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Labdaros ir paramos fondą „Rugutė“ 2004 m. įsteigė 
Edita ir Dainoras Abrukauskai, netekę onkologine liga 
sirgusios trejų metų dukrelės Rugilės. 

Susidūrimas su onkologine dukters liga, esama 
sveikatos apsaugos sistemos padėtis ir  
informacijos apie onkologinius susirgimus  
trūkumas paskatino pasidalyti sukaup-
ta sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms,  
paliestoms vaiko onkologinės ligos. 

Fondas jau daugiau nei 15  metų teikia infor-
macinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą 
onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, 
remia gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, 
kaupia teisinę, socialinę, medicininę informaci-
ją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkolog-
inė vaiko liga, skatina šių šeimų bendravimą ir  
dalijimąsi patirtimi.

Fondas taip pat vykdo įvairius socialinius projektus, 
inicijuoja arba prisideda prie paramos akcijų, skirtų 
Lietuvos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, 
gydymo kokybei gerinti.



PALATŲ RENOVACIJA

2019 metais jau 30 tūkst. eurų suma prisidėjome prie Vil-
niaus Vaikų ligoninės Onkohematologijos centro palatų 
renovavimo. Gydymo metu ligoninė mažiesiems pacien-
tams tampa antraisiais namais. Todėl siekiame, kad ser-
gantis vaikas ir jį slaugantis asmuo turėtų kuo jaukesnę 
aplinką, kurioje būtų patogu atlikti tam tikras procedūras, 
ramiai ilsėtis ar skanauti mamos pagaminto maisto. Šiuo 
metu reikalinga renovacija 8  palatoms, kuriose gydoma 
po du mažuosius pacientus.

LABDARA ŠEIMOMS

Vaikui susirgus onkologine liga pakinta šeimos finansinė 
situacija: stipriai sumažėja pajamos bei smarkiai išauga 
patiriamos išlaidos.

Hospitalizacijos metu vienas iš tėvų turi slaugyti vaiką li-
goninėje ir ilgą laiką negali dirbti. Su sunkiai sergančiu 
vaiku kuo daugiau laiko stengiasi praleisti ir kiti šeimos 
nariai. Tais atvejais, kai šeima gyvena toliau nuo miesto, 
kuriame yra gydymo įstaiga, tenka skirti daug lėšų keli-
onės išlaidoms.

Ligoninės maitinimas skiriamas tik gydomam vaikui, todėl 
jį slaugantis asmuo turi maitintis už savo lėšas.

Onkologinių ligų gydymas citostatiniais vaistais dažnai 
turi stiprų šalutinį poveikį, kurį mažinantys vaistai ne 
visuomet kompensuojami valstybės. Įvairias slaugos 
priemones ligonių šeimos taip pat turi įsigyti savomis 
lėšomis.   

„RUGUTĖS NAMAI“

Jau vienuolika metų veikiančių „Rugutės namų“ 
tikslas – suteikti nemokamą apgyvendinimą onko-
loginėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimos 
nariams. 

Fondas siekia, kad šalia Vilniaus Vaikų ligoninės 
įsikūrusiuose „Rugutės namuose“ sergantys vai-
kai turėtų galimybę pabūti jaukioje namų aplinkoje, 
pailsėti nuo sudėtingo gydymo ir buvimo ligoninėje. 

Trumpas atokvėpis drauge su artimaisiais sugrąžina 
saugumo jausmą ir apsaugo visą šeimą nuo išsiskyri-
mo ir bendrumo jausmo praradimo. Šiuose namuose 
galimybę laikinai apsigyventi turi ir mažojo paciento 
artimieji, atvykę jo aplankyti iš tolimų vietovių, ir tie 
šeimos nariai, kurie dienos metu slaugo vaiką lig-
oninėje.

BŪKIME KARTU DĖL VAIKŲ 

Šiame lankstinuke pateikta tik maža „Rugutės“ fon-
do vykdomų projektų dalis. Per 15 veiklos metų su-
teikta parama ir labdara siekia 2 mln. eurų. Ši suma 
leido padėti daugybei šeimų ir patenkinti ligos metu 
kilusius įvairius vaikų poreikius: nuo mažų dovanų, 
nudžiovinusių procedūrų metu pabirusias ašaras, iki 
operacijų, atliktų užsienio klinikose, genetinių tyrimų 
apmokėjimo ar palatų renovacijos. 

Neįmanoma visko papasakoti viename lankstinuko 
puslapyje, todėl kviečiame ateiti, kalbėtis, būti su 
„Rugute“, prisijungti prie fondo vykdomų akcijų ir inici-
atyvų. Mums reikia Jūsų supratingumo ir širdies. 

Iki susitikimo tinklalapyje rugute.lt ar „Facebook“ 
paskyroje www.facebook.com/rugute

EFEKTYVESNIS GYDYMAS

Jau keturiolika metų „Rugutės“ fondo esminis tikslas 
– glaudžiai bendradarbiaujant su gydytojais užtikrinti 
kuo pažangesnį vaikų gydymą. Tokią fondo veiklos 
kryptį nulėmė tai, kad patys nuėjome sudėtingą ir ilgą 
dukrelės ligos gydymo kelią. Esame tikri, kad naujos 
kartos medikamentai, genetiniai tyrimai, galimybės 
dalyvauti klinikinių tyrimų programose, pažangesnės 
slaugos ir medicininės priemonės lemia didesnį vaikų 
išgyvenamumą ir ilgalaikės remisijos pasiekimą.

Apie tinkamų medikamentų svarbą liudija gydyto-
jos laiškas, kurį gavome padėję įsigyti naujos kartos 
vaistus nuo pykinimo: „Labai ačiū už nupirktą medika-
mentą nuo pykinimo. Mano pacientas, kuris praėjusio 
chemoterapijos kurso metu vėmė 20 kartų, vartoda-
mas šį vaistą ne tik kad nevemia, bet valgo ir šypsosi. 
Džiaugsmas ir mamai, ir gydytojai. Nuoširdžiai ačiū.“

PARAMA MEDICININE ĮRANGA 

Siekiame, kad Vilniaus Vaikų ligoninės onkohema-
tologijos centre ir Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos on-
kologijos ir hematologijos sektoriuje gydomi mažieji 
pacientai būtų aprūpinti moderniausia gydymo įran-
ga bei priemonėmis, palengvinančiomis gydytojų ir 
slaugytojų darbą. Tik suteikę visavertį gydymo pro-
cesą, galime tikėtis geresnių rezultatų.


