Звіт
за ІV квартал
2021 року

«Моя Таюся бореться з раком крові вже рік.
Її радості немає меж, коли нас з лікарні
відпускають на амбулаторну квартиру фонду.
Інколи приїжджає гостювати її сестричкаблизнючка Аня.
Хочу подякувати благодійникам за таку
можливість і за дорогоцінні ліки, без яких
лікування Таюсі було б неможливе. Величезне
дякую кожному з вас!»

Руслана, мама Таї

Тая з Вінниччини чекала на донорські клітини кісткового мозку чотири місяці.
Пересадка постійно відкладалася. Завдяки лікам, які ви допомогли придбати
для Таї, дівчинка продовжила життєво необхідне лікування.
У грудні минуло 100 днів після трансплантації кісткового мозку. Це важливий
термін, на якому стає зрозуміло, чи приживаються донорські клітини. В організмі
Таї ці клітини приживаються.
А завдяки вашій допомозі цьогорічний перший сніг Тая зустріла з сестричкою
Анею.
Тая з мамою Русланою у відділенні
трансплантації кісткового мозку «Охматдиту»
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Ви підставляєте плече підтримки, коли
потрібно закрити базові потреби дітей в ліках,
реабілітації, паліативній допомозі. І ви же робите
можливими великі системні проекти: покращення
інфраструктури київських і регіональних
онкоцентрів, захист інтересів дітей на рівні
держави, освіту медиків.
Дякуємо за це! Разом переможемо дитячий рак!
У жовтні–грудні 2021 року вашу допомогу отримали:

712
26
39
18
68

дітей і їхніх сімей, зокрема:
дітей, які потребували обстеження
і лікування за кордоном
підопічних сімей паліативної програми

онковідділень по всій країні

медиків, які навчалися в Україні і за кордоном

Семирічний Лук’ян
у день виписки з онковідділення
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Завдяки вам 18 онковідділень отримали обладнання,
ліки, витратні матеріали і лабораторні реагенти
на 19,3 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

Зокрема, для Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру
у Львові була придбана рентгенівська система
для опромінення донорської крові вартістю
8 мільйонів гривень.

Чернігівська обласна
дитяча лікарня

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

Дніпропетровська обласна
клінічна дитяча лікарня

Запорізька обласна
клінічна дитяча лікарня
Миколаївська обласна
дитяча клінічна лікарня

А відділення нейрохірургії НДСЛ «Охматдит»
отримало витратні матеріали на 1,8 мільйона
гривень. Цього запасу вистачить на пів року.

Недостатньо встановити новітнє обладнання.
Щоб воно працювало і допомагало дітям,
для нього потрібні витратні матеріали. Я вдячен
кожному, хто допоміг придбати їх для нашого
відділення! З ними ми можемо проводити
найскладніші операції і лікувати дітей якісніше!
Павло Плавський, завідувач відділення
нейрохірургії «Охматдиту»
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250 медиків щепилися
від грипу

Медики «Охматиду»
зі своїми пацієнтами

Лікування дітей великою мірою залежить
від медиків. Професійних, невтомних,
відданих своїй справі. І захищених.
Завдяки вам вдалося закупити вакцини
проти грипу для медичного персоналу
НДСЛ «Охматдит». 250 медиків отримали
імунітет до важкої вірусної хвороби,
а діти — можливість лікуватися безпечно
і безперервно.
Дякуємо, що допомагаєте лікарям
та медсестрам захищати себе
і своїх пацієнтів!
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Новини напрямку
захисту прав дітей
Експерти фонду долучилися
до розроблення нових специфікацій
пакетів медичних послуг
Щороку Національна служба здоров’я
затверджує специфікації та умови
закупівлі медичних послуг у рамках різних
напрямків (пакетів). За цими пакетами
пацієнтів лікуватимуть безкоштовно,
а медзаклади отримуватимуть фінансування
з держбюджету. Експерти фонду
долучилися до розроблення специфікацій
пакетів на 2022 рік за такими напрямками:
• хіміотерапія при онкозахворюваннях;
• радіотерапія при онкозахворюваннях;
• онкогематологія і гематологія;

