Звіт за ІІ квартал
2020 року

Вступне слово
Дорогий благодійнику!
Завдяки вам та іншим укра їнцям у квітні-червні
2020 року 530 дітей з онко та їхніх сімей
отримали допомогу. С ума перерахованих
благодійних внесків склала 18 мільйонів гривень.
Попри всі перепони пандемії і закриті кордони діти змогли продовжити
лікування без ризиків для здоров’я. Необхідні ліки прибули вчасно,
дефіцитні засоби захисту — були в достатньому обсязі, а психологи
залишалися на зв’язку з родинами в онлайні.
Все це — завдяки вашій небайдужості і щедрості. Дякуємо!
Загальні витрати фонду у ІІ кварталі склали 20,9 мільйона гривень,
з них 3,9% адміністративних витрат.
Від усього серця ми дякуємо за вашу допомогу. Невпинну. Безцінну.

Далі буде
Ваші «Таблеточки»
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Пандемія COVID-19
створила одразу кілька
великих викликів
Через закриття кордонів стало дуже складно
ввозити в Україну незареєстровані ліки
і відправляти дітей на лікування в інші країни.
Призупинення руху громадського транспорту
призвело до того, що медики годинами добиралися
до роботи. Онковідділення зачинилися на карантин,
і психологи та волонтери більше не могли
потрапити до дітей.
Лікарні знову закрили реанімації для відвідувачів.
Але найбільше занепокоєння викликало те,
що опинилася під загрозою медична реформа
і були зірвані державні закупівлі ліків.
Що ми робили, щоб впоратися з усіма цими
викликами, — далі у звіті.
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Завдяки вам
фонд не закрив жодну
з програм допомоги
Діти отримували все необхідне в повному обсязі
і так само вчасно, як до пандемії. Паралельно
з допомогою за стандартними програмами
ми забезпечували підопічні відділення засобами
індивідуального захисту, з Uber та Ciklum
допомагали медикам дістатися робочих місць
і забезпечили для лікарів і медсестер 9 220
безкоштовних поїздок, з партнером Robert Bosch
Ltd організовували ремонт 7 апаратів штучної
вентиляції легень для «Охматдиту» і разом з вами
робили все можливе, щоб захистити дітей
і від самого коронавірусу, і від наслідків карантину.

Деякі програми довелося повністю перевести в онлайн.
В онлайні відбулося:

237

консультацій психологічної допомоги
сім’ям під час лікування

243

консультації психологічної допомоги
для підопічних паліативної програми

5

зустрічей групи підтримки батьків,
які втратили дитину через рак (і ще
1 зустріч провели офлайн після
пом’якшення умов карантину)

6

тренінгів освітньої програми
для лікарів і медсестер

24

зустрічі комунікаційного клубу
для підлітків, що перемогли рак
і 1 зустріч з психологом для їхніх батьків
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Ліки з-за кордону долали
всі карантинні перешкоди
і при їздили до дітей вчасно

Життєво необхідні ліки отримали 18 дітей.
Найчастіше доводилося купувати досі недоступні в Україні
аспарагіназу і тіотепу.
За три місяці благодійники фонду оплатили за рахунками закордонних
аптек більше 4 мільйонів гривень.

В деяких випадках вибагливому дитячому
організму не підходять ліки, які закуповує
держава або які продаються в українських
аптеках. Тоді лікарям доводиться виписувати
препарати, які можна купити тільки
за кордоном.
До карантину в Україну
їх привозили волонтери фонду, але після
закриття авіасполучення це стало неможливо.
У дітей же не було часу чекати, коли
відкриються кордони.
Десятки людей об’єдналися, щоб допомогти
доставити дітям закордонні ліки. Серед них —
посли, дипломати, далекобійники та багато
інших дуже різних і добрих людей.
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За те, щоб діти
не помирали наодинці
в закритих реанімаціях,
знову довелося боротися

Виконавчий директор «Таблеточок» В’ячеслав Биков взяв участь
в засіданні опікунської ради лікарні, за результатами якого керівництво
зняло обмеження на доступ в реанімацію. Тепер батьки можуть
цілодобово бути з дітьми за умови, що вони дотримуються правил
карантину.
Ми також звернулися до міжнародних організацій та експертів, зокрема,
до Міжнародного співтовариства з боротьби з дитячим раком (SIOP),
і попросили надати рекомендації щодо доступу відвідувачів
до важкохворих пацієнтів під час пандемії. Зараз експерти розробляють
такі рекомендації.

