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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 nupirko medikamentų ir slaugos priemonių, skirtų
onkolginėmis ligomis sergančių vaikų gydymui, sumokėjo už genetinio tyrimo atlikimą bei
apmokėjo A. R. pirmąją operaciją Gdansko universitetinės ligoninės vaikų chirurgijos ir urologijos
centre:






medikamentų: Lysodren (3 vnt.), Blastomat 100 mg (38 vnt.);
1 vnt. centrinės venos kateterį;
slaugos priemonių: Actinolin gel 40g (10 vnt.) ir CLISMA-LAX tiesiosios žarnos klizmučių
(30 vnt.);
genetinis tyrimas OncoDEEP & TRACE vienam pacientui;
padengtos A. R. kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, patirtos operacijos Gdansko
universitetinės ligoninės vaikų chirurgijos ir urologijos centre metu.

Keletas projekto akimirkų

1

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 rugpjūčio iki 2020 metų sausio mėnesio, panaudodamas gautą paramą, fondas
įsigijo pažangių medikamentų, slaugos priemonių, apmokėjo už genetinius tyrimus, pacientui A. R.
apmokėjo pirmąją operaciją Gdansko universitetinės ligoninės vaikų chirurgijos ir urologijos centre.
Visa tai leido pasirinkti geriausią gydymo būdą konkrečiam pacientui, darė teigiamą įtaką gydymo
pobūdžiui ir rezultatui.
Medikamentai ir 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

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Implantuojamas centrinės
venos kateteris, 1 vnt.
Suteikta labdara A.R.
operacijai Lenkijoje.
Medikamentai Lysodren
500g
Medikamentai Blastomat
100 mg
Slaugos priemonės ClismaLax tiesiosios žarnos klizma
Slaugos priemonės Actinolin
gel 40g
Genetinis tyrimas
OncoDEEP & TRACE
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

178,72

178,72

6 536,91

6 536,91

5 216,97

2 642,85
2 574,12

420,60

344,70
75,90

1563,76

1 563,76

7 proc.

1 047,51
14 964,47

Išlaidas įrodantys dokumentai

PVM s. f. Serija BBM Nr. 069269
(2019-08-07)
Mokėjimo nurodymas Nr. 197
(2019-08-19)
PVM s. f. Serija Nr. RAV0012030
(2019-09-09)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000112
(2019-10-14)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000112
(2019-10-14)
PVM s. f. Serija SDG19 Nr. 000112
(2019-10-14)
PVM s. f. Serija DM Nr. 0070102
(2019-12-02) (visa suma 3 025,00 Eur,
skirtumas – 1 461,24 Eur iš fondo lėšų)

Projekto rezultatai
Vaikų, sergančių onkologine liga, gydymas trunka ilgai, jo eiga sudėtinga ir dažnai komplikuota.
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 ilgalaikį
venos kateterį (1 vnt.). 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.“
2019 metų birželio mėnesį pacientas A. R. vyko į Gdansko universitetinės ligoninės vaikų
chirurgijos ir urologijos centrą kepenų naviko šalinimo operacijai. Dėl netinkamai parengtų
dokumentų valstybė atsisakė kompensuoti operaciją, todėl fondas priėmė sprendimą padengti
šeimos patirtas išlaidas. Pagal pateiktą prašymą ir operacijos apmokėjimo dokumentus A. R.
šeimai fondas suteikė 6 536,91 Eur paramą. Džiaugiamės, kad operacija praėjo sklandžiai.
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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 5 216,97 Eur, kurie suteikė galimybę Lietuvos
vaikams taikyti pažangias onkologinių ligų gydymo schemas.
Remdamasis gydytojų prašymu fondas nupirko slaugos priemonių Actinolin gelio (10 vnt.) ir
CLISMA-LAX tiesiosios žarnos klizmų (30 vnt.), kurios leido įveikti tuštinimosi sunkumus. Bendra
vertė – 420,60 Eur.
Fondas siekia kuo didesniam vaikų skaičiui atlikti inovatyvius genetinius, imunohistocheminius ir
kitus molekulinius tyrimus, kad remdamiesi gauta detalia informacija apie navikinių ląstelių profilį,
onkogenus ir juose esančias mutacijas, 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). Atliekus sudėtinius bei progresyvius naviko tyrimus ir atskleidus naviko
genetines mutacijas skiriamas tikslesnis ir specifiškesnis gydymas, padedantis įveikti ligą ir pasiekti
remisiją.
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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