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НАША МІСІЯ
СТВОРЮВАТИ УМОВИ ДЛЯ ЯКІСНОЇ
МЕДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ І ЇХНІХ
РОДИН В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ.
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ЛИСТ
ВИКОНАВЧОГО
ДИРЕКТОРА
Шановні друзі,
мені як ніколи важко починати цей лист і я, як ніколи, пишаюся.
Я пишаюся кожним і кожною з вас і тим, що ви робите
для захисту та підтримки нашої Батьківщини.
24 лютого назавжди змінило життя кожного українця.
Для підопічних фонду — вдруге. Наче рак, повномасштабна
військова агресія росії вмить очорнила плани про майбутнє.
Майбутнє, в якому ми з вами мали допомогти запустити центри
трансплантації кісткового мозку в регіонах.
Майбутнє, в якому ми мали провести масштабні реконструкції
відділень нейрохірургії та реанімації у двох комунальних лікарнях.
Майбутнє, в якому ми мали закупити новітнє обладнання
для регіональних служб крові.
Майбутнє, в якому жодна дитина в Україні не помирає від раку…
Але підопічні фонду та наша команда як ніхто знають:
рак переможний. росія теж. Ми зробимо усе, щоб війна та винні
в ній не змогли перекреслити ні минулих здобутків, ні поточних
можливостей, ні майбутніх перемог.
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Завдяки щорічній благодійній вечері

та всеукраїнській благодійній акції
«Мене це стосується, А тебе?»
ми увійшли у 2022–й із значним
запасом міцності. При річних витратах
у 119 мільйонів гривень благодійники
перерахували 160 мільйонів. У нас
був 41 мільйон, який ми збиралися
витратити на новітнє обладнання
та інфраструктурні проєкти
в обласних центрах. На майбутнє,
яке я згадував вище.
Зараз більша частина цих міст
під постійними обстрілами, а медики
та родини наших підопічних воюють
на два фронти: з раком
та з окупантами.
Від початку 2022–го фонд
вже спрямував на допомогу понад
90 мільйонів гривень внесків
благодійників. З вашою допомогою
окрім основної діяльності у сфері
дитячої онкології ми купували
індивідуальні аптечки
для військових та обладнання
для військових шпиталів. Оплачували
прилади для лікування ран
за допомогою низького тиску
(ВАК-апарати) та ортопедичні системи
фіксації кісток.

Купували та доставляли за неоціненної
допомоги партнерських організацій
та волонтерів («Зграя», «Життєлюб»,
«Армія SOS», Тата Кеплер, Андрій
Шабанов) ліки у понад 40 лікарень
та на тимчасово окуповані і звільнені
території на півночі, півдні та сході країни.
В рамках глобальної ініціативи SAFER
Ukraine ми долучилися до евакуації майже
900 сімей з онкохворими дітьми та дітьми
з важкими хворобами крові до провідних
клінік США, Канади та Європи.
Війна змінила нашу реальність, суттєво
підірвала можливості лікування
онкохворих дітей в Україні. Це означає,
що ми продовжуємо надавати допомогу
підопічним сім’ям з іще більшою
завзятістю.
Сьогодні «Таблеточки» продовжують
допомагати онкохворим дітям та їхнім
сім’ям в Україні і за кордоном. Під опікою
перебуває щомісячно понад 500 дітей —
близько 400 за кордоном
(психосоціальна та фінансова допомога)
і понад 100 в Україні (всі види адресної
допомоги). Ми продовжуємо купувати
обладнання в дитячі онкоцентри
та з нетерпінням чекаємо перших
трансплантацій кісткового мозку у Львові.

Ми перекладаємо міжнародні
протоколи та настанови лікування,
організовуємо стажування та навчання
лікарів та медичних сестер в Україні
і за кордоном, співпрацюємо
із міжнародною спільнотою.
Ми розуміємо, що потрібно відновити
і зміцнити процеси діагностики, лікування
та супроводу, щоб українські діти
отримували лікування світового рівня
в рідній країні.
Ми в Україні. На нашій землі.
Ми залишаємося поруч із нашими
підопічними та з вами. Разом з вами.
І всі разом ми знаємо, що ми обов’язково
збудуємо краще майбутнє.
Майбутнє, в якому працюють сучасні
онкологічні центри для дітей з усіх
регіонів країни.
Майбутнє, в якому іноземні медики
приїздять на практику та навчання
до наших надсучасних відділень.
Майбутнє, в якому жодна українська
дитина не помирає від раку.
А поки — давайте пригадаємо,
що ми з вами вже зробили на цьому
шляху, і продовжимо допомагати ЗСУ
та дітям України!
Слава Україні!
В’ячеслав Биков,
виконавчий директор «Таблеточок»
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160
МЛН ГРН
зібрано

119
МЛН ГРН
спрямовано
на допомогу

﹥1000
СІМЕЙ
отримали допомогу

Ще тисячі
дітей щороку
лікуватимуться якісніше
завдяки системним змінам
у сфері дитячої онкології

Поліна, 4 роки.
Завершила лікування
в онкоцентрі «Охматдиту»
у 2021 році
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СИСТЕМНІ
ЗМІНИ У СФЕРІ
ДИТЯЧОЇ
ОНКОЛОГІЇ
Онкохворим дітям потрібні сучасні онкоцентри.

