Звіт
за ІІ квартал
2021 року

«У Кирила була важка реабілітація після
трансплантації кісткового мозку — він схуд
і зовсім ослаб. Єдине, чого хотів, — повернутися
до братика та сестрички, за якими безмежно
скучив. Зараз син вже стає активнішим
і з нетерпінням чекає на виписку.
Від усього серця дякую за допомогу дітям.
Дякую, що даєте шанс на дитинство!
Добро завжди перемагає…»
Алла, мама Кирила
У липні трирічного Кирила виписали з онковідділення після року важкого
лікування. Хлопчик продовжує приймати ліки, але вперше за останній рік вони
в сиропах, а не крапельницях.
Діти повертаються додому завдяки вам. Разом з їхніми сім’ями ми щиро дякуємо
кожному з вас!
У квітні-червні отримали адресну допомогу 608 дітей та їхніх родин
на 25,4 мільйона гривень. Дякуємо!
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Кожна дитина унікальна. Особливі
й історії боротьби. Незмінне одне —
ваша потужна підтримка
з найпершого дня, коли дитина
переступає поріг лікарні.
Завдяки вам жодна родина
не залишається на самоті з хворобою.
У квітні-червні ви допомогли:

608
46
26
21
141

дітям та родинам, зокрема:
дітям, які потребували обстеження
і лікування за кордоном
сім’ям паліативної програми

відділенню по всій країні
медику, який розвивав професійні навички
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У ІІ кварталі
ми продовжили захищати

Попереду ще багато роботи, щоб зробити лікування дітей в Україні
якісним та ефективним. Завдяки вашій підтримці робота не
припиняється ні на день. Дякуємо вам!

інтереси дітей
В Україні досі немає єдиних стандартів
лікування дітей з онкологією. Старі протоколи
втратили чинність, а нові не затвердили.
За законом дитячі онкологи зараз навіть
не можуть використовувати міжнародні
протоколи лікування. Директорка департаменту
програм допомоги фонду Юлія Ноговіцина
увійшла до робочої групи МОЗ з розробки
галузевих стандартів. Мета групи — скласти
та затвердити стандарти лікування дітей
з онкологією. До робочої групи входять медики,
експерти зі стандартизації медичної допомоги
та представники МОЗ. Юлія єдина представляє
громадські організації.
Також разом з юридичним pro bono партнером
Asters ми продовжили працювати
над розробкою Операційного плану
на виконання Національної стратегії контролю
за онкологічними захворюваннями. Вперше
в історії України ця Нацстратегія враховує
дитячу онкологію.
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Медики отримували нові
знання та підвищували
кваліфікацію

Річна підписка на медичний онлайн ресурс UpToDate
Лікарі та медсестри відділення Інтенсивної терапії НДСЛ «Охматдит»
отримали доступ до онлайн ресурсу UpToDate. Відтепер вони
звертаються до першоджерел сучасної медичної інформації: протоколів
лікування та рекомендацій за різними нозологіями, що ґрунтуються
на доказовій медицині.

Англійська мова
У боротьбі з дитячим раком фонд має підтримку
міжнародних авторитетних асоціацій і співпрацює
з найкращими світовими дитячими лікарнями.
Вони регулярно проводять тренінги та лекції
для медсестер. Та взяти участь у них можна лише,
володіючи англійською.
Тому у квітні-червні з'явилося сім нових груп
з англійської мови для молодшого медичного
персоналу. Заняття проходять онлайн. Це дозволяє
залучати медсестер з усієї України.
Лекції від Онкологічного центру короля Хусейна
в Йорданії
Лікарі прослухали черговий курс лекцій від колег
з Онкологічного центру короля Хусейна в Йорданії.
Цього разу вони дізнавалися про нові підходи
в лікуванні пухлин та септичного шоку у дітей.
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Ви допомогли 21 онковідділенню ліками,
витратними матеріалами, лабораторними
реагентами, обладнанням на 8,6 мільйона гривень
Волинське обласне територіальне
медичне об'єднання захисту
материнства і дитинства
Рівненська обласна дитяча
лікарня
Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медцентр

Івано-Франківська обласна
дитяча клінічна лікарня

Чернігівська обласна
дитяча лікарня

НДСЛ «Охматдит»
Київський обласний
онкологічний диспансер
Полтавська дитяча
міська клінічна лікарня
Черкаський обласний
онкологічний диспансер

Дніпровська обласна
клінічна дитяча лікарня

Запорізька обласна
клінічна дитяча лікарня

«Часто через завантаженість
ми не встигаємо подякувати за вашу
постійну підтримку. Ми вас дуже
цінуємо і дякуємо від усього серця!
Разом до успіху!»
нейрохірург Михайло Ловга,
Луцьк

