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Kai gimsta mažas žmogus, jis atsineša ir mažas, ir dideles svajones, kurios skatina 
nuolat žengti pirmyn. Kartais svajones sustabdo netikėtai išgirsta onkologinės 
ligos diagnozė, kuri užgriūva mažus ir tam visai nepasiruošusius vaiko 
pečius. Per akimirką sujaukiamas visos šeimos ramus ir įprastas gyveni-
mo ritmas. Taip mažasis pacientas su vienu iš artimųjų praveria ligon-
inės duris ir ima eiti didžiausių gyvenimo išbandymų keliu. 

Dažnai išgirstame klausimą, o koks Labdaros ir paramos fondo 
„Rugutė“ vaidmuo šiame kelyje? 

Jau septynioliktus metus dirbdami vaikams neabejo-
jame, kad gydymo sėkmę lemia daugybė veiksnių, 
tačiau svarbiausias iš jų yra laiku taikomas pažan-
gus gydymas. Pasaulinė medicina kiekvieną dieną 
žengia į priekį – nuolat tobulėja medikamentai bei 
kitos medicininės priemonės, dėl kurių ligos išgydo-
mos vis greičiau. Tobulėja tyrimų atlikimo technologijos, 
padedančios nustatyti tikslesnes ligos priežastis ir taip atsiran-
da galimybė skirti vis rezultatyvesnį gydymą. Deja, nemaža dalis 
naujausių medikamentų, tyrimų bei slaugos priemonių Lietuvoje 
yra nekompensuojamos. Metai iš metų, lydėdami vis kitus serganči-
us vaikus, stengiamės užpildyti būtent šią spragą, kad vaikus gydantys 
onkohematologai turėtų visas galimybes skirti medikamentus bei tyri-
mus, numatytus naujausiuose gydymo protokoluose, ar išsiųsti mažąjį 
pacientą operacijai į užsienį, jei tokia neatliekama Lietuvoje. 

Pastarieji metai buvo vieni iš intensyviausių per visą „Rugutės“ gyvavimą. Besitęsianti 
pandemija tapo dideliu išbandymu ir onkologinės ligos keliu einančių vaikų šeimoms, ir gydytojams, ir mums. Šiomis neįprastomis sąlygomis 2021 metų 
pavasarį lydėjome Emiliją ir Jaunių  į užsienio klinikas. Prieš pat šv. Velykas Jaunius sukarščiavo ir atvyko į ligoninę. Išgirdome žinią, kad berniukui jau 
trečią kartą atsinaujino leukemija. Gydytojai suskubo ieškoti galimybių, kaip jam padėti. Netrukus Jaunius išvyko į Norvegiją, kur buvo taikytas naujausias 
gydymo metodas – CAR-T ląstelių terapija. Beveik tuo pat metu Emilija išvyko į Izraelį. Emilija yra pirmasis vaikas Lietuvoje sirgęs melanoma. 
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Šiandien, atsisukus atgal ir peržvelgus metus, atmintyje iškyla  ne tik statūs ir vingiuoti vaikų gydymo keliai, bet ir viena nepaprastai daug vilties suteikusi inici-
atyva. 2021 metų vasarį, artėjant tarptautinei vėžiu sergančių vaikų dienai, pakvietėme vaikystėje onkologinėmis ligomis sirgusiuosius trumpai pasidalinti savo 
istorija ir dovanoti vilties šiuo metu besikaunantiems su onkologine liga vaikams bei jų artimiesiems. Taip „Rugutės“ tinklalapyje nugulė net 34 optimizmo sklid-
inos istorijos, privertusios ne vieną iš mūsų tyliai pasižadėti, kad niekada nesustosime siekdami savo tikslų, nors ir būtų nepakeliamai sunku.

Dalinuosi viena iš istorijų: 

„Aš esu Kornelija ir 2002 metais man buvo diagnozuotas II pirštakaulio piktybinis navikas. Tuo metu man buvo tik 3 metukai. Išgyvenau chemoterapijos kursą, grįžau 
namo, lankiau darželį ir po 4 metų, 2006 metais, liga man atsinaujino ir smogė šiek tiek sunkiau nei prieš tai. Diagnozė – Ewingo sarkoma. Taigi, turėjau kairės ran-
kos II piršto ir II delnakaulio amputaciją, chemoterapiją, autologinę kamieninių ląstelių transplantaciją (KKLT), spindulinę terapiją. Vėliau, išgyvenusi visą gydymą, 
tapau labai dažna dienos stacionaro lankytoja, nes esant remisijai tikrai dažnai tekdavo aplankyti savo pačią geriausią ir nuostabiausią gydytoją Sonatą Šaulytę - 
Trakymienę. 

Po ligos visą savo paauglystę aktyviai veikiau Lietuvos šaulių sąjungoje, prisidėdavau prie įvairių renginių ir vaikų stovyklų organizavimo savo mieste Tauragėje ir 
didžiąją savo laisvalaikio dalį skirdavau savanorystei. Šiuo metu man jau yra 22 metai. Esu aktyvi šaulė. Svarbią ir didelę mano gyvenimo dalį ir užima savanorystė. 
Šiuo metu studijuoju 3-iame kurse bendrosios praktikos slaugą. Esu savo aukštosios mokyklos studentų atstovybės prezidentė. Laisvu nuo studijų metu dirbu Klaipėdos 
vaikų ligoninėje. Vaikystės išgyvenimai ir patirtys pastūmėjo mane pasirinkti šią specialybę ir tikrai dėl to nesigailiu.

Visiems sergantiems vaikučiams noriu palinkėti pačios didžiausios kantrybės, stiprybės ir vilties. Kažkada tos ligos pasibaigs ir galėsite įgyvendinti visus savo troškimus 
ir svajones. Šie išgyvenimai, kuriuos jūs patiriate dabar, jus tik sustiprins ir vėliau gyvenime visi sunkumai, su kuriais galbūt teks susidurti, atrodys labai paprasti ir 
lengvai išsprendžiami. Būkite stiprūs ir tvirti, o svarbiausia nepamirškite tikėti!“ 

Kiekvienais metais eidami „Rugutės“ veiklos keliu ir už rankos vesdamiesi vis kitus vaikus, išgirdusius onkologinės ligos diagnozę, esame nuoširdžiai dėkingi 
ilgamečiams ir naujiems rėmėjams, verslo įmonių, mokyklų ir privačių asmenų iniciatyvoms – visiems, rėmusiems „Rugutę“. Be jų paramos negalėtume tęsti 
veiklos ir išgirsti tiek daug sėkmės istorijų. Šiais metais dėkodami rėmėjams dažnai kartojome: „Žinojimas, kad esi ne vienas svarbiausioje gyvenimo kovoje, įkvepia 
nepaliauti tikėti ir visomis išgalėmis eiti pirmyn. Tik veikdami išvien galime nutiesti tiltus vaikų svajonių išsipildymo link, dovanoti vilties, į savo rankas perimti dalį 
jų šeimas užgriuvusių rūpesčių ir taip palengvinti kasdienę kovą su liga.“

Ačiū, kad esate su vaikais ir dėl vaikų,
Edita Abrukauskienė
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Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“ (toliau – fondas) yra Lietuvos Respublikoje 
registruotas juridinis asmuo. Tai pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija.

Fondo kodas – 300070090.
Registracijos data – 2004 m. lapkričio 29 d., VĮ Registrų centras.
Paramos gavėjo statuso suteikimo data – 2004 m. lapkričio 29 d.
Fondo registracijos adresas – Kosmonautų g. 3-15, Panevėžys, Lietuvos Respublika.
Fondo buveinės adresas – P. Smuglevičiaus g. 45, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

Labdaros ir paramos fondą „Rugutė“ 2004 m. įsteigė Edita ir Dainoras Abrukauskai, netekę onkologine liga sirgusios trejų metų dukrelės Rugilės. Susidūri-
mas 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 septyniolika metų fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, 
remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, kaupti teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė vaiko liga, 
skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi. 

