maisto. Kalbėdami apie esminę fondo paramos kryptį – kuo labiau prisidėti
prie sėkmingesnio mažųjų pacientų gydymo, dažnai burnos priežiūros priemones įvardiname kaip
„smulkmeną“. Tačiau gavę šeimų laiškus, kuriuose dėkojama už dieną su šypsena ir galimybę
neurzgiančiu iš bado pilvuku tęsti gydymą, turime pripažinti – tai anaiptol ne smulkmena. Fondas
nupirko dažniausiai Europos onkologinėse klinikose vartojamų burnos skalavimo skysčių – GUM®
AftaClear (184 vnt.), Caphosol® (9 vnt.), kurie padės daugiau kaip 100 gydomų vaikų. Išleista
suma – 2 178,87 Eur.
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Fondas siekia kuo didesniam vaikų skaičiui atlikti pažangius genetinius tyrimus, kad, remdamiesi
gauta išsamia informacija apie navikų genetines mutacijas ir onkogenus, gydytojai galėtų skirti kuo
tikslesnį individualizuotą gydymą. Kompanijos OncoDNA (Belgija) laboratorijoje vienai pacientei,
kuriai diagnozuotas itin aukšto piktybiškumo centrinės sistemos navikas, buvo atlikti išsamūs
OncoDEEP&TRACE tyrimai (suma 3 025,00 Eur). Atliekant sudėtinius ir progresyvius genetinius
tyrimus, priklausomai nuo naviko genetinių mutacijų, skiriamas tikslesnis ir specifiškesnis gydymas,
padedantis įveikti ligą ir pasiekti remisiją.
Remdamasis gydytojų prašymu fondas nupirko slaugos priemonių CICASILVER mikronizuoto
sidabro purškalo (5 vnt.) ir CLISMA-LAX tiesiosios žarnos klizmų (20 vnt.), kurios leido sumažinti
vaikų gydymo metu patiriamą skausmą, kylantį susidarius praguloms, bei įveikti tuštinimosi
sunkumus. Taip pat jau kelinti metai padedame K. V. įsigyti Valstybės nekompensuojamą
pažagesnę MIC-KEY odos lygio gastrostomą, kurios pagalba berniukas yra maitinamas. Bendra
vertė – 373,29 Eur.
2019 metų birželio-liepos mėnesiais pacientas A. R., gavęs gydytojų siuntimą, vyko į Gdansko
universitetinės ligoninės vaikų chirurgijos ir urologijos centrą kepenų naviko ir plaučiuose esančių
darinių šalinimo operacijai. Valstybė kompensavo operaciją, tačiau nuvykti gydytis į kitą šalį,
susimokėti už nakvynę, maitinimą ir papildomus poreikius pacientai turėjo iš savų lėšų. Berniuko
šeimai fondas suteikė 1 684,56 Eur (visa suma – 2 000,00 Eur) paramą išvardintiems poreikiams
patenkinti, kad A. R. būtų atlikta sėkminga operacija, lemianti geresnį išgyvenimo rodiklį.
Neabejotina, kad naujos kartos medikamentai, modernūs tyrimai, pažangesnės slaugos ir
medicininės priemonės lemia didesnį vaikų išgyvenamumą ir ilgalaikės remisijos pasiekimą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie pažangesnio mažųjų pacientų gydymo ir
suteikusiems vaikams galimybę augti, mokytis, mylėti – gyventi.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ direktorė

Edita Abrukauskienė
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