Медики, які лікують дитячий рак, повинні бути
частиною світової онкоспільноти і мати найсучасніші
знання. А в державі дитячий рак повинен бути
на порядку денному постійно як перша серед
хвороб причина дитячої смертності. Тільки
так можна збільшити рівень виживаності дітей.
Саме тому системним змінам присвячена велика
частина роботи фонду. Нижче ми розкажемо,
що стало можливим завдяки вашій допомозі
у 2021 році.
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ПОКРАЩЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ
ДИТЯЧИХ
ОНКОВІДДІЛЕНЬ
13,8
МЛН ГРН

Дитяча онкологія — високотехнологічна сфера. Якісне
лікування дітей неможливе без сучасного оснащення
відділень. А цього не вистачає більшості українських
лікарень, які працюють в умовах застарілої системи.

Протягом року завдяки вам 5 лікарень отримали нове
обладнання. В тому числі, ми з вами купили
рентгенівську систему для опромінення донорської крові
вартістю 8 мільйонів гривень для Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.
Завдяки їй 400 дітей на рік з онкологічними та іншими
важкими хворобами отримуватимуть безпечні
переливання донорської крові, які не спричинять
ускладнень у лікувальному процесі.
Денис, 1 рік, «Охматдит»
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СИСТЕМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОНКОВІДДІЛЕНЬ
32,2
МЛН ГРН
Щомісяця під опікою фонду 21 дитяче онковідділення

у 12 лікарнях. Ви забезпечуєте їх ліками, витратними
матеріалами, лабораторними реагентами та іншим необхідним.
Завдяки вашим внескам онковідділення отримують медикаменти,
які не закуповуються або тимчасово відсутні за лікарняними
та державними закупівлями. Дякуємо за безцінну підтримку
дітей в їхній боротьбі!
Паралельно з цим фахівці фонду входять до експертної
групи Міністерства охорони здоров’я України і працюють
над розширенням номенклатури держзакупівель та більш
ефективним розподілом закуплених ліків.
Також партнери фонду за власний рахунок надають нашим
підопічним відділенням оргтехніку, засоби захисту та іншу
підтримку. У 2021 році лікарні отримали допомогу від наших
партнерів АЛЛО, Lenovo Ukraine, Студіо Модерна.
Сашко, 6 років,
відділення нейрохірургії
дитячої лікарні в Луцьку
Таблеточки. Звіт 2021
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На цій мапі позначені лікарні, які у 2021 році отримали вашу допомогу.
На наступній сторінці розміщена таблиця з деталізацією допомоги.

3 115 808 ГРН
Волинське обласне територіальне
медичне об’єднання захисту
материнства і дитинства

2 828 611 ГРН
Рівненська обласна
дитяча лікарня

11 919 973 ГРН
Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медцентр

625 669 ГРН
Чернігівська обласна
дитяча лікарня

14 009 902 ГРН
НДСЛ «Охматдит»

503 522 ГРН

1 407 929 ГРН
Київський обласний
онкологічний диспансер

Харківська міська дитяча
лікарня № 16

1 882 867 ГРН
Полтавська дитяча міська
клінічна лікарня

1 212 147 ГРН

2 196 033 ГРН

Івано-Франківська обласна
дитяча клінічна лікарня

Черкаський обласний
онкологічний диспансер

1 789 116 ГРН
Дніпропетровська обласна
клінічна дитяча лікарня

95 349 ГРН
4 349 904 ГРН

Запорізька обласна
клінічна дитяча лікарня

Миколаївська обласна
дитяча клінічна лікарня
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Лікарня

Ліки,
витратні матеріали,
лабораторні
реактиви, грн

Обладнання,
грн

Інша допомога
(ремонт, побутові
прилади тощо), грн

Загальна сума
допомоги, грн

НДСЛ «Охматдит»

12 387 568

627 902

994 432

14 009 902

Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медцентр + Львівський обласний
центр служби крові

2 502 707

8 650 024

767 242

11 919 973

Миколаївська обласна дитяча клінічна
лікарня

3 377 482

515 897

456 525

4 349 904

Волинське обласне територіальне
медичне об’єднання захисту материнства
і дитинства

2 545 522

469 537

100 749

3 115 808

Рівненська обласна дитяча лікарня

2 369 227

0

459 384

2 828 611

Черкаський обласний онкологічний
диспансер

1 799 711

479 363

546 763

2 196 033

Полтавська дитяча міська клінічна лікарня

1 867 571

0

15 296

1 882 867

Дніпропетровська обласна клінічна
дитяча лікарня

1 383 872

0

405 244

1 789 116

Київський обласний онкологічний
диспансер

1 395 344

0

12 585

1 407 929

Івано-Франківська обласна дитяча
клінічна лікарня

1 153 090

0

59 057

1 212 147

Чернігівська обласна дитяча лікарня

625 669

0

81 276

706 945

Харківська міська дитяча лікарня № 16
(не перебуває під постійною опікою) +
Обласний центр служби крові