Fondas taip pat vykdo įvairius socialinius projektus, inicijuoja arba prisideda prie paramos akcijų, skirtų Lietuvos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, 
gydymo kokybei gerinti.

Vykdydamas įvairiapusę veiklą, fondas glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos, Lenkijos, Švedijos, Prancūzijos, Turkijos, Kinijos, Belgijos nevyriausyb-
inėmis organizacijomis ir  Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis šiose šalyse. Taip pat JAV, Liuksemburgo, Belgijos, Norvegijos, Airijos lietu-
vių bendruomenėmis ir fiziniais asmenimis, suinteresuotais, kad kiekvienas jaunasis pacientas gautų tikslingą ir kuo efektyvesnį gydymą. 
Fondas remia gydomus ir ligos remisiją pasiekusius vaikus, kurių amžius – nuo 0 iki 18 metų.

Nuo pat įkūrimo fondas gyvuoja savanorių iniciatyvų, entuziazmo ir rėmėjų dėka. Savanoriai organizuoja paramos renginius, koncertus, aktyviai priside-
da prie „Palankaus vėjo malūnėlių“ akcijos įgyvendinimo, lanko sergančius vaikus, jų šeimas, rengia projektus, redaguoja tekstus. 2021 metais vidutinis 
savanorių skaičius – 7.

Bendroji informacija

4LABDAROS IR PARAMOS FONDO „RUGUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



Ilgametė fondo savanorė Asta Križanauskienė pasidalino mintimis apie savanorystę „Rugutės“ fonde: 

„Turbūt niekad nepamiršiu, kaip daugiau prieš dešimtmetį, vienos kolegės prašymu 
surast tam tikrą informaciją apie onkologinę ligą, naršydama internete aptikau 
„Rugutės“ puslapį… Užsukau ir nebegalėjau išeit. Perskaičiau viską – Rugilės ligos 
istoriją, gydymo eigą, perskaičiau kitų vaikučių istorijas, pokalbius forume. Buvau 
neseniai palaidojusi tėtį, kuris tris metus kovojo su onkologine liga, nemažai laiko 
su kelių metų sūnumi praleidusi ligoninėje, todėl visa tai, kas parašyta tinklapy-
je, buvo taip artima. Skaitydama išgyvenau kiekvieno ligoniuko dalią, žavėjausi 
mažųjų drąsa ir ištverme, lenkiau galvą prieš viską pakeliančias mamas ir tėčius. 
Tuo metu studijavau doktorantūroje, daug laiko leidau Švedijoje, turėjau galimy-

bę susipažinti su naujausia moksline literatūra, straipsniais onkologinėmis tem-
omis, tad maniau, kad nors taip galėčiau būti naudinga fondui.

Tačiau žinutė forume, kurioje mažas berniukas Pijus, kovojantis su itin 
retu smegenų vėžiu, Kalėdoms užsiprašė smuiko, buvo lemiama, nes 
Pijaus ir jo nekasdieniško noro dėka susipažinau su Edita. Nežinau 

ar buvo kam nutikę taip kaip man, bet pirmą kart sutikus Editą atro-
dė, kad pažįstu ją visą gyvenimą. Taigi Kalėdinė kelionė su smuikeliu pas 

Pijų buvo lyg naujo etapo mano pačios gyvenime pradžia. Nes Editos atvertos 
„Rugutės“ fondo durys, atvėrė duris ir į draugystę, kuri leido pažinti nuostabius 

ir nepakartojamus žmones.

 Tikrai žaviuosi Editos ir Dainoro ryžtu, drąsa, ištverme, rūpestingumu bei meile. 
Nes šių savybių dėka kiekvienas fondo globotinis apgaubiamas ne tik rūpesčiu, bet 
ir palaikomas, padrąsinamas. Net nežinau ar „Rugutės“ fondui vis dar tinka pa-
vadinimas fondas, nes tai, kas jaučiama fonde, dažniausiai jaučiama šeimoje, kur 
žinai, kad tave supras, kad palaikys, padrąsins, kai reikia paguos, bet svarbiausia 
– tave mylės!
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35,43%
LR juridinių asmenų parama

21,22%
LR fizinių asmenų ir 

anonimiškai gauta parama  

19,88%
Paramai skirta gyventojų pa-

jamų mokesčio dalis 

17,96%
Užsienio juridinių asmenų 

parama

3,29%
Užsienio fizinių asmenų 

parama

2,19%
LR juridinių asmenų 

tikslinė parama

0,03%
Parama, gauta material-

inėmis vertybėmis 

1. LR juridinių asmenų parama – 210 508,40  Eur.
2. Užsienio juridinių asmenų parama – 106 725,54 Eur.
3. LR juridinių asmenų tikslinė parama – 13 041,24 Eur.
4. LR fizinių asmenų ir anonimiškai gauta parama – 126 088,33 Eur.
5. Užsienio fizinių asmenų parama – 19 537,18 Eur.
6. Parama, gauta materialinėmis vertybėmis – 157,90 Eur.
7. Paramai skirta gyventojų pajamų mokesčio dalis – 118 106,88 Eur.

   2021 metais iš viso gauta paramos – 594 165,47 Eur.

LABDAROS IR PARAMOS FONDO „RUGUTĖ“ 
PARAMOS ŠALTINIAI 2021 METAIS:
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2021 m. fondas savo tikslų siekė vykdydamas šią veiklą:

2021 M. FONDO VYKDYTA 
VEIKLA, PROJEKTAI IR  
INICIATYVOS
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Labdara šeimoms

Jau septynioliktus metus gyvuojančio fondo pagrindiniai tikslai nekinta, keičiasi tik glo-
bojami vaikai, išgirdę onkologinės ligos diagnozę ir stoję į kovą už grįžimą į nerūpestin-
gos vaikystės dienas. Todėl kaip ir ankstesniais metais stengėmės kuo daugiau prisidėti 
prie sėkmingo vaikų gydymo ir sudaryti galimy-bes taikyti pažangiausias gydymo sche-
mas, t. y. laiku nupirkti medikamentų, slaugos priemonių, finansuoti Lietuvoje neat-
liekamus tyrimus ar apmokėti gydymą užsienio klinikose, po galūnių amputacijos 
parūpinti naujos kartos protezų. Neabejojame, kad visa tai lemia didesnį vaikų 
išgyvenamumą ir ilgalaikės remisijos pasiekimą. Jau septyniolika metų ren-
kamės tokią fondo veiklos kryptį remdamiesi patirtimi, įgyta ilgo ir sudėtin-
go dukrelės Rugilės gydymo metu.

Vaikui susirgus onkologine liga, suprastėja šeimos finansinė situacija - stipriai 
sumažėja pajamos, nes hospitalizacijos metu vienas iš tėvų turi slaugyti vaiką ir 
ilgą laiką negali dirbti, o patiriamos išlaidos smarkiai padidėja. Kuo daugiau laiko 
su sunkiai sergančiu vaiku stengiasi praleisti ir kiti šeimos nariai, todėl tais atvejais, kai 
šeima gyvena toliau nuo miesto, kuriame yra gydymo įstaiga, daug lėšų tenka skirti ke-
lionės išlaidoms. Ligoninės maitinimas skiriamas tik gydomam vaikui, todėl jį slaugantis 
asmuo turi maitintis savo lėšomis. Onkologinių ligų gydymas citostatiniais vaistais daž-
nai turi stiprų šalutinį poveikį, kurį mažinantys vaistai ne visuomet yra kompensuojami 
valstybės. Taip pat ligoniukų šeimos savo lėšomis turi įsigyti įvairių slaugos priemonių. 
Būtent tokias išlaidas padengė šeimoms skirta fondo parama, kuri 2021 m. (piniginėmis 
lėšomis ir materialinėmis vertybėmis) buvo 210 586,50  Eur.
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Nekompensuojamų medikamentų poreikis lydėjo ištisus metus. Taip yra todėl, kad pa-
saulinė medicina kiekvieną dieną žengia į priekį – nuolat tobulinami medikamentai bei 
kitos medicininės priemonės, dėl kurių ligos išgydomos vis greičiau, o šalutinio poveikio 
rizika sumažinama iki minimumo arba visai panaikinama. Tobulėja tyrimų atlikimo 
technologijos, padedančios nustatyti tikslesnes ligos priežastis ir taip atsiranda galimybė 
skirti vis rezultatyvesnį gydymą. Deja, sveikatos apsaugos sistema negali taip greitai pat-

virtinti visų naujausių medikamentų bei tyrimų atlikimo technologijų kaip kompen-
suojamų gydymo priemonių.

