Звіт
за ІI квартал
2022 року

Коли є рука допомоги, вона інакше
мотивує батьків до боротьби.
Дякуємо усім, хто поруч
з нашими дітьми!
Мама восьмирічного Володі, до якого
напередодні 24 лютого повернувся рак
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Вступне слово
У онкохворих дітей, яким призначають пересадку
кісткового мозку, в житті є важлива дата: 100 днів
після пересадки. Саме в цей термін стає зрозуміло,
що донорські клітини прижилися. Крихкий дитячий
організм подолав багато перешкод і вистояв.
Але попереду ще довгі дні боротьби за повне
одужання. У другому кварталі було 100 днів
повномасштабної війни. Українці показали «другій
армії у світі», на що ми здатні, коли ми разом і за нами
правда. І що ми будемо стояти до повної перемоги.
Наша боротьба триває. Як триває і боротьба дітей
з раком, який не можна поставити на паузу під час цієї
жорстокої війни. Наші підопічні, що опинилися у двох
війнах одночасно, мужньо долають всі випробування.
А ви робите неймовірне, щоб сім’ї онкохворих дітей
не залишалися наодинці з бідою.
Дякуємо вам від усього серця! Давайте разом згадаємо,
скільки хорошого і важливого ви зробили у другому
кварталі.
З вірою в ЗСУ і Україну,
ваші «Таблеточки»

Віка, 10 років,
Одеська область
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Допомога дітям
і їхнім родинам

Клоунеса Бу, Оля Булкіна,
в дитячому онковідділенні в Києві

Наприкінці лютого система лікування
дитячого раку в Україні була паралізована
російським вторгненням. Частину дітей
евакуювали до закордонних клінік,
адже під обстрілами опинилася навіть
національна лікарня «Охматдит».
Але вже у другому кварталі з’явилася певна
визначеність — і з безпековою ситуацією,
і з перспективами лікування в Україні.

Сім’ї, чиї діти лікуються в Україні,
отримували всі види адресної допомоги
фонду. Ви забезпечили їх ліками,
витратними матеріалами, спеціальним
харчуванням, психологічною і паліативною
підтримкою, оплатою обстежень
і лікування. Діти отримували подарунки
на дні народження, а в київські відділення
приходили лікарняні клоуни і волонтери.

Нові випадки раку діагностують регулярно —
ці діти мають змогу лікуватися в Україні.
Також продовжують лікування діти, у яких
виявили рак ще до повномасштбаної війни
і які залишилися в Україні. За кордон наразі
евакуюються діти, які через війну не можуть
отримати ті чи інші медичні послуги
в українських лікарнях.

Сім’ї за кордоном, що опинилися
в незнайомому середовищі, розгублені
і в стресі, мали потужну психосоціальну
підтримку. Ми також залишалися на зв’язку
з дітьми-переможцями — учасниками наших
комунікаційних клубів «Бочка лимонаду».

Водночас, щоб забезпечити дітям якісне
лікування в Україні, потрібно ще більше
зусиль, а родини потребують ще більшої
підтримки. Це стає можливим завдяки вашій
невпинній допомозі.

Завдяки вам 500 дітей і їхніх сімей щомісяця
були під опікою фонду. Пів тисячі сімей
ви підтримували в найважчі для них часи,
коли в житті виявилося одночасно дві війни.

Дякуємо за вашу безмежну чуйність!
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Сім’ї отримували постійну психологічну
підтримку

Шестирічний Богдан
з волонтеркою фонду
в київській лікарні

11 психологинь, що співпрацюють з фондом
під керівництвом старшої фахівчині
програми «Психологічна допомога» Ірини
Алексєєвої, були на зв’язку з підопічними
родинами.
Якщо раніше психологи допомагали
сім’ям онкохворих дітей впоратися
зі страхами і переживаннями,
які спричиняє рак, то тепер фахівці надають
ще більше підтримки, щоб родини мали
сили боротися з хворобою дітей, коли
в країні іде війна. Завдяки вам індивідуальні
і групові психологічні онлайн-консультації
отримували родини в Україні і за кордоном.
Також наші психологи продовжували
підтримувати батьків, які втратили дітей
від раку, і підопічні родини паліативної
програми.
Ми дякуємо кожному благодійнику і кожній
психологині за надійне плече підтримки
для наших підопічних родин!
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Паліативна програма продовжувала
працювати і приймати нових підопічних
Коли хвороба виявляється сильнішою,
родина не повинна залишатися наодинці.
Тому з початку повномасштабного
вторгнення паліативна програма
«Таблеточок» ні на день не припиняла
свою роботу.
У другому кварталі під опікою паліативної
програми були 40 дітей. Сім’ї отримували
допомогу з ліками та витратними
матеріалами, а також підтримку

від команди наших лікарів-консультантів
і психологів, деякі з яких перебувають
на «нулі» і продовжують залишатися
на зв’язку з підопічними.
За можливості ми з вами, як і раніше,
здійснювали мрії підопічних. Діти
отримували подарунки, відео від кумирів —
усе, що здатне привнести миті радості
у темні часи.