152 211

0

351 311

503 522

Запорізька обласна клінічна дитяча
лікарня

70 616

0

24 733

95 349
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У 2021 році за підтримки благодійного фонду

«Таблеточки» у нашому відділенні продовжилися
комплексні зміни для лікування дітей з онкологічними
та важкими гематологічними захворюваннями.
В тому числі, завдяки купленому обладнанню
у відділенні відновилося проведення операцій.
Ми прооперували вісім дітей, причому два випадки —
це надскладні радикальні операційні втручання,
які завершились гарним результатом.
Також нашою великою перемогою стала повна
відсутність інфекційного зараження дітей через
центральні венозні катетери. «Таблеточки» забезпечили
відділення одноразовими витратними матеріалами
для встановлення таких катетерів і антисептичними
розчинами. Завдяки цьому жодна дитина
не інфікувалася.
Усі невідкладні та поточні потреби у лікарських засобах,
які не входять до централізованих закупівель
за програмою «Дитяча онкологія» та до бюджетних
закупівель лікарні, були покриті фондом «Таблеточки».
Я дякую усім благодійникам, які зробили можливим
лікування наших дітей!
Михайло Адиров,
до 24 лютого 2022 — завідувач відділення дитячої
онкогематології Миколаївської обласної дитячої
клінічної лікарні,
наразі — дитячий гематолог Клініки дитячої онкології
та трансплантації кісткового мозку
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
медичного центру у Львові
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ЗАХИСТ ПРАВ
ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ
0,6
МЛН ГРН
Фонд представляє інтереси онкохворих

дітей на державному рівні і захищає
їхні права.

Разом з лікарями, громадськими
і благодійними організаціями, органами
влади, юристами та іншими партнерами
ми працюємо над підвищенням якості
лікування онкохворих дітей в Україні.
Ця робота також стає можливою завдяки
благодійникам і нашому незмінному
юридичному партнеру фірмі Asters.
Дякуємо вам!

Таблеточки. Звіт 2021

Ось що важливого було у 2021 році:
Експерти робочої групи при Міністерстві
охорони здоров’я, до якої входять і наші
фахівці, працювали над Операційним
планом на виконання Національної
стратегії контролю онкологічних
захворювань до 2030 року.
Разом з Asters ми допомогли розробити
розділи, що стосуються дитячої онкології.
Також фахівці фонду долучилися
до розроблення нових специфікацій
пакетів медичних послуг Національної
служби здоров’я України на 2022 рік.

За цими пакетами пацієнтів лікуватимуть
безкоштовно, а медзаклади
отримуватимуть фінансування
з держбюджету. Фонд доклався
до розроблення специфікацій пакетів
за такими напрямками:
хіміотерапія при онкозахворюваннях;
радіотерапія при онкозахворюваннях;
онкогематологія і гематологія;
мобільна паліативна допомога;
стаціонарна паліативна допомога.
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1 квітня 2021 року виповнився рік з моменту першої
неродинної трансплантації кісткового мозку. Маленький
Назар, який став першим пацієнтом, що отримав
цю терапію в Україні, подорослішав і встиг відновитися
після важкого лікування.
У 2021 році 16 дітям провели неродинну трансплантацію
кісткового мозку в Україні. Усім — в Національній
дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Завдяки
вам кожна дитина отримала необхідні для пересадки
ліки, які не були доступні за лікарняними чи державними
закупівлями.
Потужностей «Охматдиту» не вистачає на всіх дітей,
що потребують пересадок кісткового мозку. Це близько
400 дітей на рік, з них 100–150 дітям потрібна пересадка
від неродинного донора. Саме тому ми планували
у 2022 році підтримувати проєкти з розвитку
трансплантацій в регіональних дитячих онкоцентрах,
зокрема — у Львові, Черкасах і Дніпрі.

Лікарі «Охматдиту» вітають
Назара і його маму з річницею
Таблеточки. Звіт 2021
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ПРОФЕСІЙНИЙ
РОЗВИТОК
МЕДИЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ
3,6
МЛН ГРН
Професійний розвиток і доступ медиків до найсучасніших знань

є однією з основ для підвищення рівня виживаності дітей з раком.
Освітня програма фонду надає можливості для професійного
розвитку лікарям, медсестрам і лаборантам, які працюють у сфері
дитячої онкології. Програма має п’ять напрямків:
Доступ до існуючих освітніх програм за кордоном
і в Україні (конференцій, майстер-класів, стажувань).
Проведення власних практичних семінарів
для розвитку soft skills у сферах комунікацій, лідерства,
управління, тайм-менеджменту.
Створення програм навчання на конкретний запит
медиків.
Англійська мова для медперсоналу, переклад наукових
і освітніх матеріалів.
Адвокація законодавчих змін у сфері освіти лікарів
і медсестер.
Таблеточки. Звіт 2021