Todėl prieš 17 metų priėmėme sprendimą, kad „Rugutės“ tikslas bus užpildyti 
šią spragą ir nuolat parūpinti medikamentų, kad vaikus gydantys onkohema-
tologai turėtų visas galimybes taikyti naujausius gydymo protokolus. 2021 
m. vadovaudamasis gydytojų prašymais fondas nupirko medikamentų už 16 

313,84 Eur.

2020 metų lapkričio mėnesį į fondą kreipėsi gydytoja, gydanti dešimtmetę Emili-
ją. Emilija buvo pirmasis vaikas Lietuvoje, kuriam diagnozuota vaikams itin reta 

onkologinė liga – melanoma. 2021 metais visą Emilijos gydymo laikotarpį fondas pirko 
medikamentus, kurie nėra įtraukti į kompensuojamų vaistų sąrašą. Už medikamentus 
fondas sumokėjo 10 294,87 Eur. 2021 metų balandžio mėnesį Emilijos šeima nusprendė 
išvykti konsultuotis ir gydytis į Izraelį. Fondo rėmėjai tam paaukojo 51 869,70 eurų. Ši 
suma buvo pervesta į Emilijos mamos sąskaitą.
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2020 metų rudenį dvi jaunos merginos Veronika ir Lukrecija išgirdo onkolog-
inės ligos diagnozę – osteosarkoma. Po gydymo chemoterapija, gydytojų 
konsiliumas nusprendė atlikti galūnės amputaciją, siekiant sumažinti ligos 
atsinaujinimo riziką. Kartu su labdaros ir paramos fondo „Aušroja“ atstovais 
padėjome mergaitėms įsigyti protezus, kurių bendra kaina 13 599,11 Eur.

Viena dažniausių chemoterapinio gydymo pasekmių yra burnos gleivinės 
išopėjimas, dėl kurio blogėja tiek fizinė, tiek emocinė mažojo paciento būklė, 
vaikas kenčia stiprius skausmus ir negali į burną įsidėti nė kąsnio maisto. 
„Caphosol“ ir „GUM® AftaClear“ – vienos iš efektyviausių priemonių, 
kurios greitai pašalina burnos gleivinės pažeidimus ir leidžia po tru-
putėlį valgyti bei su mažesniu kiekiu byrančiu ašarų tęsti gydymą. 
Fondas nupirko šių priemonių už 2 088,83 Eur.

Onkohematologinių ligų gydymo metu nuolat naudojami medicinin-
iai pleistrai – jais pritvirtinama į centrinės venos kateterį įvesta adata 
ar priklijuojami tvarsčiai po operacijų. Pleistrus reikia dažnai keisti, o jų 
nuėmimo metu mažieji pacientai patiria nemažą skausmą, kuris ilgainiui net 
sukelia baimę eiti į procedūrų kabinetą. 2021 m. dėjome daug pastangų, kad 
vaikus aprūpintume lipnių medicininių klijų nuėmikliu NILTAC, kuris yra 
veiksminga priemonė, norint lengvai, greitai ir be skausmo pašalinti pleistrus. 
Už šią priemonę fondas sumokėjo 1 058,16 eurų.
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2021 metais ieškodami efektyviausių slaugos priemonių, kurios leidžia gydymo 
metu patirti kuo mažiau skausmo ir todėl turi ypatingą svarbą vaiko sveikimo 
procesui, radome bendraminčių – „Mölnlycke“ kompanijos atstovus Lietuvoje. Ši 
kompanija nuolat kuria naujas ir vis veiksmingesnes slaugos priemones, kurios 
gali sumažinti paciento sveikimo trukmę, patiriamą skausmą ir suteikia daugiau 
patogumo. Po konsultacijų su Vilniaus ir Kauno onkohematologais iš šios įmonės 
nupirkome įvairių tipų ir dydžių lipnių tvarsčių, kurie laidūs orui ir nesukelia 
alerginių reakcijų. Už šias slaugos priemones fondas sumokėjo 546,68 eurų.

Jau daugiau nei dešimt metų „Rugutei“ itin svarbu, kad kiekvienam onkolog-
ine liga sergančiam vaikui būtų įvestas ilgalaikis centrinės venos kateteris, 

kuris labai pagerina vaiko psichologinę savijautą gydymo metu ir leidžia 
išvengti skausmo bei daugkartinių periferinio kateterio įvedimo į veną 

procedūrų. Iki šiol prisimename vienos mažylės pasakojimą, kurį, neabe-
jojame, patvirtintų daugelis vaikų ir juos slaugančių artimųjų: „Kai susirgau, 

kiekvienas dūris atrodydavo kaip pasaulio pabaiga. Kuo toliau, tuo sunkiau bū-
davo 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“. Panaudodamas paramą fondas nupirko 19 ilgalaikių 
venos kateterių ir 360 vnt. jiems tinkamų adatų už 4 852,82 eurų.

Nuo 2018 metų fondas padeda įsigyti specialių konektorių, skirtų centrinės ve-
nos kateteriams. Pagrindinis mikrobų patekimo būdas yra kateterių čiaupukai ir 
jungtys, o specialūs konektoriai sumažina kateterinių infekcijų galimybę. Buvo 
nupirkta 600 vnt. specialių jungčių už 508,20 Eur.

Kai visam pasaulyje įsisiautėjo covid-19 virusas, buvome priversti išmokti kur kas atidžiau saugoti save ir kitus. Nuo pat 2020 metų kovo mėnesio stengėmės, 
kad visi vaikai būtų aprūpinti tinkamomis medicininėmis kaukėmis. 2021 metais kaukių įsigijimui fondas skyrė 65,10 eurų.
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Nuo pat kovos su onkologine liga pradžios labiausiai laukiamas žodis iš gydytojo lūpų yra „remisija“. Remisija reiškia pasibaigusias nemalonias ir skaudžias 
procedūras, grįžimą į iki ligos buvusią gyvenimo tėkmę. Deja, neretai daliai vaikų tenka vėl varstyti ligoninių duris dėl vėlyvųjų ligos gydymo pasekmių. 
Viena iš jų — susilpnėjusi klausa. Vaikams darosi vis sunkiau girdėti aplinkinių balsus, bendrauti, dalyvauti ugdymo procese. 2021 metais fondas padova-
nojo Bazilei galimybę įsigyti šiuolaikiškus klausos aparatus, už kuriuos sumokėjo 2 736,00 Eur. Dalinamės Bazilės mamos laišku ir širdį paliečiančia žinute: 
„Kol visi ieškom pačių naujausių žaislų šv. Kalėdoms savo vaikams, renkamės, kokiais patieka-
lais nustebinsime namiškius, mano dukra jau gavo pačią nerealiausią dovaną! Ši dovana — 
galimybė girdėti girgždantį sniegą, mano šnabždamą „aš tave myliu“ prieš miegą, mėgstamos 
Tuvių grupės dainas. Ji dar geriau girdi paukščius (ok, dabar tik varnas). Visa tai jai suteikia 
itin modernus, brangus ir nekompensuojamas klausos aparatas. Iki šiol nežinojau, kad žmo-
gui galima padovanoti aplinkos garsą (klausos aparatą), nežmogiškosios būtybės prisilietimą 
(delfinų terapiją) ir daug kitų dalykų, kurie, panašu, jau priklauso ir dieviškajai sferai. Taigi, 
mano dukra jau gavo pačią geriausią dovaną šiais metais.“

Kirilo kelias per ligą prasidėjo 2013 metais, kai atlikus galvos srities MRT buvo diagno-
zuotas auglys. Tuomet berniukui dar nebuvo ketverių. Kirilui buvo taikytas gydymas 
chemoterapija bei spinduline terapija. 2015 metais patvirtinta regos nervo atrofija. 
2017 metais atlikta dalinė auglio šalinimo operacija, po kurios išsivystė daug komp-
likacijų. Nuo tada berniukas maitinamas gastrostomos pagalba. Žvelgdami į Kiri-
lo šeimą, jaučiame beribę pagarbą sūnų slaugantiems mamai ir tėčiui. Niekada 
neišgirdome iš jų, kad pavargo ar nebeturi jėgų eiti šiuo keliu. Fondas, norėdamas 
bent šiek tiek palengvinti šios šeimos finansinius rūpesčius, du kartus per metus 
perka naują gastrostomos paketą. Tam paskirta 380,00 eurų suma.