для наших підопічних дітей,
що перебували у Відні.
Також ми залишалися поруч з сім’ями,
які втратили дитину — в Україні
чи за кордоном, надаючи психологічну
та фінансову допомогу.
Ми дякуємо кожному благодійнику
та партнеру фонду за ваші щирі серця.
Завдяки вам родини не одні.

Кінологиня Ольга, яка евакуювалася
до Австрії разом із собаками Лікою,
Скіфом і М’ятою, проводила заняття

«Таблеточки». Звіт за II квартал 2022

6

Ми з вами дарували дітям радісні миті
Попри виснажливу боротьбу з раком
та війну вдома, діти залишаються дітьми.
Тому важливо, щоб у їхньому житті були
приводи для усмішок. Десятки наших
підопічних у другому кварталі відсвяткували
свої дні народження. З вашою підтримкою
ми допомагали батькам організувати святкові
сюрпризи — навіть за кордоном.
Дякуємо вам за кожну здійснену дитячу мрію!

Андрій і Мирослав (праворуч)
святкують свої дні народження

В онковідділеннях «Охматдиту» відновилися
творчі заняття
Лікуватися від раку — дуже важко
психологічно. Ще важче, коли лікування
відбувається під звуки повітряної тривоги.
Коли дозволила безпекова ситуація,
в «Охматдиті» знову почалися заняття
з дітьми. Наші волонтери захоплювали дітей
творчістю. Діти разом з батьками —
а іноді навіть медсестрами — залюбки
малювали фарбами і розписували футболки.

Арт-терапія
в онковідділенні

Дякуємо лікарняним волонтерам фонду
за гарний настрій і арт-терапію!
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Системний розвиток
сфери дитячої онкології
У Лікарні Святого Миколая у Львові
з’явився сучасний мікроскоп

Фото: Лікарня Святого Миколая

Обладнання вартістю 8,2 мільйона гривень
допомагає пацієнтам відділення дитячої
нейрохірургії. Воно дозволяє проводити
операції на судинах і робити інтраопераційне
контрастування пухлин — «підсвічувати»
пухлини спеціальними речовинами одразу
під час операції, що позбавляє необхідності
робити дитині додаткові обстеження.
Завдяки мікроскопу якісне лікування
матимуть діти з пухлинами нервової
системи та травмами, отриманими
під час бойових дій.
Першим за допомогою мікроскопа
прооперували десятирічного хлопчика
з новоутворенням на спинному мозку.
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Фото: Лікарня Святого Миколая

Команда відділення
з новим мікроскопом

Пухлина розташовувалася поблизу
важливих рухових центрів, і її видалення
було вкрай небезпечним — дитина
могла втратити здатність самостійно
пересуватися. Завдяки злагодженій роботі
медиків та новому обладнанню операція
пройшла успішно, і хоробрий пацієнт вже
відновлюється.
Очільник відділення Михайло Ловга дякує
вам за підтримку: «Під час закордонного
стажування я дивився на сучасні
нейрохірургічні мікроскопи з мрією колись
отримати такий. І хоч мрії про мікроскоп
відійшли на другий план, бо в Україні
почалася жахлива війна, наші друзі,
неймовірні «Таблеточки», таки змогли
зробити це! Дуже дякую кожному з вас!»
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Підтримка
та безперервний
професійний розвиток
медичного персоналу
У квітні наша програма підтримки і безперервного
професійного розвитку медперсоналу почала
працювати з новою силою, ставши одним
зі стратегічних напрямків. Адже постійна медична
практика і розвиток клінічних навичок навіть під час
війни — один з ключових чинників для відбудови сфери
й покращення якості лікування дітей в Україні.
Завдяки вашим благодійним внескам стали можливими
стажування за кордоном, курси англійської мови,
фінансова допомога медперсоналу.
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Шестеро дитячих онкологів стажувалися
в найбільшому дитячому онкоцентрі Європи
Princess Máxima Center у Нідерландах