Вікторія, медсестра
онковідділення в «Охматдиті»
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Серед міжнародних партнерів програми — світовий

флагман дитячої онкології St. Jude Children’s Research
Hospital в США, найбільший дитячий онкоцентр Європи
Princess Máxima Center в Нідерландах, провідна
йорданська лікарня King Hussein Cancer Center,
найкраща дитяча лікарня Канади SickKids.
Головні події освітньої програми у 2021 році
Лікарі «Охматдиту» відвідали міжнародну
онлайн-конференцію з клітинної терапії CAR-T —
сучасного виду лікування раку, який наші медики
планують запровадити в Україні.
Лікарі з йорданьского онкоцентру прочитали лекції
для українських медиків про нові підходи до лікування
пухлин і септичного шоку у дітей.
Наприкінці року відновилися закордонні стажування,
які призупинялися на час пандемії. Шестеро лікарів
з Луцька, Полтави, Львова, Херсона, Києва
і Рівного пройшли в Princess Máxima Center перший
модуль курсу з дитячої онкології. Дитячий онколог
Ксенія Бухаріна з Національного інституту раку місяць
стажувалася в King Hussein Cancer Center.
229 медиків стали учасниками освітньої програми
у 2021 році.

Таблеточки. Звіт 2021
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ПРОГРАМИ
АДРЕСНОЇ
ДОПОМОГИ
У кожної сім’ї з онкохворою дитиною

є проблеми. Деякі з них однакові для всіх,
деякі — унікальні. Родині немає де жити під час
лікування в іншому місті, дитині потрібні рідкісні
ліки, підліток соромиться повертатися
до школи після завершення лікування — ось лише
кілька прикладів того, які проблеми сімей вирішує
ваша підтримка. Саме завдяки вам діти отримують
адресну допомогу, а програми фонду охоплюють
кожен етап лікування. Дякуємо, що ви щодня
поруч з кожною родиною!

Денис, 6 років, Херсон
Таблеточки. Звіт 2021
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ЛІКИ
І ВИТРАТНІ
МАТЕРІАЛИ
34,6 МЛН ГРН
з них 24,2 МЛН ГРН —
ЗАКОРДОННІ ЛІКИ

Окрім забезпечення медикаментами

онковідділень, з вашою допомогою
ми закуповуємо ліки за зверненнями сімей.
Зокрема, це закордонні препарати, які відсутні
в українських аптеках. Дякуємо! За рік вашу
допомогу ліками і витратними матеріалами
отримали 318 родин.

Таблеточки. Звіт 2021
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Щоб продовжити лікування Софії, вперше в Україні

використали унікальні ліки вартістю три мільйони гривень.
12-річна Софія проходила курс хіміотерапії
у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому
медичному центрі у Львові. Хіміопрепарати надзвичайно
токсичні. Щоб захистити від них здорові органи, потрібен
антидот — препарат, який нейтралізує дію хіміопрепарату
та виводить його з організму. Антидоти, які зазвичай
використовують під час хіміотерапії, Софії не допомогли.
Лише викликали важкі побічні дії — вражали життєво
важливі органи. Лікарі не могли продовжувати
хіміотерапію, але й зупиняти теж — рак взяв би верх.
Антидот Voraxaze був єдиним шансом продовжити
лікування ціною в життя.
В розвинених країнах лікарні мають чіткий маршрут
його швидкої поставки, адже продовження лікування
дитини опиняється під загрозою. В Україні такий препарат
не використовували.
Ми безмежно вдячні британському дистриб’ютору
препарату, який у рекордні терміни поставив цей препарат
в Україну, та нашому логістичному партнеру за організацію
доставки, ввезення, розмитнення та передачі цінного
препарату. Дякуємо лікарям, які зробили все можливе
і неможливе, щоб лікування дитини не зупинилося.
І дякуємо кожному з вас за вашу допомогу — саме завдяки
вам ми змогли одразу оплатити такі дорогі ліки.
Всього за кілька днів Voraxaze вивів з організму токсичний
хіміопрепарат і Софія продовжила лікування.
Софія в онковідділенні Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медцентру
Таблеточки. Звіт 2021
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АМБУЛАТОРНІ
КВАРТИРИ
2,7
МЛН ГРН
Лікування раку триває набагато довше,

ніж безпосередньо час в стаціонарі. Щойно дозволяє стан
дитини, її виписують з відділення і далі сім’я кілька разів
на тиждень має приходити на процедури та обстеження. Так у дитини з’являється можливість жити в домашніх
умовах, а відділення приймає на лікування наступного
важкохворого пацієнта.
«Охматдит» в Києві — це лікарня національного рівня.
Вона приймає дітей з найважчими випадками раку з усіх
регіонів. І більшості сімей немає де жити в столиці. Для
них ми з вами орендували 10 амбулаторних квартир
поруч з лікарнею — 5 постійно і ще 5 подобово
за потреби. У 2021 році в них жили 50 сімей.