Nuo 2020 metų pradžios lydime Jaunių, žavų berniuką, kurį įpratome vadinti didžiuoju 
Kapitonu. Šių metų pavasarį Jauniui buvo diagnozuotas leukemijos recidyvas, tad gydytojai 
ėmė ieškoti įvairiausių gydymo būdų. Vaikų onkohematologų ir Sveikatos apsaugos min-
isterijos sprendimų Jauniui buvo suteikta galimybė pirmajam iš Lietuvos taikyti CAR-T 
ląstelių terapiją, kuri būtų atlikta Norvegijoje. Šį gydymą apmokėjo valstybė, tačiau šeimai 
teko pasirūpinti kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis. Po viešai paskelbto prašymo padėti 
Jauniui šiame gydymo etape buvo surinkta 40 392,29 eur. Visa surinkta suma buvo perves-
ta į Jauniaus mamos sąskaitą. 
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Ne veltui vaikus vadiname didžiaisiais Įkvėpėjais ir Mokytojais. 2021 metų pavasarį 
užsimezgusi draugystė su nepaprastai šilta ir žavia Lukrecija, mums padovanojo nenu-
sakomai gilią pamoką. Mergaitei teko stoti į kovą su onkologine liga, kuri pareikalavo 
didelės ir skaudžios aukos – galūnės amputacijos. Visgi begalinio ryžto, tikėjimo ir už-
sispyrimo vedina mergaitė atsistojo ir tvirtais žingsniais nuėjo pasitikti savo svajonių! 

Dalinamės mamos pasakojimu: „Lukrecija iki ligos buvo aktyvi, linksma, sportiška, 
nors ir nesportavo kažko, bet aktyviai leido laisvalaikį su draugais kieme. Lanko muz-
ikos mokyklą, groja kanklėm. Iki ligos mažai sirgo net peršalimo ligomis. Pernai rugsėjo 
mėnesį pradėjo paskaudėti koją. Patepėm tepalais, bet nepraėjo ir mergaitė pradėjo šlubuo-
ti. Kreipėmės į šeimos gydytoją, kuri nusiuntė pas chirurgą. Kilus įtarimui pasiuntė į San-
taros klinikas, kur lapkričio mėnesį ir išgirdome diagnozę – osteosarkoma. Viskas vyko 
tarsi kokiam sapne – sunku patikėti. Lukrecija laikėsi tvirtai, bet chemoterapijos pirmosios 

buvo sunkios. Dabar gal jau šiek tiek lengviau. Tarp chemo-
terapijos kursų dėl nukritusių rodiklių teko ir ligoninėje pa-

gulėti. Sausio mėnesį dar suspėjom ir Covid-19 infekcija 
persirgti. Lukrecija sirgo sunkiau, bet sumažėjo pačios 

ligos baimė, nes labai nerimavo dėl artimųjų, kad su-
sirgs. Kovo 2 d. buvo atlikta galūnės amputacija. 

Susitaikyti, manau, padėjo jai aštuonerių metų 
broliukas. Jis daug anksčiau jai buvo sakęs, kad 
tik taip galima pašalinti ligą ir svarbiau gyvybė. 

O be kojos būsi ypatinga, išskirtinė, nugalėjusi ligą.“ 

Skaitydami šį pasakojimą prisiminėme Robino Šar-
mos žodžius: „Nėra nieko svarbiau, kaip turėti drąsos 

gyventi savo gyvenimą.“ O pats geriausias tokios drąsos 
pavyzdys yra Lukrecija.

Keturios ypatingos istorijos:
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Bazilę lydime jau kelerius metai. Mergaitei diagnozuo-
ta onkologinės ligos gydymo remisija, tačiau jai ten-
ka vėl ir vėl įveikti didelius iššūkius, iškilusius dėl 
patirto komplikuoto ir alinančio gydymo. 2021 
metais Bazilei padėjome įsigyti klausos aparatą, 
suteikėme galimybę dalyvauti delfinų terapi-
jos užsiėmimuose, rėmėme šeimą finan-
siškai.  Juk esame reikalingi tiems, kuriems 
remisija tampa nauju išbandymu. 

Dalinamės jautriu Bazilės mamos laišku: 
„Nežinau, ar žmonės, kurie nėra susidūrę su ar-
timojo, o ypač vaiko onkologine liga, susimąsto, ką 
tenka patirti šeimai. Tai jokiais žodžiais neaprašomas 
skausmas. Tavo siela, kūnas ir dvasia sudraskoma į šimtus, 
tūkstančius gabalėlių ir jau nebežinau, ar įmanoma sulipdyti save iš naujo. Manau, 
kad ne. Kai mūsų kelyje pasirodė „Rugutė“, pradėjo ryškėti kažkokie skausmo kontūrai 
ir kaip su tuo visu skausmu judėti, kvėpuoti, valgyti. Ligos etape „Rugutė“ surinko mums 
pinigus imunoterapijai, padėjo gauti reikalingas priemones gydymo procesams, naktimis 
konsultuodavo, kai jau niekas negalėjo to padaryti. Po gydymo finansiškai padėjo įsigyti klau-
sos aparatus, apmokėti beveik visas reikalingas reabilitacijas, nuolat ir nuolat padeda iki šiol. 
Po gydymo niekas nesibaigia, prasideda dar vienas etapas, tokio kitokio gyvenimo etapas, kurį gal labiau gali suprasti 
tie, kurių vaikams buvo diagnozuoti smegenų navikai. Mes vis dar bandom kabintis, kartais labai sėkmingai, kartais 
mažiau. Tai labai nematoma pusė, nes dažniausiai pasakojama sėkminga pergalė po ligos, o tie, kas lieka gyventi su 
daugybe iššūkių - mūsų jau nebesimato, nes nelabai esam norimi matyti. Ir čia irgi labai reikia palydėjimo. Ką tyliai 
padaro „Rugutės“ fondas, bet niekam to nebepasako.“
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Trečioji giliai į širdį įstrigusi istorija. Su Enriko šeima esame pažįstami nuo 2011 metų, kai onkologinė liga leuke-
mija buvo diagnozuota jo vyresniajam broliui Gustui. 

2020 metų rugpjūtį šeimai teko dar kartą praverti vaikų onkohematologijos centro 
duris ir išsiruošti į antrąją kelionę, nes Hodžkino limfoma buvo diagnozuota vidurin-
iam sūnui Enrikui. Dvylikametis berniukas žingsnis po žingsnio ėjo onkologinės ligos 

keliu. Stiprybę teikė brolio Gusto istorija, primindama, kad ligą galima palikti toli toli 
už nugaros.  Prasidėjus vasarai berniuko gydymas ligoninėje buvo baigtas, paskirti 

tik geriamieji medikamentai, kuriuos reikėjo vartoti namuose, o ligoninės duris 
praverti tik pasitikrinimams kas tris mėnesius.

 Lydėdami Enriką ligos keliu matėme begalinį berniuko ryžtą eiti tolyn, kuo 
greičiau sugrįžti ir vėl įžengti į įprasto gyvenimo tėkmę, pasinerti į vasaros pramo-

gas, keliones, rudenį vėl grįžti į mokyklą. 

