
Vaikų 
ligoninės 
paramos 
fondas

2014 m. 
VEIKLOS ATASKAITA



Vaikų ligoninės paramos fondas

2

Mielieji,

kai prabėgus metams, sustojame įvertinti visų nu-
veiktų darbų, pirmiausia norime padėkoti tai daugy-
bei gerų, dosnių ir labdaros idėją vertinančių gera-
darių, kurie praėjusiais  metais mūsų fondui aukojo 
laiką, lėšas, patirtį. Tuo pasinaudodami, visus metus 
galėjome po truputį gerinti Vaikų ligoninės aplinką, 
pacientų gydymą, slaugą, pagražinti čia besigydan-
čių vaikų kasdienybę – 2014 m. fondas gavo 169 294 
Eur (584 540 Lt) dydžio paramą.

Vaikų ligoninės paramos fondas rūpinasi visais Vaikų 
ligoninės skyriais ir jų darbuotojais. Kam skirti, gau-
tas lėšas sprendžiame įvairiai: kartais pagal geradarių 
pasirinkimą, kokiam tikslui skirti paramą, kartais pagal 
tai, ko tuo metu labiausiai reikia ligoninei ar darbuo-
tojams. 

Vaikų ligoninės poreikiai nesikeičia: vaikus gydančiai 
sveikatos priežiūros įstaigai nuolat tenka atnaujinti 
įrangą, medicinos priemonių arsenalą, kelti gydytojų 
ir slaugytojų kvalifikaciją, nes medicinos žinių poreikis 
ir noras neatsilikti nuo šiuolaikinių medicinos techno-
logijų nuolat auga. 2015 metais ir toliau ketiname 
aktyviai dalyvauti projektuose, labdaros akcijose, kuo 
plačiau pristatyti fondo veiklą visuomenei, pagausinti 
fondui dirbančių savanorių būrį, o gautas lėšas išleisti 
fondo įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. 

Kad gautos iš labdaros lėšos būtų paskirstytos kuo 
racionaliau ir tolygiau, 2014 m. buvo parengta Vaikų 
ligoninės paramos fondo gautos paramos skirstymo 
tvarka, kurios laikantis adekvatus dėmesys tenka vi-
soms ligoninės reikmėms ir poreikiams. 

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris au-
kojo. Mažiausiai, ką galime padaryti, tai sudėti visų 
Jūsų vardus, įmonių pavadinimus į mūsų metinę 
veiklos ataskaitą, daugiausia – iš visų jėgų stengtis, 
kad tiek, kiek mums priklauso daryti, kad mūsų vai-
kai būtų sveiki ir laimingi, mes padarysime su kaupu. 
Dėkojame Fondo steigėjams, dalininkams, valdybai, 
patarėjų tarybai – Jūsų parama, kaip ir geras žodis, 
mums visada itin svarbūs ir vertingi.

Olga Zimanaitė
Vaikų ligoninės paramos fondo direktorė
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VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO STRUKTŪRA

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO STEIGĖJAI

Prezidentas Valdas Adamkus
Vladas Algirdas Bumelis
Anatolijus Faktorovičius
Jonas Garbaravičius
Tomas Kučinskas
Andrius Stonkus
Rolandas Valiūnas
Rolandas Vingilis

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO DALININKAI

Asta Paulauskaitė
„Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyriaus atstovas 
Lietuvoje Tadas Vizgirda 
Vilniaus senamiesčio Rotary klubas

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO VALDYBA

Rolandas Valiūnas, Valdybos pirmininkas
Anatolijus Faktorovičius 
Rolandas Valiūnas
Rolandas Vingilis
Olga Zimanaitė

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO 
PATARĖJŲ TARYBA

Dalia Galvydienė, Vaikų ortopedijos skyriaus gydytoja 
ortopedė-traumatologė, Patarėjų tarybos pirmininkė
Sigita Burokienė, Vaikų ligoninės direktoriaus pava-
duotoja valdymui
Gintas Pošiūnas, Vaikų chirurgijos skyriaus vedėjas
Gilvydas Verkauskas, Vaikų urologijos skyriaus vedėjas
Arūnas Liubšys, Naujagimių intensyviosios terapijos 
skyriaus vedėjas
Sigita Stankevičienė, Vaikų onkohematologijos sky-
riaus vedėja
Jolanta Normantienė, Vaikų ligoninės atstovė ryšiams 
su visuomene
Inga Ivaškevičienė, Vaikų infekcinių ligų skyriaus ve-
dėja
Halina Mikšo, Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO STRUKTŪRA
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VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO TIKSLAI