• мобільна паліативна допомога;
• стаціонарна паліативна допомога.
Ці пакети охоплюють одночасно лікування
і дітей, і дорослих. На жаль, наша
пропозиція винести дитячу онкологію
і гематологію в окремий єдиний пакет
не була цього року врахована. Це може
негативно вплинути на якість лікування
дітей. Тому що, по-перше, вимоги
до лікарень, де лікують дорослих —
як-от кількість крапельниць на відділення,
кількість медсестер, наявність певного
обладнання, доступ до кисню, високоточна
діагностика, вимоги до безпеки донорської
крові тощо — зазвичай є нижчими,

ніж до дитячих онковідділень, у тому
числі через набагато більшу кількість
онкопацієнтів дорослого віку,
ніж дитячого. По-друге, розподіл
на онкологію і гематологію є застарілою
практикою: висування відмінних вимог
до закладу, що лікує дітей, наприклад,
з раком кісток і дітей з раком крові,
не має під собою об’єктивного підґрунтя.
Ми продовжуємо працювати над тим,
щоб просувати інтереси дітей, і безмежно
вдячні вам за можливість робити це!
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Новини освітньої
програми
Відновилися закордонні стажування
Регулярні закордонні поїздки в рамках
нашої освітньої програми, які зупинилися
з початком пандемії, відновилися
у четвертому кварталі 2021 року.

Києва і Рівного пройшли в цьому закладі
перший модуль курсу з дитячої онкології.
Цей курс продовжиться у 2022-2023 роках.

• Стажування дитячого онколога
Національного інституту раку Ксенії
Болгариної в Онкоцентрі Короля
Хусейна в Йорданії. Стажування тривало
Найбільшими закордонними подіями
кварталу стали наступні:
місяць. Ксенія привезла до України нові
стандарти лікування і провела круглий
стіл з колегами, щоб поділитися новими
• Навчання онкологів і гематологів
в Дитячому онкоцентрі Принцеси
знаннями. Це було перше стажування
Максими в Нідерландах. Шестеро лікарів
в Йорданії з серії запланованих на 20212022 роки.
з Луцька, Полтави, Львова, Херсона,
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Три старші медсестри отримали гранти
від «Таблеточок»
Другий рік поспіль випускниці Школи
лідерства для старших медсестер борються
за гранти від фонду на втілення власних
проектів у своїх відділеннях.
Цього року в конкурсі взяли участь
шестеро медсестер. Троє з них виграли
гранти:
• Олена Трофименко з відділення
нейрохірургії Дніпропетровської

обласної дитячої лікарні — на оснащення
маніпуляційного кабінету відділення
сучасним обладнанням, яке зробить
лікування дітей менш болісним, а роботу
медсестер в кабінеті більш безпечною.

• Сніжана Шмигелюк з відділення
нейрохірургії цієї ж лікарні в Луцьку —
на удосконалення маніпуляційного
кабінету. Ремонтні роботи виконає
лікарня, а за рахунок гранту в кабінеті
з’являться сучасні меблі і обладнання.

• Анна Полюхович з відділення
онкогематології Волинського обласного
Дякуємо медсестрам за лідерство
територіального медичного об’єднання
і небайдужість!
захисту материнства і дитинства
в Луцьку — на обладнання відділення
системами підйому, щоб медсестрам
і батькам було легше пересувати
важкохворих дітей по палаті й відділенню.
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Новини
підопічних сімей

Божена

Марко (праворуч) з братом
Ромою і бабусею

В’ячеслав з мамою

Варя

Родини-переможці побували в музеї
просто неба в Пирогові на Київщині
А щоб на згадку про поїздку у наших
підопічних залишилися яскраві фотографії,
для сімей організували стилізовану зйомку.
Сім’ям, які провели довгі місяці в режимі
хвороби, вкрай важливі такі поїздки.
Адже вони допомагають швидше
повернутися до нормального життя.
Дякуємо, що завдяки вам це стає можливим!

«Таблеточки». Звіт за IV квартал 2021

9

Собака Ліка обожнює дітей.
Вона пройшла спеціальний
відбір і навчання для
каністерапії

У розпал бабиного літа чотири родини майже
тиждень провели за містом
Дітей з батьками супроводжували волонтери,
психолог, музичний терапевт, а також кінолог
зі спеціально навченими для терапії собаками
Лікою та Скіфом.
Готель «Лісотель» посеред ліса став місцем
поповнення сил, яких підопічним сім’ям
паліативної програми потрібно дуже багато.
У дорослих і дітей були окремі програми
відпочинку. А в останній вечір перед від’їздом
сім’ї вчилися пекти свіжий хліб на майстер-класі,
який влаштував для них готель. Дорослі і діти
танцювали, співали, спілкувалися біля вогнища.