Тая з Вінниччини потрапила до Києва на пересадку
кісткового мозку. Вдома на неї залишились чекати тато
і сестра-близнючка Аня. Завдяки вам Тая бачилася
з рідними: щойно лікарі відпускали її з мамою
на амбулаторну квартиру, тато з Анею приїжджали
в гості.

Таблеточки. Звіт 2021

Тая, 4 роки

19

ОБСТЕЖЕННЯ
І ЛІКУВАННЯ
ЗА КОРДОНОМ
3,1
МЛН ГРН

Наша мета — щоб будь-яке лікування, яке потрібно

онкохворій дитині, було доступне в Україні.
Ми працюємо над цим щодня. Але зміни вимагають
часу. Наприклад, над запуском неродинних
пересадок кісткового мозку велика кількість
людей і організацій працювала кілька років.
А у дітей немає часу чекати. Тому з вашою
допомогою ми оплачуємо закордонні обстеження
і допомагаємо організувати лікування, яке дитина
не може негайно отримати в Україні. У 2021 році
таку допомогу отримали 87 дітей.

Таблеточки. Звіт 2021
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ДИТЯЧЕ ЖИТТЯ
В ЛІКАРНІ
2,0
МЛН ГРН
У недитячій боротьбі з раком важливо зберегти

дитинство. Крім діагнозу та лікування у житті дитини
повинні залишатися друзі, навчання, ігри. Усе, що робить
дитину дитиною. В рамках програми «Дитинство
в лікарнях» разом з волонтерами ми організовуємо
дозвілля та відпочинок для онкохворих дітей. Завдяки
відкритості лікарів та їхньому комплексному підходу
до лікування, який враховує і психологічний аспект,
діти отримують необхідну підтримку, як у провідних
дитячих онкоцентрах світу.
Поки що така програма працює здебільшого в київських
онковідділеннях. В регіональних лікарнях встановлені
коробочки хоробрості, які ви допомагаєте наповнювати
іграшками. Наша мрія — щоби у кожної онкохворої дитини
в Україні залишалося повноцінне дитинство, де би вона
не лікувалася. Дякуємо, що завдяки вам кожна така мрія
з часом стає дійсністю!

Катя, 9 років, в онковідділенні «Охматдиту»
з лікарняними клоунами
Таблеточки. Звіт 2021

За безпеку сімей і медиків у відділеннях дякуємо нашому
партнеру лабораторії Dila, яка протягом усього року на всі
заходи в лікарнях виділяла безкоштовні тести на COVID-19.
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ЗАВДЯКИ ВАМ У 2021 РОЦІ
ДІТИ І ЇХНІ СІМ’Ї…
…святкували виписки
з онковідділень

…сміялися разом з лікарняними
клоунами

…захоплювалися ходулістами
на День захисту дітей

…їздили до кінотеатрів на спеціально
організовані для них сеанси

…займалися творчістю
з волонтерами

…відволікалися від хвороби
на Днях краси

Таблеточки. Звіт 2021
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ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА
1,0
МЛН ГРН
12 психологів-підрядників завдяки

вам входили до психологічної служби
фонду у 2021 році. Щодня вони дбали
про те, щоб онкохворим дітям, їхнім
мамам і татам, братикам і сестричкам
було не так страшно боротися з раком.
Ваша колосальна підтримка дозволила
бути поруч з сім’ями у відділеннях,
з підопічними паліативної програми
і програми закордонного лікування
та сім’ями, які втратили дітей через рак.
115 сімей отримали психологічну
допомогу у 2021 році.

Ліда й Олена познайомилися в Інституті
нейрохірургії, куди потрапили їхні сини,
Стас і Денис. На жаль, обидва вони
не вижили.

Таблеточки. Звіт 2021

Родини Ліди й Олени стали учасниками
груп психологічної підтримки
для батьків, які втратили дітей від раку.
Батьки зустрічаються, щоб разом
із психологами поговорити про дітей,
про свої почуття, побути серед тих,
хто їх розуміє, як ніхто інший. Навіть
без слів.
Деякі сім’ї продовжують спілкування
поза зустрічами — їздять в гості,
подорожують, святкують разом
важливі події. Так сталося і з родинами
Ліди й Олени. Улітку 2021 року Олена
з сім’єю приїхала в гості до Ліди
через усю країну. Зустрілися
в Івано-Франківську і разом вирушили
у подорож Карпатами.

Навіть піднялися у гори разом
з 10-місячним сином Ліди. У рідному
містечку Ліди влаштували зустріч
з іншими родинами, що втратили дітей.
«Я дякую кожному, з ким не знайома
особисто, за підтримку і допомогу
нашій родині. Є відчуття, що ви стали
частиною нашої сім’ї та частиною нашої
історії. Можливо, дивлячись на наш
приклад, інші родини, які пережили
схожу трагедію, спробують навчитися
жити далі. Дозволять собі усміхатися,
коли смішно, і плакати, коли невимовно
боляче. Просто жити далі. Заради самого
життя», — Олена, мама Дениса.
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ПАЛІАТИВНА
ДОПОМОГА
7,3
МЛН ГРН
У 2015 році фонд першим в Україні запустив повноцінну