1. Skatinti bei remti vaikų ligonines ir kitas gydymo 
įstaigas bei prie vaikų gydymo ir gydytojų tobuli-
nimo prisidedančias organizacijas; 

2. Prisidėti prie vaikų ligoninių ir kitų gydymo įstai-
gų materialinės bazės gerinimo (patalpų rekons-
trukcija, naujos įrangos įsigijimas ir kt.); 

3. Skatinti visuomenės paramą vaikų ligoninėms ir 
kitoms gydymo įstaigoms bei gydytojams; 

4. Remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesio-
giai prisidedančias prie vaikų gydymo; 

5. Teikti pagalbą vaikams, sergantiems retomis, sun-
kiai gydomomis ligomis; 

6. Kitais būdais remti vaikų ligonines ir kitas gydymo 
įstaigas bei gydytojus ir skatinti jų veiklą. 

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDAS 
VYKDO ŠIĄ VEIKLĄ

1. Renka ir kaupia lėšas ligoninės patalpų rekons-
trukcijai, aparatūrai, medikamentams bei kitoms 
gydymo, slaugos ir darbo organizavimo priemo-
nėms įsigyti; 

2. Remia medicininį personalą, vykstantį į stažuotes 
ir mokslines-praktines konferencijas; 

3. Organizuoja gydytojų, slaugytojų tobulinimąsi 
Lietuvoje, Europos bei pasaulio klinikose; 

4. Kaupia mokslinę literatūrą ir kitą metodinę me-
džiagą apie vaikų gydymą; 

5. Ruošia, leidžia ir platina informaciją, mokomąją 
medžiagą, knygas, laikraščius, žurnalus, video me-
džiagą, bukletus ir kitus leidinius; 

6. Organizuoja seminarus, mokymus, susitikimus, 
apklausas, konferencijas ir kitokius renginius, su-
sijusius su vaikų gydymu, visuomenės edukacija; 

7. Dalyvauja konkursuose bei rengia ir įgyvendina 
projektus; 

8. Dalyvauja įvairių medicinos bei sveikatos apsau-
gos organizacijų veikloje bei bendradarbiauja su 
įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir pri-
vačiomis organizacijomis vystant bendrus projek-
tus ir infrastruktūrą; 

9. Teikia labdarą ir paramą.

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO STRUKTŪRA
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PARAMA FONDUI IR JOS PANAUDOJIMAS ĮRANGAI ĮSIGYTI

Gražina Liautaud su vyru Džimu Vaikų ligoninėje 
2014 m. gruodžio 27 d. apdovanojimų išvakarėse

60 TŪKST. JAV DOLERIŲ IŠ 
„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES“ FONDO

Prieš 23 metus prie Lietuvių bendruomenės Sociali-
nių reikalų tarybos įsteigtas Lietuvos vaikų vilties ko-
mitetas Vaikų ligoninei yra paaukojęs nemažai metų 
intensyvios veiklos. 2013 m. jis paskelbė savo veiklą 
baigiantis, o 2014 m. pervedė Vaikų ligoninės lab-
daros fondui likusius 60 tūkst. JAV dolerių. Kaip savo 
laiške teigė komiteto pirmininkė p. Gražina Liautaud 
„komiteto veiklai uoliai padėjo būrys savanorių, o pa-
ramą suteikė šimtai nuolatinių aukotojų“. 

Šiomis lėšomis buvo apmokėtos gydytojų ir slaugy-
tojų stažuotės, auklėtojų apranga 

Apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“ – „Lie-
tuvos vaikų viltis“ fondo ilgametei pirmininkei Graži-
nai Liautaud ir Los Andželo skyriaus vadovei Danguo-
lei Navickienei. Apdovanojimas įteiktas už nuoseklią 
veiklą telkiant ir teikiant paramą Vaikų ligoninei ir 
puoselėjant filantropijos tradiciją („Globalios Lietuvos 
apdovanojimai 2014“)

Danguolė Navickienė ir Vaikų ligoninės paramos fon-
do direktorė Olga Zimanaitė Neonatologijos centre 
2010 m. 