Didis džiaugsmas yra praverti „Rugutės namų“ duris vaikams, atvykusiems tik pasit-
ikrinti, ir matyti juos besikeičiančius. 
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Ketvirtoji istorija apie Emiliją. Su šia mergaite susipažinome 2020 metų rudenį, kai ji stojo į kovą su vaikams itin retai pasitaikančia onkologine liga – 
melanoma. Tad daugelis medikamentų, genetinių tyrimų šiai ligai gydyti Lietuvoje yra neįtraukti į vaikams kompensuojamų medikamentų sąrašą. 

Nuo pat pirmųjų dienų stipriai laikėme Emilijos ranką ir stengėmės aprūpinti medikamentais, būtinais sėkmingai kovai. 2021 metų balandžio mėnesį 
dėl vis atsinaujinančios ligos šeima priėjo kryžkelę ir teko priimti sprendimą: ar gydymą tęsti namuose, ar visgi vykti ieškoti pagalbos į Izraelį. Dėl mamos 
kreipimosi į visuomenę Emilijos šeimai buvo padovanota viltis ir nuimti jų pečius užgulę didžiuliai finansiniai įsipareigojimai. Mergaitė su mama išvyko 
konsultacijai su geriausiais Izraelio onkologais, gydančiais melanomas, kurie parinko 
gydymo galimybes. Svečioje šalyje jai buvo taikyti du kursai kombinuoto imunoterapi-
jos ir chemoterapijos gydymo, po kurių Emilija grįžo ir tęsė gydymą Lietuvoje.

Emilijai būnant Izraelyje kreipėmės pagalbos į Amir Maimon, kuris prieš kelis me-
tus ėjo Izraelio valstybės nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvai parei-
gas.  Šiandien jau būdamas Izraelyje, jis tokiu pat palaikymu ir rūpestingumu 
apgaubė mūsų mylimą Emiliją bei jos mamą, kaip ir 
visą „Rugutės“ komandą 2019 metais. Žinojimas, 
kad Emilija saugi, dar labiau sustiprino viltį, 
kad visi kartu tikrai įveiksime ligą. 

Baigiantis spaliui, nepaisant visų susitelki-
mo, vilties ir begalinio troškimo padėti, 
netekome žavios, besišypsančios, draug-
iškos Emilijos. Vis dar jaučiame beribį 
liūdesį, kad ne visus vaikus galime sugrąžinti 
į saugų nerūpestingos vaikystės uostą. Kartais 
onkologinė liga būna stipresnė už mūsų susitel-
kimą, tikėjimą ir viltį.
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2016 metais fondas pradėjo vykdyti tęstinį projektą „Genetiniai tyrimai tik-
slingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydymui“. 

2016 metų rudenį įvyko mokslinė diskusija tarp Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Kauno klinikų Vaikų onkohematologijos poskyrio vadovės Dr. 
Giedrės Rutkauskienės ir kompanijos OncoDNA (Belgija) mokslinių darbuo-
tojų Dr. Jean-François Laes ir Dr. Fiona Demol. Buvo nuspręsta, kad vaikams, 
sergantiems aukšto piktybiškumo gliomomis, tikslingiausia atlikti sudėtinius 
onkologinių solidinių navikų genetinius ir kitus molekulinius tyrimus. Šia liga 
sergančių vaikų išgyvenamumo prognozės labai žemos, o iki šiol taikytas gy-
dymas nėra veiksmingas. Todėl tikimasi, kad atlikus sudėtinius ir progresyvius 
genetinius tyrimus bus skiriamas tikslesnis ir labiau specifinis gydymas, padė-
siantis įveikti ligą ir pasiekti remisiją.

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. 26-iems vaikams, kuriems buvo diagnozuotos itin aukšto piktybiškumo onkologinės ligos, buvo atlikti išsamūs OncoDEEP-
&TRACE tyrimai, kurių bendra suma yra 77 077 eurai. Tyrimams buvo naudojami navikų biopsijos ar pooperacinės medžiagos mėginiai parafininiuose 
blokuose bei kraujo mėginiai. Visa tai buvo siunčiama į OncoDNA kompaniją, esančią Genetikos ir patologijos institute, Belgijoje. Institute buvo dar 
kartą patvirtinama naviko diagnozė, atliekama daugiau kaip 200 onkogenų sekoskaita ir identifikuojamos visos juose esančios mutacijos, taip pat atlieka-
mi specifiniai imunohistocheminiai, metilinimo, translokacijų, inškritų / intarpų ir kt. tyrimai. Remiantis gautais rezultatais kiekvienam pacientui buvo 
sugeneruota detali biologinė ataskaita ir nustatytas tinkamiausias individualizuotas gydymas. Remiantis ataskaita bei atsižvelgiant į bendrą paciento būklę, 
buvo skirtas individualizuotas chemoterapinis ar taikinių terapijos gydymas.   

2021 metais 5 vaikams buvo atlikti OncoDEEP&TRACE tyrimai, už kuriuos fondas sumokėjo 15 125,00 Eur.

 „Genetiniai tyrimai  
tikslingesniam ir efektyvesniam  
kiekvieno mažojo paciento gydymui“

17LABDAROS IR PARAMOS FONDO „RUGUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



„Rugutės“ namai

Jau trylika metų veikiantys „Rugutės“ namai yra vienas jaukiausių projektų. Esminis šio projekto tikslas – suteikti nemokamą apgyvendinimą onkolog-
inėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimos nariams. Fondas siekia, kad šalia Vilniaus Vaikų ligoninės įsikūrusiuose „Rugutės“ namuose sergantys 
vaikai turėtų galimybę pabūti jaukioje namų aplinkoje, pailsėti nuo sudėtingo gydymo ir buvimo ligoninėje. Trumpas atokvėpis drauge su artimaisiais 
sugrąžina saugumo jausmą ir apsaugo visą šeimą nuo išsiskyrimo bei bendrumo jausmo praradimo. Šiuose namuose laikinai apsistoti gali iš tolimų vietovių 
aplankyti atvykę mažojo paciento artimieji ir tie šeimos nariai, kurie dienos metu slaugo vaiką ligoninėje. 

Visiems apsigyvenusiems šiuose namuose buvo nemokamai suteikta:

• atskiri miegamieji kambariai;
• galimybė naudotis vonia;
• vaikų žaidimų erdvės;
• galimybė patiems gamintis maistą;
• galimybė naudotis skalbimo ir džiovinimo mašinomis;
• arbata, kava ir ilgo tinkamumo vartoti maisto produktai;
• nedidelė biblioteka su įvairiomis knygomis ir kita informacija apie onkologines ligas;
• internetas ir kabelinė televizija.
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Kai 2020 m. dėl didelės rizikos užsikrėsti naujuoju koronavirusu (COVID-19) tapo 
itin svarbu izoliuotis, „Rugutės“ namuose apgyvendindavome tik po vieną šeimą. Keletą 
savaičių čia praleido nuo intensyvaus taikyto gydymo pavargęs Jaunius, nes vis dar negalė-
jo nutolti nuo ligoninės. Pasibaigus mokslo metams čia atvyko ir jo broliukas Jurgis. Ber-
niukai buvo be galo pasiilgę vienas kito, nes tris mėnesius susitikdavo tik trumpoms aki-
mirkoms. Pavasarį „Rugutės“ namuose mėnesiui įsikūrė Emilija, kuriai Nacionaliniame 
vėžio institute buvo atliekama spindulinė terapija. Tik trumpam nuvykdama į ligoninę 

mergaitė galėjo jaukiai gyventi su šeima. Taip vienos šeimos keitė kitas ir „Rugutės“ na-
mai buvo beveik nuolat užimti. 