програму паліативної підтримки для онкохворих дітей
і їхніх сімей. Її мета — не залишати родини наодинці з розпачем
і страхом у найважчий період їхнього життя.
Завдяки вам підопічні сім’ї отримують необхідні ліки і витратні
матеріали, засоби догляду, психологічну і матеріальну
підтримку. Під опіку потрапляє вся сім’я. Ми з вами здійснюємо
мрії дітей, даруємо подарунки хворій дитині і її братикам
і сестричкам, покращуємо побутові умови.
У 2021 році вашу допомогу отримали 70 підопічних сімей.
Каністерапія — один з напрямків паліативної програми.
Спеціально відібрані і навчені собаки допомагають
в реабілітації дітей. Такі заняття покращують фізичний
і психологічний стан дітей, розвивають моторику. Наприклад,
саме на такому занятті наш підопічний Влад вперше за час
хвороби зміг кинути предмет — м’ячик собаці.

Влад з мамою і собакою Скіфом

Таблеточки. Звіт 2021

У 2021 році кінолог Ольга з собаками Лікою, М’ятою і Скіфом
провели для дітей 126 занять.
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Починаючи з 2016 року, в яблуневому саду під Києвом влітку
на День пам’яті збираються сім’ї, чиї діти померли від раку.
До них долучаються волонтери, психологи, лікарі і команда
фонду. Це зустріч, на якій ми всі разом згадуємо дітей.

У 2021 році на День пам’яті приїхали 55 сімей з усієї України.
Згадувати, сміятися, плакати й просто говорити про своїх
дітей.
Вперше у 2021 році ми організували виїзний табір для сімей
з паліативної програми. Чотири родини разом з психологами,
волонтерами і кінологом майже тиждень провели в готелі
посеред лісу, відволікаючись від турбот.

Обійми на Дні пам’яті

Таблеточки. Звіт 2021

25

РЕАБІЛІТАЦІЯ
1,6
МЛН ГРН

Боротися з раком довго. Ще довше — боротися

з його психологічними наслідками. Після виходу
з лікарні родини розгублені, їм страшно і незрозуміло,
як це — жити нормальним життям. Завдяки вам перехід
від хвороби до звичайного життя відбувається швидше.
З 2020 року у фонді розвивається програма
психосоціальної реабілітації. Вона залучає дітей
і підлітків — переможців раку, а в деяких заходах
беруть участь і їхні сім’ї.
Для підлітків на постійній основі працює клуб
спілкування «Бочка лимонаду», також з вашою
підтримкою ми організовуємо регулярні екскурсії
і кількаденні табори в Києві й за містом.

Таблеточки. Звіт 2021
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119

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ ЩЕДРІЙ ДОПОМОЗІ
ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У 2021
РОЦІ ОТРИМУВАЛИ РЕАБІЛІТАЦІЙНУ ПІДТРИМКУ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ.
…регулярно зустрічалися в клубі «Бочка лимонаду»:
відвідували майстер-класи, створювали мультфільми
і відео, займалися з психологом, вчилися бути впевненими
і відкритими до світу

…побували в ангарі Міжнародних авіаліній України
і подивилися, як ремонтують літаки

…відпочивали поза містом
у кількаденних таборах

У 2021 році запустився новий напрямок у програмі реабілітації —
іпотерапія. На заняттях з конем діти відновлюються фізично
і психологічно. Програму складають індивідуально для кожної
дитини. Шестирічний Макс став першим підопічним, який почав
відвідувати заняття. У 2021 таку реабілітаційну допомогу
отримали 7 дітей.
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ДОБРО
ЗАВЖДИ
ПЕРЕМАГАЄ
Хочу щиро, від усього серця, подякувати

небайдужим людям, які нас підтримують. Як добре,
що є такі хороші люди, які допомагають хворим
діткам, дають шанс на здорове дитинство. Ще раз
дякую усім! Добро завжди перемагає…
Алла, мама 4-річного Кирила

У Кирила виявили рак крові влітку 2020 року,
коли йому було лише два роки. Хлопчик подолав
багато блоків хіміотерапії і пересадку кісткового
мозку. Улітку 2021 року Кирила з мамою виписали
з онковідділення на амбулаторну квартиру, а після
кількох місяців регулярних обстежень хлопчик
повернувся додому, де на нього чекала сім’я.
Дякуємо, що завдяки вам у Кирила було
все необхідне, щоб перемогти рак!
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ДЯКУЄМО
ЗА ВАШУ
ЧУЙНІСТЬ!
Абсолютно вся допомога дітям можлива лише завдяки

вам — нашим благодійникам, партнерам і волонтерам фонду.
Мільйони людей допомагають боротися з дитячим раком —
і ця допомога дуже різна! Нижче лише кілька прикладів того,
як ви підтримували дітей в їхній боротьбі у 2021 році.
Присвятили Супермісяць дітям
В липні 22 волонтери-фандрейзери створили власні кампанії
зі збору коштів на платформі super.tabletochki.org і разом
з друзями зібрали на допомогу дітям 150 тисяч гривень.
Зібрали мільйон, що перетворився на два
Усього за місяць українці в рамках благодійної акції
«Свята без хвороби» перерахували мільйон гривень
внесків на допомогу онкохворим дітям. Фонд Бориса Ложкіна
подвоїв кожен внесок благодійників.