Vaikų ortopedijos skyriuje

2 4344 EUR (15 000 LT) – IŠ TV3 TELEVIZIJOS PROJEK-
TO „CHORŲ KARAI“ LAIMĖTOJO VYTAUTO MATUZO

Vaikų ortopedijos skyrius įsigijo neįgaliųjų vežimėlių, 
slaugos priemonę – ligonio perkėlimo įrangą, ramen-
tų.

PARAMA FONDUI IR JOS PANAUDOJIMAS 
ĮRANGAI ĮSIGYTI
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Naujosios reabilitacijos procedūroms 
skirtos patalpos

100 000 EUR ACHENO MIESTO 
BENDRUOMENĖS PARAMA

Vaikų onkohematologijos centre įrengtos naujos rea-
bilitacijos procedūroms skirtos patalpos.

Vaikų onkohematologijos centro gydytoja, doc. Lina 
Ragelienė įsitikinusi, kad šis labdarių lėšomis įgyven-
dintas projektas labai pagerins pacientų gydymo ir re-
abilitacijos kokybę. Iki to laiko onkohematologiniams 
ligoniams reabilitacijos procedūros buvo atliekamos 
tiesiog palatose – tai nebuvo patogu nei ligoniui, nei 
reabilitacijos specialistui. Dabar onkologinėmis ligo-
mis sergantys vaikai visą procedūroms reikalingą re-
abilitacijos įrangą turės vietoje: kineziterapijos salėje, 
ergoterapijos, masažo kabinetuose, jiems įrengtas ir 
virtualiems žaidimams skirtas kambarys.

Pasak Acheno miesto ligoninės gydytojo onkologo 
prof. R. Mertenso, vaikų onkohematologijos pažangai 
itin svarbus tarptautinis bendradarbiavimas: „Jau vien 
tai, kad žinome, jog kažkada vaikų, sergančių onko-
hematologinėmis ligomis išgyvenamumas tesiekė 20 
proc., o dabar šis procentas – jau 80 proc., rodo, kaip 
svarbu dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, peržen-
giant savo šalies sienas.“

Holter aparatas dedamas sportuojančiam paaugliui 

IŠ FONDO LĖŠŲ BUVO NUPIRKTI DU HOLTER TYRI-
MUI SKIRTI APARATAI

Gydytojų kardiologų nuomone, HOLTER tyrimas itin 
pravartus norint įvertinti funkcinį širdies pajėgumą, 
taip pat profilaktinei širdies veiklos patikrai intensyviai 
sportuojantiems paaugliams.

Tyrimas labai populiarus, todėl pastaruoju metu susi-
darydavo nemažos eilės laukiančiųjų. Fondo lėšomis 
nupirkti du aparatai sumažino eiles, vaikams greičiau 
atliekamas tyrimas.

Vaikai ir paaugliai su pritvirtintu aparatu, užrašančiu 
elektrokardiogramą, fiksuojančiu širdies laidumo, 
ritmo ir kitus sutrikimus, gali vykti į namus. Tai labai 
patogu, ypač paaugliams, nes galima eiti į mokyklą, 
neatitrūkstama nuo įprastos veiklos. Po paros atvykus 
į ligoninę, aparatas nuimamas.

PARAMA FONDUI IR JOS PANAUDOJIMAS 
ĮRANGAI ĮSIGYTI



Vaikų ligoninės paramos fondas

7

Iš kairės: D. Praspaliauskas, D. Ibelhauptaitė, 
V. Ušackas -  akcijos organizatoriai

IŠ DANIJOS PREKYBOS RŪMŲ – 59 372 EUR

2014 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su Danijos 
prekybos rūmais dėl paramos. Pervesta 59 372,10 Eur 
(205 000 Lt), kurie skirti Vaikų onkohematologijos sky-
riaus vaikų funkcinėms lovoms įsigyti. Nupirkta ir su-
montuota 30 specialiai pagamintų medicininių lovų 
su spintelėmis, iš kurių 15 – su atlenkiamais staliukais, 
taip pat 2 čiužiniai nuo pragulų.