Norime pasidalinti Armando mamos žinute: „Šiandien įžengusi į „Rugutės namus“ 
sugrįžau į prisiminimus. Pirmą kartą atvykome su verkiančia širdimi ir nežino-

mybe, kiek visa tai truks. Tačiau šiandien „Rugutės namų“ duris pravėriau visai 
kitaip. Net pati negaliu patikėti, kad rytoj – paskutinė liumbalinė punkcija ir 
vis mažiau lieka ligos kelio. Vakarop vaikščiojome mieste tais keliais, kuriais 

vaikščiojome anksčiau, tačiau dabar jau tvirtais žingsniais ir su šypsena veide.“

Iki pandemijos „Rugutės“ namuose vyko įvairiausi fondo projektai: pasiruoši-
mo darbai „Palankaus vėjo malūnėlių“ akcijai, kurių metu buvo gaminami vėjo 

malūnėliai; kartu su svečiais iš Švedijos puošiama eglutė ir minima Liucijos diena; 
vykdavo neatlygintinos kraujo donorystės akcijos „Padovanok lašelį“. Tikime, kad kitais 

metais atslūgus pandemijai vėl galėsime atnaujinti šiuos projektus ir vis drąsiau susėsti 
jaukiam pašnekesiui su fondo rėmėjais bei mūsų veikla besidominčiais žmonėmis.

2021 m. patalpų nuomos, komunalinių, valymo paslaugų, patalynės skalbimo, telefono 
ir kitų nemokamai suteiktų patogumų išlaidos – 18 680,01 Eur.
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Nuo onkologinės ligos besigydantys vaikai turi ilgą laiką praleisti ligoninėje ir jaučiasi atskirti nuo draugų bei namuose likusių šeimos narių. Siekdamas 
sumažinti šią atskirtį ir pagerinti psichologinę sergančių vaikų būseną, fondas suteikė galimybę nemokamai naudotis mobiliuoju internetu Kauno klinikų 
Vaikų ligų klinikos Onkologijos ir hematologijos sektoriuje gydomiems vaikams. 2021 m. projektui „Bendrauk“ fondas skyrė 290,16 Eur.

 „Bendrauk“
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Svajoja ir tie, kurie smagiai čiauškėdami žengia pirmuosius žingsnelius, ir 
tie, kurie paauglišką gyvenimą stebi pro ligoninės palatos langą. Visi vaikai, 
einantys gydymo keliu, yra verti, kad jų svajonės išsipildytų, o dienos ligo-
ninėje atrodytų trumpesnės užsiimant mėgstama veikla.

Su žaviąja Auguste susipažinome 2019 metais, kai dėl leukemijos gydymo 
mergytė dienas leido Vaikų ligoninės palatoje. Žingsnelis po žingsnelio ji 
keliavo nuo vieno chemoterapijos kurso prie kito. Įveikusi ilgą ir nelengvą 

šio kelio atkarpą, Augustė tęsė gydymą namuose. Tad išgirdę pirmokės 
prašymą padėti įsigyti kompiuterį, kad turėtų tinkamą priemonę mo-

kymuisi nuotoliniu būdu ir galėtų sparčiais žingsniais vytis draugus, su-
skubome pagelbėti mergytei.
 

„Išpildykime vaikų, 
sergančių piktybiniais navikais, 
svajones“
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Gydymo keliu einančiam Enrikui iš rankų iškrito ir sudužo senuči-
ukas telefonas, kuris buvo itin svarbus ryšys su namuose likusiais 
broliais ir tėčiu. O kur dar bendravimo su draugais laikas? Supras-
dami paauglius ir jiems būtina ryšį su esančiais už ligoninės sienų 
padovanojome naują telefoną. 
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Su Armandu susipažinome dar 2020 metais, kai aktyvaus gydymo 
metu kartu su šeima berniukas apsistodavo „Rugutės“ namuose. 
Tomis dienomis ir pamilome žavų, žingeidų šešiametį bei stipriai jį 
paėmėme už rankos. Armandas, kaip ir kiti sergantys vaikai, negali 

lankyti ugdymo įstaigų, tad visas lavinimas gula ant tėvų pečių. 
Todėl išgirdę prašymą padėti įsigyti kompiuterį, kad Armandas 
galėtų lankyti nuotolinį būrelį ar atsispausdinti įvairias užduotis, 

nedvejodami sutikome padėti. Juk taip svarbu, kad berniukas turėtų 
galimybę koja kojon žengti su bendraamžiais. 
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Medą už rankos laikome nuo 2020 metų vasaros. Visada žavėjomės šios 
paauglės veržlumu, smalsumu ir noru tobulėti. Apie Medos svajonės 
išpildymą pasakoja mama:  „Vieną liepos dieną sulaukėme staigmenos iš „Ru-
gutės“: banko išraše pamačiau „Dovana Medai gimimo dienos proga“. Abi su 
Meda susigraudinome iki ašarų, pastaraisiais metais taip mus veikia žmonių 
gerumas. Parašiau padėką Editai už staigmeną ir paminėjau, kad tai bus 
puikus įnašas naujo, daug galingesnio kompiuterio pirkimui, kurio Medai 
labai reikia, nes dabartinis nesusidoroja su jos programavimo pomėgiu. 
Kai Edita paklausė, apie kokį kompiuterį galvojame, nusiunčiau keletą 
nuorodų. Iš tiesų, Meda tik nedrąsiai svajojo kada nors turėti tokių 
parametrų kompiuterį, tačiau „Rugutės“ fondas su Edita ir Daino-
ru priešakyje pavertė tą svajonę realybe. Meda apie kompiuterį nie-
ko nežinojo, buvau tik užsiminusi, kad dar šiais metais iki spalio 
mėnesio gaus naują kompiuterį, nes užsiregistravo dalyvauti robotų 
varžybose. Ir štai, paskutinį rugsėjo penktadienį mus, išeinančias iš li-
goninės po eilinio chemoterapijos kurso, su šypsena pasitiko Edita. Vėliau 
Meda pasakojo: „Kai Edita nuėjo paimti dovanėlę praėjusio gimtadienio pro-
ga, tikrai galvojau, kad tai bus kokia nors maloni maža smulkmena – saldumy-
nai ar kažkas panašaus“. Dieve, jeigu būtumėte matę Medos veidą, kai atsisuku-
si pamatė Editą su kompiuterio dėže rankose – džiaugsmas, nuostaba ir ašaros, 
džiaugsmo ir padėkos visiems tiems, kas remia fondą, ašaros. Ir mano akyse 
dabar ašaros, norėčiau apkabinti ir padėkoti kiekvienam, kuris prisideda prie 
fondo veiklos, ir kurio dėka galima pamatyti tokį savo vaiko veidą.“ 
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Smagu su vaikais eiti koja kojon, stebėti jų siekius. Emilis į leuke-
mijos gydymo kelią stojo 2019 metų rudenį, įveikė onkologinę ligą 
ir 2021 metų rugsėjį sugrįžo į mokyklos suolą. Tad nieko nebuvo 
maloniau, kaip išvysti jo laišką su prašymu nupirkti mikrofoną ir 

laikiklį jo penkiolikto gimtadienio proga. 

Gera vaikams dovanoti galimybę net einant ligos keliu neatidėti 
svajonių, o siekti jų dar atkakliau ir su plačia šypsena veide! Vaikų 

svajonių pildymui 2021 metais fondas skyrė 7 892,78 eurų.
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2012 metais buvo įgyvendinta Eugenijaus Mačiuko – onkolog-
ine liga sirgusio berniuko tėčio – idėja padovanoti du akvariumus 
LSMU Vaikų ligų klinikoje besigydantiems vaikams. Profesionaliai 
įrengti dideli ir gražūs akvariumai su gyvomis žuvytėmis ir special-
ia augalija ne tik teikia jaukumo ligoninės patalpoms, bet ir turi 
psichoterapinį poveikį mažiesiems skyriaus pacientams – ramina, 
šalina įtampą ir baimę, padeda užmiršti skausmą, stiprina dvasinę 
pusiausvyrą. Geresnė emocinė vaikų savijauta užtikrina ligos gy-
dymo efektyvumą ir spartesnius gijimo procesus. Maloni, geras 
emocijas žadinanti aplinka ypač svarbi tiems vaikams, kurių gy-
dymas ligoninėje trunka ilgus mėnesius.

2021 metais akvariumų atnaujinimui ir priežiūrai fondas skyrė 
382,17 Eur.