Віка, 13 років, підопічна програми
психосоціальної реабілітації
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Пробігли найдушевніший забіг DobroRun
Юридична фірма Asters провела другий щорічний
благодійний забіг. 11 вересня організовані старти DobroRun
відбулися у Києві, Одесі, Херсоні, Лондоні та Брюсселі.
Понад 100 корпоративних команд і сотні учасників допомогли
дітям на 2,2 мільйона гривень.
Пізніше забіг отримав золото престижної міжнародної
маркетингової премії SABRE AWARDS в категорії
Word of Mouth.
Зібрали 3 мільйони гривень монетами по 25 копійок
Впродовж вересня школярі по всій Україні збирали монети
номіналом 25 копійок, які вийшли з обігу ще у 2020 році,
та переказували зібрані кошти на допомогу підопічним фонду.
Понад 4 тисячі колективів навчальних закладів та деякі
компанії долучилися до благодійної акції «Монетки дітям»,
яку ініціював Національний банк України.
Перераховували кешбек #наТаблеточки
У вересні в додатку monobank з’явилася можливість
передавати кешбек на допомогу онкохворим дітям.
Цією можливістю скористалися тисячі українців,
перерахувавши сумарно 1,2 мільйона гривень кешбеку
на користь наших підопічних.

Великі і маленькі
учасники DobroRun
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Ставали супердрузями дітей
У 2021 році благодійники оформили підписку на регулярну
допомогу дітям на 1 мільйон гривень щомісяця.
Зокрема, в лютому до такої допомоги долучилися майже
1500 благодійників в рамках щорічного благодійного
радіомарафону з Радіо НВ. Партнер АЛЛО подвоїв кожен
перший внесок, перерахувавши дітям 300 тисяч гривень.
У вересні-жовтні до команди супердрузів приєдналися
2100 людей і партнер фонду Winner Group Ukraine також
додав від себе ще один мільйон гривень.
Знову зустрілися на гала-вечорі Tabletochki Giving Tuesday
Dinner
Щедрі і чуйні гості вечері зібрали на допомогу дітям понад
23 мільйони гривень. Завдяки цьому у Західноукраїнському
спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові буде
встановлена рентгенівська система для опромінення
донорської крові вартістю 8 мільйонів гривень. Решту
зібраних коштів спрямували на іншу термінову допомогу
дітям.

MONATIK на благодійній вечері фонду
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Взяли участь у безпрецедентно масштабній благодійній
акції України
Лише за місяць українці допомогли дітям на 29,5 мільйона
гривень, взявши участь в акції «Мене це стосується! А тебе?»
мережі АТБ-Маркет. Кошти від продажу семи благодійних
товарів, а також по 50 копійок від продажу товарів партнерів
акції спрямовувалися на допомогу нашим підопічним.
Тринадцять українських зірок підтримали акцію.
Це Олег Винник, Наталя Могилевська, DZIDZIO, Оля Полякова,
Анна Буткевич, Злата Огнєвіч, Богдан Шелудяк,
Анна Трінчер, KAZKA, Ектор Хіменес-Браво, Ольга Сумська,
Володимир Остапчук, Jerry Heil.
Частиною цієї неймовірної історії також стала велика
команда співробітників АТБ, бренди-партнери, агентства
і мільйони українців — покупців АТБ.

Співачка Оля Полякова
на зйомках промо-ролика для акції
«Мене це стосується! А тебе?»
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Робили дітям найцінніші новорічні подарунки
5200 людей і понад 40 компаній долучилися
до щорічної акції фонду «Дарунки на здоров’я».
У спеціальній «онлайн-крамниці» благодійники зробили
внесків на понад 3 мільйони гривень, оплативши
подарунки, які наближають до одужання: ліки, витратні
матеріали, психологічну допомогу. Щороку завдяки таким
подарункам діти продовжують безперервне лікування
і отримують шанс вже наступний свій Новий рік зустріти
вдома здоровими.
Злата Огнєвіч стала амбасадоркою фонду
Злата неодноразово підтримувала підопічних фонду:
організовувала збори коштів, закликала інших
долучатися до допомоги онкохворим дітям.
Тепер разом з Настею Каменьских Злата регулярно
поширює інформацію про потреби дітей з раком,
бере участь в акціях та ініціативах на їхню користь.

Амбасадорка Злата Огнєвіч з підопічними
фонду Боженою (ліворуч) і Златою
(праворуч)
Таблеточки. Звіт 2021

33

«ТАБЛЕТОЧКАМ»
ВИПОВНИЛОСЯ
10 РОКІВ

За десять років завдяки вашій підтримці «Таблеточки»

з волонтерської ініціативи перетворилися на системний
фонд — найбільший в Україні у сфері дитячої онкології
з підтримкою мільйонів українців.
Наприкінці вересня ми презентували підсумки першого
десятиріччя. Розповіли про досягнення, які стали
можливими завдяки вам. Прочитати про те,
що ми з вами зробили за десять років, можна
на спеціальній сторінці нашого сайту, а послухати —
в записі онлайн-трансляції заходу.