Світлини зі стажування
в Princess Maxima Center

Перший модуль навчання відбувся у 2021 році,
а завдяки вам медики продовжили свій розвиток
навіть в умовах війни. Христина Запоточна
із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
медичного центру у Львові, Наталя Артьомова
з Полтавської дитячої лікарні, Сергій Ляшенко
з «Охматдиту» і Юрій Лізаров з дитячої лікарні
в Луцьку долучилися до навчання онлайн. А Оксана
Казмірчук з Рівненської дитячої лікарні і Юлія Костюк
з Івано-Франківської лікарні полетіли на стажування
до Нідерландів.
«Досі я не бачила такого об’єму інформації з клінічних
питань, які були важливі для мене. Теми лекцій — саме
той широкий перелік патологій, з якими я найчастіше
стикаюсь у своїй практиці. Також розглядався етичний
аспект питань діагностики та терапії, наприклад,
побудування адекватної комунікації з дітьмионкопацієнтами та членами їхніх родин, що ніколи
не висвітлюється на вітчизняних конференціях».
Наталя Артьомова, лікарка онколог-гематолог,
Полтавська міська дитяча лікарня
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Інші важливі події програми у другому
кварталі:
• Команда фонду займалася підготовкою
стажувань і участі медиків у авторитетних
міжнародних конференціях, що мають
відбутися у третьому кварталі.
• Фонд провів тендер на визначення компанії,
яка перекладатиме з англійської
на українську спеціалізовані медичні
матеріали на кшталт сучасних протоколів
лікування дитячого раку. Переможцем
тендеру стала компанія «Таск Форс».
А дитячий онколог Михайло Адиров
долучатиметься до вичитування цих
перекладів, щоб забезпечити їхню
максимальну правильність і точність.

До Дня медичного працівника підопічні фонду написали листи
своїм лікарям
У своїх листах діти та батьки пригадували складний шлях лікування,
який пройшли або проходять пліч-о-пліч зі своїми лікарями.
Ці листи сповнені безмежної вдячності до тих, хто стоїть
на сторожі дитячих життів. За посиланням ви можете подивитися
відео, на якому лікарі читають листи своїх пацієнтів.
Дякуємо кожному, хто веде боротьбу на медичному фронті:
в дитячих онковідділеннях, військових шпиталях, від подвір’я
до подвір’я на деокупованих територіях, в операційних і поліклініках.

• 30 медиків отримували щомісячну
фінансову допомогу.
• У червні 28 лікарів розпочали навчання
на курсах англійської мови, які організовує
для них фонд і проводить наш партнер
Yappi Corporate.
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Підтримка
партнерських проєктів
Пацієнти мали безкоштовний доступ
до паліативних і реабілітаційних послуг

допомогою, доглядом та медичним
супроводом вдома таких пацієнтів.

Ми завжди приділяли особливу увагу
паліативній допомозі, виділяючи її в окрему
програму. У 2022 році ми планували
підсилити її, забезпечивши важкохворих
та маломобільних пацієнтів Києва щоденним
кваліфікованим медичним та соціальним
доглядом. Війна лише загострила
цю потребу.

У партнерстві з хоспісом та патронажною
службою мережі ми профінансували проєкт
у трьох напрямках допомоги:

Тому фонд спрямував 12 мільйонів гривень
на програму клініки «Добробут»
із забезпечення безоплатною медичною

Цей проєкт став можливим завдяки
благодійникам фонду. Дякуємо вам
за підтримку у такий складний час!