„Akvariumas ligoninės vaikams“
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Jau dešimtus metus fondas skiria dėmesį paliatyviajai vaikų slau-
gai. Manome, kad būtina įvertinti vaiko, kuriam reikalinga pali-
atyvioji slauga, ir jo artimųjų poreikius ir suteikti galimybę pasir-
inkti, kur praleisti šį ligos etapą – namuose ar ligoninėje.

Paliatyvioji pagalba. Slauga namuose
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Glaudžiai bendraudamas su gydymo įstaigomis, gydančiomis onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, fondas padeda įsigyti ne tik būtinų medicininių / 
slaugos priemonių, bet ir medicininės įrangos tikslingesniam ir efektyvesniam mažojo paciento gydymui.

2020 metų gruodžio viduryje sulaukėme Monikos Tarvydytės iniciatyvos VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės vaikų on-
kohematologijos centrui padėti įsigyti šiuolaikiškų tūrinių infuzinių ir švirkštinių pompų. Esamų pompų jau nebeužteko 
visiems skyriuje gydomiems vaikams, įranga buvo techniškai pasenusi, dažnai gedo. O tūkstančius kasdien kapsinčių 
vienodų lašiukų būtina tiksliai dozuoti. 2021 metų kovo mėnesį perdavėme dvi skysčių valdymo sistemas, kurių vertė 
10 648,00 eurai. 

Siekdami paties veiksmingiausio gydymo, privalome ne tik užtikrinti, kad mažieji gautų 
būtinus tyrimus, vaistus bei slaugos priemones, bet pasirūpinti ir gydytojais, kurie 
diena iš dienos negailėdami nei jėgų, nei laiko ieško geriausių gydymo galimybių. 
Kelionėje per vaiko ligą būtinos žinios, įgūdžiai bei palankios darbo sąlygos. Tad, 
išgirdę apie naujų stetofonendoskopų poreikį, suskubome ieškoti geriausių. 
Džiaugėmės suradę ir gydytojams įteikę 10 vnt. pačių žaviausių spalvų steto-
fonendoskopų. Jų vertė – 1 089,00 eurai. 

Parama medicinos įranga
 ir kitomis priemonėmis
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Fondas nuolat stengiasi prisidėti, kad slaugytojos/ai turėtų galimybes nuolat atnaujinti žinias ir įgūdžius tarptautinėse konferencijose bei susitikimuose. 
Tam tikslui buvo suteikta 3 000,00 Eur parama Lietuvos vaikų onkohematologų draugijai.

Visada minime tai, kad „Rugutei“ itin rūpi mažojo paciento aplinka ligoninėje. Dar 2018 ir 2019 metais skyrėme lėšų Vilniaus Vaikų ligoninės Onkohe-
matologijos centro palatų renovacijai. Šį kartą gydytojai paprašė dienos stacionaro palatai širmų, kurios sukurtų jaukesnę aplinką, suteiktų įvairaus amžiaus 
vaikams privatumo ir saugumo jausmą. Mums labai svarbi kiekvieno mažojo paciento savijauta gydymo kelyje. 3 vnt. teleskopinių širmų vertė – 870,00 
eurų.

Diena iš dienos nepailsdami ieškome naujų ir dar veiksmingesnių slaugos bei gydymo priemonių bei 
stengiamės, kad jos pasiektų mažuosius pacientus. Ne išimtis ir pragulų profilaktikai skirtos priemonės. Dar 
prieš gerą dešimtmetį audinių spaudimui sumažinti naudojome į ritinėlį susuktą rankšluostį. Tačiau šian-
dien gulinčių pacientų pragulų profilaktikai jau yra kur kas pažangesnių priemonių. Tai silikoniniu geliu 
užpildytos pozicionavimo pagalvėlės, kurios suteikia komfortą pacientui, mažina trintį, spaudimą ir palaiko 

optimalią kūno temperatūrą. Būtent Trulife silikoninių gelio gaminių (už 2 
234,51 eurus) perdavėme Vaikų onkohematologijos centre gydomiems pa-
cientams. Tikime, šios priemonės pagelbės slaugant mažuosius ir didžiuosius 
pacientus, kai dėl kilusių komplikacijų kurį laiką jie turi praleisti lovoje. 

Visa 2021 metais suteiktos paramos suma – 21 041,51 Eur.
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„Vaikų gydymo centrų buities pagerinimas“

Onkologinių ligų gydymo metu itin svarbi emocinė ir psicholog-
inė vaiko savijauta. „Rugutės“ fondas su džiaugsmu prisidėjo prie 
psichologinių kabinetų, žaidimo kambario atnaujinimo, šv. Kalėdų 
šventinės nuotaikos sukūrimo ir nupirko įvairių tikslinių vaiko 
emocinę būklę gerinančių priemonių už 8 245,44 Eur.

Prasminga draugystė su Vaikų ligoninės Vaikų fizinės medicinos 
ir reabilitacijos skyriaus vyriausiąja medicinos psichologe Valdere-
za Svetikiene ir kitais ligoninės psichologais užsimezgė dar 2019 
vasarą. Laikas nuo laiko padedame jiems įsigyti ir naudoti prie-
monių, skirtų kognityvinių funkcijų lavinimui, erdvinio mąsty-
mo ugdymui, pažintinių funkcijų vertinimui. Įvairiausi žaid-
imai, knygelės ir pan. reikalingi norint vaikams suteikti kuo 
kokybiškesnes konsultacijas. Žaisdami vaikai mokosi išgyventi 
kylančias emocijas ir išreikšti jausmus. Nupirkome priemonių už 
3 573,53 eurų ir sumokėjome 1 200,00 eurų už mokymus vertinti 
Bender-Geštalt  testą.
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Vaikų gydymas tęsiasi ir per gražiausias metų šventes, todėl net šv. Velykų metu vaikų onko-
hematologijos centrai nelieka tušti. Tad 2021 metais pasistengėme į palatas įnešti gamtos 
budimo, spalvų ir vilties. Kiekvieną ligoniuką pasiekė meduolių rinkinys ir galimybė už-
siimti kūrybine veikla – pieštukais marginti kiaušinius. Buvo miela širdžiai matyti kūry-
biškus vaikų darbelius ir linkėti jiems, kad šv. Velykų rytas būtų pripildytas šypsenų, 
skatinančių eiti pirmyn.

Prieš šv. Kalėdas dalis vaikų taip pat leidžia dienas li-
goninių palatose, kur jiems nepertraukiamai kap-
si „gyvybės lašiukai“. Vaikai čia sėda prie men-
ko Kūčių stalo, sutinka ir šv. Kalėdų rytmetį. 
Linkėdami, kad visą gruodžio mėnesį mažose 
širdelėse tvyrotų džiugios laukimo nuotaikos, 
nupirkome daug įvairiausių nykštukų, kurie 
į palatas ir koridorių įnešė spalvų, šypsenų ir 
žaismės. Iš tiesų džiaugėmės, kad pavyko sukur-
ti nuostabią Kalėdų pasaką, kai kiekvienas vaikas 
norėjo apkabinti nykštuką, pasilabinti su juo ir išpa-
sakoti slapčiausias svajones. Juk nieko nėra svarbi-
au, nei žinoti, kad šventės mus aplanko, nesvarbu, kur 
bebūtume. 

Lietuvoje įsivyravus beveik tropiniams karščiams sužinojome, kad Vaikų onkohema-
tologijos centrui trūksta bent 5 ventiliatorių. Iškart sutikome padėti ir užtikrinome, 
kad netrukus viską atvešime. Tuo metu net neįsivaizdavome su kokiu iššūkiu susidursime 
norėdami surasti parduotuvėse nors vieną ventiliatorių! Džiaugiamės, kad mums pavyko ir į 
onkohematologijos centrą pristatėme 5 ventiliatorius už 179,95 eurų sumą.