Миколаївська обласна дитяча
клінічна лікарня
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Новини з життя
наших підопічних
сімей
Щороку рак краде понад 11 мільйонів років
здорового життя у дітей по всьому світу. Стільки
часу сумарно діти проводять у боротьбі
з хворобою.
Завдяки вам діти залишаються дітьми. Коли
їм дозволяє стан, вони беруть участь
у майстер-класах, іграх, відвідують кіно
та екскурсії та святкують свої виписки, наче день
народження! Дякуємо, що даруєте їм дитинство!
Вперше з початку пандемії лікарняні волонтери
вийшли у відділення
Це дійсно важлива подія в житті дітей,
які місяцями зачинені в лікарні. Вони ізольовані
від сім’ї, друзів, однокласників. Ігрові простори
лікарень не враховують інтереси всіх дітей.
І волонтери залишаються їхнім єдиним зв’язком
із зовнішнім світом, можливістю гратися,
навчатися і розвиватися.
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У День захисту дітей пацієнтів «Охматдиту»
розважали ходулісти
Цьогоріч, щоб підняти дітям настрій, у лікарню
завітали ходулісти. Артисти потішили не лише тих,
хто вийшов до них на подвір'я, але й дітей
та батьків, які спостерігали за дійством з вікна.
Величезним сюрпризом для дітей став приїзд
поліціянтів. Деякі підопічні давно мріяли посидіти
у справжньому патрульному автомобілі.
Поліціянти здійснили мрію, а ще подарували дітям
вихор емоцій, увімкнувши сирену.
Приємним завершенням вечора для дітей стало
феєричне вогняне шоу. Ми вдячні вам
за можливість організовувати такі свята для дітей.
Адже усмішки лікують!
Як завжди, за безпеку відповідав наш партнер
лабораторія Dila, яка виділяє на кожний захід
у лікарні безкоштовні тести на COVID-19.
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Діти їздили дивитися, де і як ремонтують
літаки
Діти та підлітки з нашого Клубу Переможців
раку побували в ангарі технічного
обслуговування літаків Міжнародних авіаліній
України. Масштаб залізних птахів вразив усіх:
і тих, хто ніколи не бачив літак зблизька,
і бувалих авіатуристів.
Екскурсія принесла купу позитивних емоцій.
Адже не кожного дня можна зазирнути в кабіну
пілота, подивитися, як ремонтують боїнги,
і поспілкуватися з капітаном літака
та бортпровідниками!
Дякуємо співробітникам МАУ за терплячість
і відповіді на мільйон дитячих питань. А ще —
за багаторічну підтримку підопічних фонду!

Tabletochki. Звіт за II квартал 2021

9

Сім'ї, які втратили дітей через рак, нарешті
змогли побачитись і обійнятися
Минулого року через пандемію щорічний День
пам’яті довелося провести онлайн. Цьогоріч
нам вдалося організувати зустріч для 55 сімей
з усієї України у звичному місці — яблуневому
саду під Києвом. Тут легше дихається, а фільм
про дітей і їхні фотографії можна дивитися на
великому екрані. І як завжди можна згадувати,
сміятися, плакати й просто говорити про своїх
дітей.
Завдяки вам підтримка може бути такою різною.
Родини не залишаються наодинці, навіть якщо
хвороба виявляється сильнішою.
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Перед курсом іпотерапії діти проходять консультацію у невролога,
який аналізує стан дитини та дає рекомендації іпотерапевтам.
План занять розробляють індивідуально.
«Першою ластівкою» нової програми реабілітації став шестирічний
Максим, який вже кілька років відновлюється після пересадки кісткового
мозку. Родина Максима дякує кожному з вас за можливість навчитися
жити по-новому після хвороби. Ваша підтримка для таких сімей —
неоціненна!

У програмі психосоціальної реабілітації
запустився новий напрямок — іпотерапія
Рак залишає фізичні й психологічні наслідки
на багато років. Тому діти після завершення
лікування від раку потребують тривалої
реабілітації за спеціальними програмами.
Іпотерапія — взаємодія дитини з конем — коригує
координацію рухів, м’язовий тонус, силу м’язів
тулуба і поставу. Поліпшується контроль над
власним тілом, формуються нові рухові навички
й дитина стає самостійніша у побуті. Також
покращується психоемоційний стан — дитина
легше знаходить спільну мову з іншими дітьми
та дорослими після тривалої соціальної ізоляції
під час лікування.
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Все це можливо завдяки
вам — благодійникам
та партнерам фонду!
Свята без хвороби
Сотні дітей по всій країні щодня виходять на поле
битви з хворобою. Навіть у власний день
народження. У червні благодійники зібрали 1 мільйон
гривень, щоб такі діти, як Саша, зустрічали дні
народження вдома з друзями та родиною. Фонд
Бориса Ложкіна додав ще 1 мільйон гривень —
тож діти отримали подвійну допомогу у боротьбі
з раком! Дякуємо за підтримку дітей на їхньому
нелегкому шляху!
Формула доброти
Впродовж червня 25 гривень з кожного проданого
засобу торгової марки La Roche-Posay йшли
на користь підопічних фонду. Результат — 2 мільйони
гривень і підтримка для сотень онкохворих дітей!
Дякуємо La Roche-Posay за ініціативу і кожному,
хто долучився до акції, за вибір!
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Перемагати у світі, що мчить вперед
Підтримати дітей сьогодні означає подарувати
їм шанс на майбутнє. Перспективне майбутнє
для усієї країни. Саме тому партнер Forbes Ukraine
передав підопічним фонду 750 000 гривень
з продажу квитків на конференцію, присвячену
майбутньому українського бізнесу.
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У другому кварталі діти отримали допомогу
на 25 354 330 гривень.
Загалом ви переказали на допомогу дітям 19 821 421 гривню. Дякуємо вам!
У квітні-червні на рахунок фонду надійшло 5 Bitcoin. Дякуємо за таку потужну підтримку!

Структура витрат:
5,1%
3,9%
3,6%

12,6%

22,5%

45,3%

11,5 млн грн адресна допомога, з них:
3%

10%
2,7%

22,5%

2,7%
2,7%

25 354 330
грн

33,9%

33,9%

3% 1%

5,7 млн грн закордонні ліки

8,6 млн грн допомога відділенням
71,7
0,7 млн грн освітня програма для медиків
0,7 млн грн психосоціальна підтримка
0,7 млн грн захист прав онкохворих дітей
52%

45,3%

2,7%

12,6%

3,2 млн грн непрограмні витрати, а саме:
5,1%

3,9%

3,6%

1,3 млн грн фандрейзингові витрати
1,0 млн грн адміністративні витрати
0,9 млн грн комунікаційні витрати

2,7% 31%

2,7%
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