Vaikų ligoninės auklėtojos 
su naujosiomis uniformomis

VAIKŲ LAISVALAIKIO ORGANIZATORĖMS – 
IŠSKIRTINĖ APRANGA

Vaikų ligoninės auklėtojas fondas aprengė spalvingo-
mis uniformomis, išskiriančiomis jas iš kito personalo. 
Vaikų ligoninėje žaidimų kambariai atlieka ypatingą 
funkciją: jų tikslas, kad po operacijų, procedūrų vai-
kai čia pamirštų skausmą ir linksmai žaisdami greičiau 
sveiktų. Nuolat vykstantys pramoginiai ir edukaciniai 
renginiai pakelia vaikams nuotaiką ir padeda grįžti į 
namus  be slogių įspūdžių. Naujoji auklėtojų apranga 
padeda ligoninei siekti tikslo sukurti draugišką, šiltą 
atmosferą čia gydomiems vaikams ir juos slaugan-
tiems šeimos nariams.

Naujojoje patalpoje - kalėdinis renginys

POILSIUI IR MOKYMAMS SKIRTA ERDVĖ 
NEONATOLOGIJOS CENTRE

Mokymui ir poilsiui skirtoji erdvė atsirado uždengus 
stikliniu stogu vieną iš nedidelių vidinių ligoninės 
kiemelių, todėl naujagimių mamos gali stebėti šioje 
patalpoje vykstančius renginius, neišeidamos iš nau-
jagimių skyrių koridorių. 2014 m. gruodžio 12 d. Vaikų 
ligoninės Neonatologijos centre apsilankiusios Euro-
pos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovė dr. Natalija 
Kazlauskienė, Europos Parlamento informacijos biuro 
vadovė Daiva Jakaitė ir Komunikacijos grupės vadovė 
Renita Paleckienė šv. Kalėdų proga padovanojo Vaikų 
ligoninės pacientams ir personalui įspūdingo dydžio 
eglę-šakotį. 

PARAMA FONDUI IR JOS PANAUDOJIMAS 
ĮRANGAI ĮSIGYTI
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Kad poilsiui ir mokymui skirta patalpa būtų įrengta 
2014 m. fondas prisidėjo 21 000 Eur  (70 000 Lt).
 
Prireikus patalpa virsta auditorija, skirta studentų, 
gydytojų ar naujagimius auginančių mamų užsiėmi-
mams

Neonatologijos centrui fondas padėjo įsigyti naujagi-
mių bilirubinui kraujyje nustatyti skirtą aparatą. Šiuo 
aparatu galima tiksliai diagnozuoti naujagimių geltą, 
neatliekant specialaus kraujo tyrimo.

Bilirubino matuoklis

Priėmimo-skubios pagalbos skyriui nupirkta pora 
bekontakčių termometrų. Tai itin tikslūs elektroniniai 
termometrai, kurie pamatuoja vaiko temperatūrą 
lengvai perbraukus juo per kaktą. Šios  naujoviškos  
temperatūros matavimo priemonės – tikras išsigel-
bėjimas Priėmimo- skubios pagalbos skyriaus gydy-
tojui, prireikus pamatuoti temperatūrą susijaudinu-
siam, verkiančiam mažam vaikui.

Pediatrijos skyriui nupirktas kraujospūdžio aparatas 
su kelių dydžių manžetėmis, kad kraujospūdį galima 
būtų pamatuoti įvairaus amžiaus vaikams  abiejose 
rankose vienu metu.

Bekontaktis termometras

Projekto „Mažyli, Tu sveikas“ organizatorių ir jų para-
gintų geradarių pastangomis buvo renkamos lėšos 
pulsoksimetrui – aparatui, nustatančiam svarbiausias 
paciento gyvybines funkcijas. Prie surinktos sumos 
prisidėjus bendrovei AB „Achema“ ir Britų-lietuvių 
pagalbos lietuvių vaikams fondui, pavyko įsigyti net 
tris pulsoksimetrus. Du atiteko Priėmimo-skubios pa-
galbos skyriui, abiem jo poskyriams, o vienas – Vaikų 
ortopedijos skyriui.

Trys pulsoksimetrai jau „įdarbinti“ skyriuose 

PARAMA FONDUI IR JOS PANAUDOJIMAS 
ĮRANGAI ĮSIGYTI
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GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS FONDO LĖŠOMIS

Jonas Povilavičius, vaikų chirurgas endoskopuotojas, 
vyko į bronchoskopijos kursus („Hands-On Course - 
Paediatric Flexible Bronchoscopy Course“) Paryžiaus 
„Ecole de chirurgie de l‘Assistance Publique“ klinikoje, 
kuriuos du kartus per metus organizuoja ERS (Euro-
pean Respiratory Society). Gydytojas tapo ERS nariu 
ir įgijo galimybę prieiti prie vertingos ERS priklausan-
čios duomenų  bazės. 