Через ризики зараження коронавірусом деякі
реанімації знову закрили двері для відвідувачів,
при тому що Наказ МОЗ №592 про вільне
відвідування реанімацій не припиняв діяти
і в нього не вносилися зміни.
У травні нам стало відомо про щонайменше два
випадки, коли діти померли на самоті. Одному
з хлопчиків було чотири роки, останні години
він провів прив’язаним до ліжка в порожньому
реанімаційному боксі. Маму до нього пускали
двічі на добу по одній годині і в момент смерті
хлопчика її не було поруч.
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Фонд виступив на захист
медичної реформи, яка опинилася
під загрозою
Щодня ми працюємо з дітьми та родинами,
які страждають від вражаючої неефективності
української системи охорони здоров’я. Саме
тому ми вболіваємо і боремося за продовження
медичної реформи.
Продовжити впровадження програми
медичних гарантій — це створити прозору
і зрозумілу систему оплати за надані медичні
послуги, дати економічні стимули медикам
до професійного розвитку, а лікарням
до надання якісних послуг і турботи
про пацієнта.
Ми погоджуємося, що тарифи, встановлені
НСЗУ, потребують уточнень, електронна
система eHealth — доопрацювання, дані,
надані закладами і ДОЗами — перевірки.
Реформу треба вдосконалювати,
але її не можна зупиняти.

Ми щиро підтримуємо бажання влади
забезпечити гідні зарплати лікарям та іншим
медичним працівникам. Справді, професіонали
медичної справи — це єдина надія сьогодні
для кожного пацієнта. Але якщо говорити
про систему загалом, то зараз вилікуватися
є радше справою везіння, а не наслідком
роботи всієї галузі.
Не можна консервувати стару неефективну
систему коштом здоров’я людей.
Онковідділення, де немає ні обладнання,
ні досвідчених лікарів, спроможних
діагностувати та лікувати життєво небезпечні
діагнози, не мають права на існування.

Платники податків і пацієнти не повинні
платити за роботу закладів, які несуть загрозу
життю людей. Система оплати праці в медичній
сфері повинна стимулювати і винагороджувати
високу кваліфікацію, якість роботи, інновації
та людяне ставлення до пацієнта, а не міряти
всіх під одну гребінку.
Ми закликаємо Міністерство охорони здоров’я,
Кабінет Міністрів України та органи місцевого
самоврядування розблокувати медичну
реформу. Ми звертаємося до Комітету
Верховної Ради з питань здоров’я нації
з проханням проконтролювати, щоб реформа
тривала, і в українців нарешті з’явився шанс
отримати сучасну та ефективну систему
охорони здоров’я.
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Держзакупівлі ліків провалилися.
В же восени пацієнти залишаться
без необхідних препаратів
Міністерство охорони здоров’я вчасно
не затвердило бюджетні паспорти на програми
закупівель, не схвалило перелік ліків
та медичних виробів на закупівлю у 2020 році,
не обрало міжнародні організації, які будуть
здійснювати закупівлі, й не ухвалило підзаконні
нормативні акти, які дозволять частину
закупівель здійснювати через ДП «Медичні
закупівлі України».
Разом з іншими організаціями ми звернулися
з Відкритим листом до Президента України
Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра
Дениса Шмигаля, Міністра охорони здоров’я
Максима Степанова та Голови Комітету ВРУ
з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування Михайла Радуцького.

Також провели прес-брифінг,
щоб запропонувати можливі шляхи
зменшення катастрофи, яка наближається.
Процес закупівель ліків — тривалий
і його не можна пришвидшити. За найбільш
оптимістичними прогнозами перші поставки
відбудуться у лютому 2021 року. А до цього
часу з осені 1 300 000 людей
зі смертельними хворобами, серед яких
і діти з онко, купуватимуть життєво необхідні
ліки за власний кошт або вмиратимуть
без лікування. Ми вважаємо це злочином
проти українських пацієнтів.