На свіжому повітрі сім’ї по-справжньому
відволіклися від щоденних турбот

Пізніше, у листопаді, сім’ї отримали ще один
подарунок — фотоальбоми зі світлинами
з цієї поїздки, аби спогади про неї залишилися
на роки.
Дякуємо вам за те, що даруєте родинам
паліативної програми можливість відчути
так багато тепла і турботи!
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У третьої групи психологічної підтримки
для родин, що втратили дітей, відбувся
випускний
8 родин — 11 дорослих та 7 дітей — пройшли
повний цикл зустрічей. На останній вони
усміхалися, обіймалися, ділилися теплими
словами і багато пригадували.
Психологині Алла Антонова та Дана
Нагорна провели заняття для родин —
ретроспективу півторарічної роботи.
Діти гралися з волонтерами, брали участь
у майстер-класі — малювали рідким
акрилом.
Були святковий торт, фотосесія і подарунки
на пам’ять. Адже життя триває. Дякуємо,
що завдяки вам сім’ї відчувають це!

Багато сімей приїжджають
на зустрічі з дітьми. З дітьми працюють
волонтери і дитячі психологи
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Діти-переможці вивчали хімію
у п’ятиденному зимовому таборі
Після завершення лікування для дітей
починається довгий період відновлення.
Щоб прискорити повернення дітей
до нормального життя, у фонді діє
програма психосоціальної реабілітації.
Один з напрямків програми —
клуб «Бочка лимонаду», в якому діти
спілкуються між собою і з психологами.

Учасниця клубу
Марина вступила
на хімічний факультет.
У таборі вона
асистувала Наталії

Напередодні Нового року 19 дітей
та підлітків, учасників клубу, занурилися
у хімію разом з викладачкою Наталією
Зайцевою. Окрім хімічних експериментів
діти грали, працювали з психологом,
підбивали підсумки року і планували
новий рік.
Лабораторія Dila, як завжди, надала
безкоштовні тести на коронавірус,
щоб табір був безпечним для учасників.
Дякуємо!
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Події і благодійні акції
Понад 23 мільйони гривень зібрали
гості благодійного гала-вечора
Tabletochki Giving Tuesday Dinner
Завдяки зібраним коштам
у Західноукраїнському спеціалізованому
дитячому медичному центрі у Львові буде
встановлена рентгенівська система
для опромінення донорської крові.
400 дітей на рік з онкологічними та іншими
важкими хворобами отримуватимуть
безпечну донорську кров, а отже —
якісніше лікування.

Обладнання, яке з’явиться в лікарні
завдяки щедрим гостям вечора,
багато років забезпечуватиме
якісне лікування дітей

Щедрі і чуйні гості вечора зібрали більше,
аніж було потрібно на рентгенівську
систему. Тому після її придбання
залишилися кошти на іншу необхідну
допомогу дітям.
Безмежно дякуємо кожному, завдяки
кому цей вечір відбувся, а діти отримали
стільки допомоги!
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Співачка Злата Огнєвіч стала
амбасадоркою «Таблеточок»
Злата неодноразово підтримувала
підопічних фонду: організовувала збори
коштів, закликала інших долучатися
до допомоги онкохворим дітям.
Амбасадорство — це особливий статус.
Він означає, що Злата регулярно
поширюватиме інформацію про потреби
дітей з раком, братиме участь в акціях
та ініціативах на їхню користь.
Ми радіємо, що Злата Огнєвіч стала другом
дітей, які потребують особливої підтримки.
Дякуємо за чуйність та відкрите серце!

Привітати Злату з новим статусом прийшли
дівчата з клубу для підлітків-переможців —
Божена (праворуч) та Злата
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У дітей з’явилося 2100 нових супердрузів
Завдяки регулярній
допомозі восьмирічна
Катя отримує необхідне
лікування в «Охматдиті»