J. Povilavičius

Tai ypač intensyvūs, du kartus per metus vykstantys 
kursai, labai naudingi norint išsamiai susipažinti su 
bronchoskopijų atlikimo niuansais, gauti profesiona-
lių patarimų įvairių gydomųjų procedūrų klausimais. 
J. Povilavičius džiaugėsi galėjęs susipažinti su pagrin-
diniu kursų organizatoriumi, kuris pažadėjo lietu-
viams neatlygintiną pagalbą neaiškiais, sunkiais ligų 
atvejais. 

„Tai brangūs kursai, – teigia jaunasis gydytojas, – be 
fondo nebūčiau galėjęs ten nuvykti kokius penkerius 
metus, todėl kursus išnaudojau savo kvalifikacijai kelti 
visapusiškai, tiesiog užverčiau mokytojus klausimais“. 

Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus gydy-

tojos neonatologės Rima Šnarienė, Rita Šlepikienė 
ir Rasa Garunkštienė, kurių kelionę parėmė Vaikų li-
goninės paramos fondas, 2014 m. rugsėjo-lapkričio 
mėnesiais dalyvavo IPOKRaTES trijų dienų aukšto 
lygio mokslo seminaruose Prahoje (Čekijoje).  R. Ga-
runkštienė dalyvavo seminare „Ypač neišnešiotų nau-
jagimių priežiūra“, Rima Šnarienė ir Rita Šlepikienė 
– „Įrodymais pagrįsta farmakoterapija naujagimiams 
ir vaikams“. Pastarajame renginyje buvo pateikiamos 
naujovės apie mokslo įrodymais pagrįstą naujagimių 
gydymą medikamentais, šių dienų požiūris į vaistų 
poveikį naujagimystės ir vaikų amžiuje, farmakoge-
netikos atradimai. Apžvelgtas gydymas vaistais, su 
kuriais nėra atlikta pakankamai tyrimų su naujagi-
miais, naujagimių virusinių ir bakterinių infekcijų gy-
dymas, kvėpavimo apnėjų, sepsinio šoko gydymas, 
nuskausminimas.

Iš kairės: R. Šlepikienė, R. Šnarienė, R. Garunkštienė

Neonatologė Rasa Garunkštienė, dalyvavusi semina-
re apie ypač neišnešiotų naujagimių gydymą, teigė, 
kad seminare pateikta daug mokslinės informacijos 
– nuo sergamumo, mirtingumo epidemiologijos iki 
eksperimentinio gydymo kamieninėmis ląstelėmis. 
Neonatologė ne tik klausė teorinių paskaitų, bet ir 
dalyvavo diskusijose. Seminaras gydytojai davė daug 
praktinės naudos, kadangi neišnešioti naujagimiai 

GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS FONDO 
LĖŠOMIS
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sudaro didžiąją dalį Naujagimių intensyviosios terapi-
jos skyriaus pacientų. 

Fondas parėmė gydytojos neonatologės Jūratės Na-
vikienės kelionę į Mičigano (JAV) universiteto Vaikų 
ligoninės (CS Mott Children Hospital) Naujagimių in-
tensyviosios terapijos skyrių. Viename moderniausių 
naujagimių skyrių Amerikoje gydytojos neonatolo-
gės stažuotė truko 1,5 mėnesio. Gydytoja turėjo gali-
mybę dalyvauti ligonių vizitacijose, mokymo ir gydy-
mo procesuose, sėmėsi praktinių įgūdžių, susipažino 
su naujomis gydymo metodikomis ilgai ventiliuoja-
miems vaikams, kurias galės pritaikyti ir savo darbe.