Вже у другому кварталі нам довелося
на 1,19 мільйона гривень закупити ліки,
які мали б потрапити в дитячі онковідділення
за держзакупівлями. Причому щомісяця
витрати на ці ліки збільшувалися:
348,7 тисяч гривень — у квітні
383,5 тисяч гривень — у травні
459,6 тисяч гривень — у червні
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Процес держзакупівель
Планування закупівель

Проведення закупівель

Поставки ліків

Підготовка номенклатури
(перелік ліків)

Очікувані
поставки

Ми зараз тут
Збір потреби
та ії підтвердження
Підготовка
технічного завдання

Тендерні процедури
та підписання договорів
Виробництво ліків

Поставка ліків
Розподілення ліків
Серп
2019

Груд Січ Лют
2019 2020 2020

Бер
2020

Чер
2020

Лист
2020

Груд
2020

Січ
2021

Втрачений час (3-4 міс)
Схема процесу державних закупівель за напрямком «дитяча онкологія» без урахування
закупівель, які здійснюють міжнародні організації.
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Лют
2021

І попри все,
були і дуже радісні
миті
Просто посеред світового локдауну
полетів на лікування до Італії наш підопічний.
У Колі дуже рідкісна і дуже небезпечна
хвороба імунної системи. Вилікувати її може
тільки неродинна пересадка кісткового мозку.
Ще минулого літа її погодилися провести
в клініці Верони. Треба було лише,
щоб хлопчик трішки підріс. Коля підріс,
а кордони закрили. Відкласти пересадку
означало б зменшити шанси на одужання.
Переліт спецрейсом МАУ на початку травня
організовували зусиллями двох українських
міністерств, а також посольств, благодійних
фондів, лікарень і волонтерів з двох країн.
Свій перший день народження Коля зустрів
в небі між Україною та Італією.
13 липня Колі провели пересадку і зараз
він під наглядом лікарів у веронській клініці.
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У відділенні трансплантаці ї
кісткового мозку
«Охматдиту» у дітей
з’явився власний кінозал
Завдяки нашому другу та партнеру «Кураж»
хороших емоцій у наших підопічних
побільшало — у дітей з'явився справжній
кінозал прямо у лікарні.
Кімната у відділенні тепер обладнана
проектором, екраном, медіаплеєром і звуковою
системою, у ній стоять зручні крісла-мішки.
Зараз фільмотека налічує 250 мультиків
і фільмів.
Діти можуть дивитися фільми в будь-який час.
А раз на тиждень відбуваються справжні
кіновечори: діти заздалегідь обирають фільм
чи мультик для перегляду, а партнер фонду
«Планета Кіно» пригощає глядачів поп-корном
та іншими смаколиками.
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Запустили новий
інформаційний проект
у фейсбуку «Таблеточки
у лікаря»
Щоп’ятниці у прямому ефірі разом з глядачами
ставимо зручні і незручні питання лікарям
різних спеціалізацій. Говоримо про рак,
піклування про здоров’я дітей і дорослих,
принципи здорового харчування, догляд
за шкірою та багато іншого.
Вже поговорили з 15 фахівцями і не плануємо
зупинятися!
Тож підписуйтесь на нашу сторінку і слідкуйте
за анонсами нових ефірів, щоб поставити своє
запитання лікарю.
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А ще ви зібрали мільйон
гривень для дітей,
який перетворився
на два мільйони
Кампанія фонду «Як я живу на твої гроші»
до Дня захисту дітей менш ніж за місяць
зібрала 1 мільйон гривень на допомогу дітям.
Партнер фонду — Фонд Бориса Ложкіна —
подвоїв цю суму. Отже, діти отримають
два мільйони на боротьбу з раком.
Участь у кампанії взяли 2500 людей.
Найбільший переказ склав 35 тисяч гривень,
а найменший — 6 гривень.
Ми дякуємо усім українцям, які зробили внесок
на допомогу дітям. Разом ми можемо все —
і навіть удвічі більше!
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Далі буде…
Якщо ви продовжите допомагати
tabletochki.org