Visada džiaugiamės galimybe prisidėti prie naujų technologijų diegimo Vaikų onkohematologijos centre. Esame tikri, kad visos naujovės padeda mažųjų 
kelionę per ligą padaryti lengvesne ir greitesne. Rugsėjį sulaukėme reabilitologo Justino Blaževičiaus laiško, kuriame buvo išdėstyti planai greitu metu 
įsigyti 3D spausdintuvą. Deja, reabilitacijos poskyryje nėra pakankamai „galingo“ kompiuterio darbui su šiuo spausdintuvu. Į Vaikų onkohematologijos 
centre esančias puikias reabilitacines patalpas pristatėme naują ir galingą kompiuterį, kurio vertė – 3 280,99 eurų.
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Nuo 2020 metų dėl pandemijos ribojimų nevyko net trylika metų organizuotos fondo akcijos „Padovanok lašelį“. Pažįstamus donorus skatinome vyk-
ti į VšĮ „Nacionalinį kraujo centrą“ ir jų patalpose saugiai donuoti kraują. Nuo pat įsikūrimo fondas puoselėja neatlygintinos kraujo donorystės idėjas. 
Draugystė su Nacionaliniu kraujo centru prasidėjo pačioje labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ veiklos pradžioje – 2005 m. rugsėjo 15 d. Tą dieną įvyko 
pirmoji kraujo donorystės akcija, o 2008 m., atsiradus „Rugutės“ namams, dovanoti kraujo kviečiame 2 kartus per metus – prasidedant vasarai ir vėlyvą 
rudenį, kai „Rugutė“ švenčia gimtadienį. Skaičiuojama, kad vienas kraujo donoras gali išgelbėti 3 žmonių gyvybes. Tad per tuos metus kartu padėjome 
sveikti bent dviems tūkstančiams žmonių. Sunkų sveikatos sutrikimą ar rimtą traumą patyrusio žmogaus gyvybei palaikyti neretai prireikia kraujo perpy-
limų, o donorų kraujas tokiam žmogui – pati prasmingiausia dovana. Neabejojame, kad šį projektą tęsime, kai pandemijos gniaužtai atsilaisvins.

„Padovanok lašelį“
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KITŲ ŠALIŲ INICIATYVOS 
LIETUVOS VAIKAMS, 
SERGANTIEMS
ONKOLOGINĖMIS
LIGOMIS
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Ši nepaprasta draugystės istorija prasidėjo dar 2007 metais, kai 
Švedijoje gyvenantis Bengt Nilson pakvietė onkologinėmis ligomis 
sirgusius Lietuvos vaikus atvykti į jo organizuojamą „Džiaugsmo 
šventę“. Nuo to laiko kasmet, gruodžio vidury, į Lietuvą atvykdavo 
smagi Nykštukų kompanija – Stefan Espersson, Anita Larsson, Ieva 
Sturesson – suteikti džiugesio onkologinės ligos paliestiems vaikams. 
Viešnagės metu eidami iš palatos į palatą Nykštukai dalindavo dova-
nas, švediškai dainuodavo dainas, šokdavo bei apkabindavo kiekvi-

eną sutiktą. Susitikimai su nykštukais palikdavo neišdildomus 
įspūdžius visų širdyse. Deja, pasaulį sukausčiusi pandemija atėmė 
galimybę gyvai susitikti. Tačiau fondo ištikimieji draugai – Stefa-

nas, Anita ir Ieva – nenuleido rankų, visiems pasakojo apie buvusius 
susitikimus bei rinko lėšas Lietuvoje sudėtingu gydymo keliu einan-
tiems vaikams. 2021 metais fondą pasiekė 13 645,80 eurų paramos 
suma. 
 
2021 metų rudenį išsiilgę vieni kitų susėdome prie ekranų. Dali-
nomės, kokiais rūpesčiais šiandien gyvena „Rugutė“ ir pasakojome 
apie mažuosius kovotojus. Tikime šio projekto tęstinumu pasibaigus 
pandemijai ir labai laukiame, kol vėl galėsime Stefaną, Anitą ir Ievą 
išvysti Lietuvoje. 

Nykštukų viešnagė
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Nors Lietuvos ir Japonijos sostines skiria virš 8000 kilometrų, Japonijos-Lietu-
vos draugystės asociacijos nariai prieš 14 metų jas sujungė pačiu tvirčiausiu – 
Draugystės – tiltu. Būtent jų iniciatyva kasmet iš Japonijos atvykdavo atlikėjai 
ir savo koncertus skirdavo onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. 
Prie šio gerumo spindulio 2020 metais prisijungė ir Japonijos ambasadoriaus 
žmona Yuko Yamasaki. Ji kūrė vieną projektą po kito ir skatino kiekvieną 
nuoširdžiu rūpesčiu apgaubti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. 
Ypatingą draugystę dovanojo Emilijai – rinko lėšas būtiniems medika-
mentams įsigyti, liesdama kanklių stygas siuntė sveikimo galią. Jos kilnios 
idėjos suvienijo daugybę žmonių, įkvėpė pažinti tolimąją Tekančios saulės 
šalį ir tuo pat metu ištiesti tvirtą draugystės ranką mūsų mažiesiems, sieki-
antiems įveikti vingiuotą ir duobėtą kelią per ligą.

Baigus diplomatinę misiją Lietuvoje, Yuko Yamasaki toliau rūpinasi sergančiais 
vaikais. 2021 metais jai kilo lininio Furoshiki idėja. Tai audinio gabalėlis, į kurį 
įpakuojama ne tik dovana, bet kartu ir begalinis rūpestis, meilė vaikams, paliesti-
ems onkologinės ligos. Šį audinio gabalėlį su išsiuvinėtu Aistės, įveikusios leuke-
miją, nupieštu laivuku, gali įsigyti Lietuvos ir Japonijos žmonės ir taip paremti 
sergančius vaikus. 

Japonijos ambasadoriaus 
Shiro Yamasaki žmonos 
Yuko Yamasaki skleidžiamas gerumas 
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Pabaigai Liepos istorija ir tai, kaip augant fondui gera matyti ir augančius vaikus. 

Per septyniolika fondo veiklos metų susipažįstame su daug šeimų, kovojančių už vaiko gyven-
imą.  Laikui bėgant palaikymas ir abipusis bendravimas dažnai perauga į gražią draugystę, 
grindžiamą rūpesčiu, o svarbiausia – meile vaikui. 2007 metais net metukų nesulaukusi-
ai Liepai buvo diagnozuota IV stadijos onkologinė liga – neuroblastoma. Gydymo kelias 
nebuvo itin sklandus. Liepa buvo pirmasis vaikas, kurį lydėjome tarpuplaučio naviko 
operacijai į užsienio kliniką. Sugrįžusios į Lietuvą, 
vos vaikščioti pradėjusios Liepos laukė autologinė 
kaulų čiulpų transplantacija. Tačiau žingsnelis 
po žingsnelio mergaitei pavyko įveiki vieną iš 
pikčiausių ligų ir pasiekti remisiją. Deja, at-
sikvėpti nebuvo kada, nes teko stoti į kovą 
su naujais išbandymais – įvairiomis kom-
plikacijomis. Liepai teko toliau varto-
ti įvairius vaistus bei ištverti net tris 
operacijas. O svarbiausia – tuo pat 
metu augti, žaisti, pažinti ir moky-
tis. Ir visa tai jai pavyko padaryti 
su begaliniu optimizmu ir tikėjimu. 
Šiandien Liepa – gražuolė paauglė, vis-
us mus nuolat stebinanti savo smalsumu 
ir žingeidumu. Kasmet sutikę merginą iš-
girstame istorijas apie patirtus nuotykius bei 
atrastus naujus pomėgius. Ir kiekvieną kartą 
jaučiamės dėkingi, kad turėjome galimybę maty-
ti ją augančią ir besąlygiškai mylėti. 
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Dėkojame JUMS – RĖMĖJAMS,  už galimybę dar vienus metus lydėti vaikus pačiame sunkiausiame jų gyvenimo kelyje. Ačiū, kad kasdien iš namų į 
namus, iš palatos į palatą kartu nešėme viltį, tikėjimą, palaikymą ir šypsenas.

2021 m. labdarai, paramai, visiems vykdytiems projektams, akcijoms ir iniciatyvoms fondas skyrė 259 557,39 Eur.

Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ direktorė                                                                                                               Edita Abrukauskienė
2022 m. gegužės 12 d.
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