J. Navikienė

Vaikų onkohematologijos centro vyr. ordinatorei gy-
dytojai onkohematologei dr. Jelenai Rascon Vaikų 
ligoninės paramos fondas apmokėjo dalyvio išlaidas 
Europos tarptautinės vaikų onkologijos organizacijos 
surengtoje konferencijoje „Suvienykime pastangas už 
šviesesnę vaikų ir paauglių, sergančių vėžiu, ateitį. Eu-
ropos kelrodis 2020 m. horizonto link“, kuri įvyko 2014 
m. rugsėjo 18-19 d. Briuselyje (Belgijoje). Šioje konfe-
rencijoje buvo aptartos vaikų onkologijos vystymosi 
gairės Europoje pagal „Horizon 2020“ programą,  iš-
kelti strateginiai vystymosi tikslai, iš kurių vienas – vai-
kų vėžinių ligų gydymo rezultatų atotrūkio tarp Rytų 
ir Vakarų Europos šalių mažinimas. Taip pat aptartas 
jau pateiktas bendradarbiavimo projektas, kuriame 

dalyvauja ir Lietuvos onkologai. Konferencijoje daly-
vavo gydytojai vaikų onkologai ir onkohematologai 
iš daugelio Europos šalių, sergančių vaikų tėvų ir pa-
sveikusiųjų asmenų organizacijų, farmacijos pramo-
nės, labdaros fondų, Europos Komisijos atstovai. Šios 
konferencijos medžiaga dr. J. Rascon galės pasinau-
doti rengdama pasiūlymus Nacionalinės vėžio pro-
gramos vaikų onkologijos daliai.

Dr. J. Rascon, G. Juškėnienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydytoja 
Giedrė Juškėnienė, Vaikų ligoninės paramos fondui 
padedant, 2014 m. rugsėjo mėnesį stažavosi Berlyno 
„Charite Campus Virchov“ klinikų Vaikų onkohema-
tologijos, Kaulų čiulpų transplantacijos skyriuose bei 
Brandenburgo „Helios Hohenstucken“ neurologinės 
reabilitacijos klinikoje. Charite ligoninėje susipažino 
su reabilitacijos priemonėmis, kurios taikomos sta-
cionare gydomiems onkohematologinėmis ligomis 
sergantiems vaikams, jų indikacijomis bei kontrain-
dikacijomis, reabilitacijos organizavimo ypatumais. 
Brandenburgo „Helios Hohenstucken“ klinikoje fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos gydytoja įgijo patirties 
reabilituojant vaikus, turinčius neurologinių kompli-
kacijų (po chemoterapijos, operacinio onkologinių 
ligų gydymo), susipažino su reabilitacijos rūšių, prie-
monių įvairove, darbo organizavimo principais. Sta-
žuotėje įgytos žinios jos darbe padės efektyviau nau-
doti turimas reabilitacijos priemones bei procedūras 

GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS FONDO 
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siekiant palaikyti, gerinti vaikų, gydomų Vaikų onko-
hematologijos skyriuje, fizinę ir emocinę būklę, laiku 
užkirsti kelią gydymo sukeltoms komplikacijoms.

Skausmo klinikos vadovė Danguolė Ruževičienė, 
fondo padedama, turėjo unikalią galimybę atlikti 
stažuotę Izraelio Šneiderio vaikų medicinos centro 
Vaikų lėtinio skausmo klinikoje. Jos teigimu ši stažuo-
tė suteikė neįkainojamos patirties pradedant veiklą 
naujai įkurtoje Skausmo klinikoje Vaikų ligoninėje. D. 
Ruževičienė teigia, kad šiuo metu pasaulyje vyrauja 
požiūris, kad beveik visi vaikų lėtiniai skausmai turi 
būti gydomi trijų specialistų: skausmo gydytojo, ku-
ris skiria ar koreguoja medikamentinį gydymą, fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gydytojo, kuris įvertina pa-
ciento funkcines galimybes ir gali skirti fizioterapijos, 
kineziterapijos ar kitas reikalingas procedūras, taip 
pat psichologo, kurio darbas komandoje itin svarbus, 
nes kenčiantys nuolatinį skausmą žmonės būna itin 
psichologiškai paveikti.

D. Ruževičienė (dešinėje)

„Vaikų skausmo gydymas yra kitoks nei suaugusiųjų, 
– sako gydytoja, – vaikui stengiamasi, jei tai įmano-
ma, nedaryti skausmingų intervencinių procedūrų, 
apsiriboti medikamentiniu gydymu, fizioterapija, psi-
chologine pagalba, stengiantis sukurti sąlygas vaikui 
nuolat būti užsiėmusiam įdomia veikla, būti geros 
psichologinės atmosferos aplinkoje“. Šiuos principus 

gydytoja ketina pritaikyti ir naujoje Vaikų ligoninės 
Skausmo klinikoje. 