• програма фізичної реабілітації,
• медичний супровід вдома,
• паліативний догляд.
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Вашу допомогу отримали українці
і українські лікарні, що через війну
опинилися у складних умовах
Протягом усього кварталу ми з вами
не тільки підтримували онкохворих дітей,
але і фінансували критично важливу
допомогу, яку доставляли українцям
організації–партнери фонду, зокрема:
• ліки для населення Києва, Чернігова,
Херсона, Миколаєва, Донецької області;
• обладнання, інструменти, ліки, витратні
матеріали (зокрема, прилади
для лікування ран вакуумом, системи
фіксації кісток, хірургічні інструменти)
для лікарень Покровська і Краматорська
на Донеччині, Харкова, Дніпра,
Запоріжжя, Чернігова та інших міст,
де, в тому числі, лікують поранених дітей
і дорослих.
Дякуємо, що завдяки вам ця допомога стала
можливою!
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Благодійність
У monobank з’явилася благодійна банка
#наТаблеточки
Відтепер користувачі monobank можуть
спільно наповнювати благодійну банку
«Таблеточок» і допомагати дітям, один раз
налаштувавши правила відрахувань.
Це зробили вже більше 250 людей!
Українці підтримали дітей
через Крамницю захисту сміливих
До Дня захисту дітей благодійники
допомогли сміливим дітям внесками
на понад 700 тисяч гривень.
Дякуємо кожному, хто зайшов до нашої
Крамнички захисту сміливих та підтримав
дітей подарунком, який в умовах війни
має особливо важливе значення! Спасибі!
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Допомагати дітям криптовалютою стало
ще зручніше
«Таблеточки» одними з перших в Україні
серед благодійних організацій почали
приймати внески у криптовалюті.
А відтепер підтримати дітей можна
ще швидше та простіше за допомогою
криптопроцесингової платформи Whitepay,
яка входить до екосистеми WhiteBIT.
Whitepay забезпечує аудит і проведення
платежів разом з клієнтською підтримкою.
Усі доступні на біржі WhiteBIT
криптовалюти можна переказувати
на користь підопічних фонду. Поступово
їхній перелік розширюватиметься.
Підопічних фонду підтримав
сер Ричард Бренсон
Дякуємо родині Бренсон і фундації
Virgin Unite за чуйність і щиру підтримку
українських дітей!
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Новини команди і фонду
Про онкохворих дітей України говорили по всьому світу
Директорка департаменту програм допомоги Юлія Ноговіцина
і фахівчиня програми «Дитинство в лікарнях» Інна Аланбусі
ділилися досвідом масштабної медичної евакуації дітей
з міжнародною онкологічною спільнотою.
Засновниця фонду Ольга Кудіненко і директорка зі стратегічних
партнерств Світлана Пугач зустрілися з командою провідної
дитячої онкологічної лікарні світу St. Jude в США. Команда лікарні
і її благодійного фонду підтримує «Таблеточки» своєю
експертизою, а понад тисячу українських дітей з раком та важкими
хворобами крові евакуювали до кращих клінік світу саме завдяки
ініціативі SAFER Ukraine, яку створила лікарня St. Jude і до якої
також увійшов фонд «Таблеточки».
Про українських онкохворих дітей вийшли матеріали у світових
медіа, зокрема — у The Washington Post і CNN.
«Таблеточки» повернулися у Twitter! І завели LinkedIn
Відтепер оперативні новини про вашу допомогу можна знайти
у наших твітах, а про команду фонду — почитати у LinkedIn.
Підписуйтесь і залишаймося на зв’язку!
«Таблеточки». Звіт за II квартал 2022
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У другому кварталі ми з вами допомогли
на 53 515 247 гривень. Дякуємо вам!
Загалом ви переказали на допомогу 35 370 593 гривні,
а також криптовалюту: 1 біткоїн та 10,16 ефіріума.

Структура витрат:
1%

37%

6%

19,3 млн грн Підтримка лікарень, з них:
19%

14%
22%
25%

53 515 247
грн

25%

19%

13,20 млн грн Паліативна програма, з них:
22%

14%
6%
11%

1%

допомоги клініки «Добробут»

7,68 млн грн Адресна допомога, з них:
1%

1%
1%

12,0 млн грн проєкт паліативної і реабілітаційної

		
37%

5%

5,83

млн грн підтримка лікарень загального 		
			 профілю
11%

4%

10,13 млн грн інфраструктурні проєкти

6%

0,3 млн грн закордонні ліки
3,21 млн грн ліки для населення, які розвозять

		

6%

3,27 млн грн Підтримка сімей за кордоном

5%

2,62 млн грн Евакуація дітей та родин за кордон

4%

2,13 млн грн Підтримка медиків

1%

0,56 млн грн Психологічна допомога

1%

0,46 млн грн Амбулаторне проживання

1%

0,25 млн грн Підтримка дитинства в лікарнях

6%

3,47 млн грн Витрати на утримання фонду

партнерські волонтерські організації
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Дякуємо
за вашу
безцінну
допомогу!
Боротьба на всіх фронтах
триває. Будь ласка,
залишайтеся і далі поруч
з дітьми, що опинилися
у двох війнах одночасно.

tabletochki.org