Директорка департаменту програм
допомоги Юлія Ноговіцина розповідає
про розвиток сфери дитячої онкології в Україні
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Я ПИШАЮСЯ
БУТИ КРАПЛЕЮ
В ОКЕАНІ!
Коли я вчилась в школі, все місто було обклеєно

рекламними щитами, на яких було написано «Нас 52
мільйони...». Я часто думала, що якби оці 52 мільйони
скинулись по гривні, то це ж ціле багатство! Це ж можна
кожній дитині забезпечити пожиттєвий запас
морозива і жуйок Love is (які часи, такі і пріоритети).
Власне, у дорослому світі це називається благодійність
і замість жуйок вона рятує життя!
Більше року я з «Таблеточками» і смс про списання
регулярного платежу — чи не єдина смс про списання
грошей, якій я радію! 100 гривень — це невідчутна сума
для однієї людини. Але коли таких людей збираються
сотні, то це відчутна допомога для дітей, які проходять
через надто дорослі випробування.
Я пишаюся бути краплею в океані підтримки
онкохворих дітей і закликаю кожного, хто читає
цей лист, зробити цей океан ще більшим! Приєднуйтесь
до допомоги і разом проведемо дітей до перемоги!
Перемоги над раком!
Саша, 32 роки, комунікаційниця, благодійниця фонду
з щомісячною підпискою на користь дітей
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У 2021 РОЦІ ДІТИ ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ
НА 118 656 570 ГРИВЕНЬ
Загалом ви переказали на допомогу дітям 146 643 154 гривні та 18,24 біткоїна, з яких 11,41 були конвертовані протягом
року на додаткові 13 574 463 гривні допомоги.
Дякуємо вам!

СТРУКТУРА ВИТРАТ
3%

40%

3%

47,7
адресна допомога, з них:
млн грн
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комунікаційні витрати
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ДВІ ВІЙНИ
ДЕВ’ЯТИРІЧНОЇ
МАРІЙКИ
Перша війна почалася у 2021 році, коли у дівчинки виявили

рак мозку. Марійку прооперували, видалили частину
пухлини. Всю не змогли — надто глибоко проросла у тканини.
Після операції лікарі призначили регулярні обстеження.
Одностайного рішення, що робити далі, не було. Одні лікарі
казали, що потрібна хімія та опромінення, інші стверджували,
що така терапія принесе більше шкоди, ніж користі.
Тимчасом пухлина перестала давати про себе знати. Марійка
жила вдома і відновлювалася після лікування. Вдома —
це під Маріуполем. Там же дівчинка була 24 лютого, коли
російські загарбники вдерлися в мирну Україну.
Селище потрапило в окупацію одразу. Його бомбили з повітря,
постійно обстрілювали, зрізали український прапор. Понад
двадцять днів Марійка з сім’єю провела в підвалі,
який слугував їм бомбосховищем.
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Потім тато вивіз дівчинку з мамою з окупованої

території. Їхали на свій страх і ризик,
тому що евакуаційного коридору не було. Вздовж
дороги стояли обгорілі і розстріляні машини мирних
мешканців. На кожному блокпості російські військові
ретельно перевіряли телефони і рюкзаки, в тому числі
дитячі.
Через кілька днів дороги сім’я дісталася
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
медичного центру у Львові. А звідти — до Польщі,
евакуаційним «конвоєм життя», який організували
«Таблеточки» спільно з Центром, ініціативою
SAFER Ukraine та іншими партнерами.
Зараз Марійка з сім’єю перебуває в одному з провідних
європейських онкоцентрів, де їй проводять необхідні
обстеження і процедури. А завдяки вам сім’я отримує
психосоціальну допомогу і потроху відновлюється після
пережитих жахіть окупації.
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ЩО ДАЛІ?

Війна змінила все, але не наші цінності і не нашу

візію. Ми адаптували свої програми під умови війни
і залишаємося поруч з підопічними сім’ями щодня.
Ми продовжуємо шукати можливості допомагати дітям
і їхнім родинам, де б вони не були — в Україні,
за кордоном, чи на тимчасово окупованих територіях.
Тому що рак не знає про війну. Діти мають отримати
свій шанс на перемогу в будь-яких обставинах.
Ми також працюємо над стратегічними питаннями
розбудови системи лікування дитячого раку в Україні.
Нашим дітям потрібна країна, в якій дитячий рак
не забирає життя.

Соломія, 6 років
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ДЯКУЄМО ЗА ВСЕ,
ЩО ВИ РОБИТЕ!
Залишайтеся, будь ласка,
і далі поруч з дітьми.
Разом ми розбудуємо все так,
щоб онкохворі діти мали лікування
світового рівня в Україні.

Лєра, 4 роки,
селище Нью-Йорк, Донеччина