Vaikų chirurgijos skyriaus gydytojui chirurgui Arūnui 
Strumilai fondas apmokėjo dalyvavimą Europos vai-
kų chirurgų asociacijos konferencijoje Dubline (Airi-
ja), kurioje turėjo galimybę pristatyti stendinį prane-
šimą apie naują hemangiomų diagnostikos metodą, 
naudojant infraraudonųjų spindulių termometrą

A. Strumila

Vaikų urologijos skyriaus slaugytojoms  J. Andriuške-
vičienei ir N. Slapšinskienei  Vaikų ligoninės paramos 
fondas finansavo dalyvavimą 2014 m. spalio 2-4 d. vy-
kusioje šeštojoje Varšuvos vaikų urologijos konferen-
cijoje Beloveže (Lenkija). Konferencijos tema „Šlapimo 
pūslės disfunkcija“ buvo itin aktuali urologinius ligo-
nius prižiūrinčioms slaugytojoms, Vaikų urologijos 

GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS FONDO 
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skyriuje jau keletą metų atliekančioms urodinaminius 
tyrimus. Jos išklausė paskaitas apie šlapinimosi sutri-
kimus, esant ne neurogeninei šlapimo pūslei, naujus 
enurezės diagnostikos metodus, urodinamiką ir jos 
medicininius, techninius aspektus. Slaugytojos teigia, 
kad tokios žinios pravers jų kasdieniame darbe,  ne-
leis atsilikti nuo pažangių šios srities naujovių.  

J. Andriuškevičienė urodinaminių tyrimų kabinete

GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS FONDO 
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KITI GERI DARBAI

Vaikų ligonės paramos fondas, pateikęs paraišką Lie-
tuvos kultūros tarybai, įgyvendino projektą „Meno 
kūriniai Vaikų ligoninės interjerui“. Projekto vertė – 
869 Eur (3000 Lt). Menininkai Eglė Gudonytė, Kristina 
Norvilaitė ir Nora Blaževičiūtė savo darbais papuošė 
Vaikų onkohematologijos ir Vaikų gastroenterologijos 
skyriaus interjerą (nuotr. 12). 

Menininkų darbai

Iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, kuriuos gyven-
tojai apsisprendė paaukoti Vaikų ligoninės paramos 
fondui, į sąskaitą įplaukė 10 703 Eur (36 tūkst. 957 Lt) 

Konferencija „1000 pirmųjų dienų įtaka mūsų ilgalai-
kei sveikatai“, kurią organizavo Lietuvos vaikų gastro-
enterologų ir mitybos draugija, bendradarbiaudama 

su „Nestle Nutrition Institute“, renginio dalyvio mo-
kestį skyrė Vaikų ligoninės paramos fondui. Tai sudarė 
1007, 88 Eur (3480 Lt). (Nuotr. 13) 

Konferencijoje

Pats fondas rėmė Vaikų ligoninės reabilitacijos sky-
riaus Druskininkų „Saulutė“ konferenciją „Vaikų reabili-
tacijos raida ir naujovės Lietuvoje“ ir birželio 1 d. Vaikų 
gynimo dienai skirtą konferenciją, prisidėdamas prie 
renginių organizavimo. 

Pasirašyta sutartis su Šv. Kristoforo orkestru 3 labda-
ringiems koncertas, per kuriuos bus renkamos lėšos 
Vaikų ligoninės paramos fondui.

Vaikų ligoninės paramos fondas pasirašė sutartį su 
aukok.lt portalu, kuriame bus skelbiami Vaikų ligoni-
nės paramos fondo labdaros projektai. 2014 m. pa-
skelbtas projektas „Padėk man pasveikti“, skirtas įsigyti 
portatyviajam elektroencefalografui. 2014 m. aukok.
lt jau buvo pervedę Vaikų ligoninės paramos fondui 4 
663, 97 Eu (16 103,75 Lt).  

KITI GERI DARBAI
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2014 m. fondo veikla, skirta fondo veiklai viešinti ir 
reklamuoti: 

• Įsigyta marškinėlių su fondo logo.
• Išleisti 2015 m. stalo kalendoriai su fondo aktu-

alijomis. 

• Įsigyta suvenyrinių knygų fondo rėmėjams. 
• Sukurtas  Vaikų ligoninės paramos fondo profilis 

FACEBOOK, šiuo metu turintis per 600 žmonių 
palaikymo  grupę.

• Į fondo veiklą įsitraukė būrys aktyvių savanorių: 
viešųjų ryšių agentūra „Spring PR“  taip pat „Live 
ir Co“ kompanija, užsiimanti reklamos verslu. 