У вересні-жовтні 2110 благодійників
оформили щомісячну підписку
#наТаблеточки для регулярної підтримки
дітей, які борються з раком!
Завдяки цьому діти отримуватимуть
563 тисячі гривень гарантованої допомоги
щомісяця або 7 мільйонів гривень допомоги
на рік! Це дозволить дітям лікуватися
вчасно, батькам — спати спокійніше,
а нам — планувати допомогу на місяці
наперед.
Ми безмежно вдячні нашому партнеру
Winner Group Ukraine, який не просто
подвоїв кожен перший внесок, а передав
цілий мільйон гривень!
Дякуємо вам за підтримку дітей! З такими
вірними супердрузями боротися з раком
набагато легше!
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1,16 мільйона гривень допомоги отримали
діти завдяки благодійному кешбеку
від monobank
У вересні-листопаді користувачі monobank
допомогли підопічним фонду
на 1 161 655 гривень, оформивши
благодійний кешбек.
Просто розраховуючись карткою, клієнти
monobank наближають дітей до одужання.
Дякуємо кожному, хто підключив
благодійний кешбек! Ви даруєте дітям
шанс на дитинство, де немає раку! Дякуємо
monobank, що робите допомогу зручною
та звичною. Для дітей та їхніх сімей ваша
підтримка безцінна!
П’ятирічний Артур —
один з тих дітей,
хто цієї зими отримує
допомогу благодійників
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Минулі акції ТМ «Яготинське»
допомогли Єві одужати.
Тепер Єва п’є добре молоко,
щоб допомогти іншим дітям

У жовтні вся країна пила
#більшеніжмолоко і допомагала дітям
Упродовж жовтня 50 копійок з кожного
проданого пакету молока «Велике»
ТМ «Яготинське» (2,6% жиру) компанія
«Молочний альянс» спрямовувала на
допомогу підопічним фонду.
Дякуємо усім, хто обирав це молоко!
Ви допомогли дітям на 250 тисяч гривень!
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На 1 мільйон гривень* допомогли
дітям українці, купуючи продукцію
La Roche-Posay
З 1 по 31 грудня 2021 року в рамках вже
традиційної акції бренд La Roche-Posay
відраховував на допомогу дітям
по 20 гривень з кожного продукту,
який був проданий в партнерських
аптечних мережах та інтернет-магазинах
України.
Дякуємо кожному, хто обирав найдобріші
засоби догляду!

З La Roche-Posay можна
піклуватися про себе і наближати
до перемоги таких дітей, як Поліна

*Оскільки акція завершилася 31 грудня,
кошти надійшли на рахунок фонду у 2022 році.
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29,5 мільйона гривень зібрали покупці
АТБ для дітей!
Лише за місяць українці допомогли дітям
на 29,5 мільйона гривень, взявши участь в акції
«Мене це стосується! А тебе?» — безпрецедентно
масштабній благодійній акції, яка охопила
всю країну.
Зібрані кошти будуть спрямовані на термінові
потреби дітей і на інфраструктурні зміни
в регіональних онкоцентрах. Таким чином вдасться
покращити якість лікування не тільки тих дітей,
які лікуються сьогодні, а й тих, які лікуватимуться
в наступні роки. Стежте за нашими новинами,
аби дізнатися, яку саме допомогу отримають діти.
Фактично сума допомоги буде більшою.
Адже після офіційного закінчення акції АТБ
залишили благодійні товари в продажу,
аби допомогти дітям ще більше.
Ми дякуємо кожному, хто став частиною
цієї неймовірної історії: команді АТБ, брендампартнерам, агентствам, зіркам і їхнім командам,
і кожному, кожному українцю, який купував
добрі товари! Саме ви сьогодні змінюєте життя
онкохворих дітей!

Семирічний Лук’ян з відділення
онкології «Охматдиту» також
отримав добрі товари АТБ
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У четвертому кварталі діти отримали допомогу
на 42 317 859 гривень
Загалом ви переказали на допомогу дітям 82 738 648 гривень — у тому числі 24 168 763 гривень надійшло
за результатами акції «Мене це стосується! А тебе?» і 23 176 316 гривень — за результатами благодійного
гала-вечора. Решта коштів за обома проектами надійде у першому кварталі 2022 року.

Структура витрат:
8%
3%
2%

15%

33%

13%

13,8 млн грн адресна допомога, з них:
15%

6,2 млн грн закордонні ліки

13%

5,7 млн грн непрограмні витрати, а саме:
8%

3,6 млн грн фандрейзингові витрати

3%

1,1 млн грн адміністративні витрати

2%

1,0 млн грн комунікаційні витрати

5%
3%

42 317 859
грн

46%

33%

19,3 млн грн допомога відділенням

3%

1,4 млн грн освітня програма для медиків

5%

2,2 млн грн психосоціальна підтримка

46%
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Дякуємо вам!
Залишайтеся, будь ласка,
і далі поруч з дітьми!

tabletochki.org