KITI GERI DARBAI
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VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO RĖMĖJAI

UAB Mano šeimos klinika 

UAB LIMETA 

Lietuvos ir Šveicarijos UAB HOSPITEX 

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 

UAB WOOD LINE 

AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialas 

UAB INOGAMA 

VšĮ Mums rūpi 

Dr. Bronislovo Lubio vardo 
labdaros ir paramos fondas 

UAB FMG 

UAB Armesta 

AB AMBER GRID 

UAB Adoria IT Group 

Veratrum Pharma 

UAB Arkutis 

UAB „Rovilnė“ 

UAB „ABC Farma” 

UAB Aviaekspresas

UAB „Contestus projektai“

UAB „Vedrana“

UAB „Salmeda”

UAB LOGOERA 

Lietuvos ir JAV UAB „Regėjimas“

Fitneso mokymo centras Aeromix

UAB Vandens parkas

VIVA COLOR 

Acheno miesto (Vokietija) 
bendruomenė

LOS ANDŽELO LIETUVOS VAIKŲ VILTIS 

A. Kisieliaus individuali įmonė

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO RĖMĖJAI
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Alksninytė Liucija
Ambrutytė Kristina
Andruškienė Dovilė
Aželienė Renata
Bačytė Karolina
Balčiūnas Sigitas
Baltrušienė Doloresa
Baltuonytė Laura
Banienė Skirmantė
Banionienė Orinta
Bardauskienė Sigita
Beležentis Vaidas
Berlinskaitė Agnė
Bieliauskas Robertas
Bikauskaitė Lina 
Birgiola  Mindaugas
Boska Zbignievas
Bricas Modestas
Bučelis Vytautas
Bukštinovičienė Diana
Burkovskaja Maria
Butavičius Aurimas
Butkevičiai Algirdas ir Janina
Butkevičiūtė Agnė
Čečys Karolis
Čen Jekaterina
Čereškevičius Modestas
Dargužaitė Milda
Drėgva Mindaugas
Dreko Greta
Fainas Paulius
Gabrunas Andžejus
Galdikienė Loreta
Gaudinskaitė Gintarė
Gecevičius Mantas
Gedvilaitė Paulina
Geraskin Aleksandr
Giniotis Edvinas
Golnis Valdemar
Gontovnik Irena
Gračiovas Sergejus
Gricius Šarūnas

Grigaitis Gediminas
Grygalis Paulius
Grigaliūnas Julijus
Grigonienė Žana
Grumblytė Viktorija
Iljin Vladimir
Imbrasaitė Karolina
Irmantas Norkus
Ivaška Ignas
Ivaško Valdemar
Jasutovičienė Olga
Jefremovaitė Ieva
Joniškienė Simona
Jonušas Laimonas
Jurevičiūtė Evelina
Karutis Aurimas
Kaselis Mindaugas
Kastytis Valantinas
Kavolienė Rūta
Kaziliūnaitė Giedrė
Kazlauskienė Aurelija
Keliuotienė Konstancija
Klim Ruslan
Kralikauskas Nerijus
Krištolaitis Marius
Krivickaitė Lina
Kuklys Karolis
Kun. Tubys Dalius
Kuzmickaitė Sandra
Kuznecovaitė Gintarė
Kveraga Mindaugas
Lapinienė Rita
Lenkevičiūtė Jolanta
Liachovič Anželika
Lynikas Audrius
Lošakevič Irena
Lukaševičius Žygimantas
Mayzel Meytin Miriam
Maizelis Avitalis
Markūnė Jelena
Masiulytė Vita
Matelis Aurimas

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO RĖMĖJAI
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Medeišis Artūras
Mikėnaitė Rita
Mikuckis Arūnas
Mingaliov Denis
Mišeikis Justas
Mockienė Nadežda
Morkis Dovydas
Možeikaitė Katažyna
Mulys Aurimas
Narkevič Valdemar
Navickienė Kristina
Neverbickienė Jurgita
Nieviadomaitė Renata
Norkus Irmantas
Oniščiuk Ariana
Paimbrekytė Viktorija
Pamakštienė Neringa
Pechoviak Katažyna
Petkevič Valdemar
Pilkionis Gintaras
Plakys Remigijus
Pleiris Sigitas
Pocius Daumantas
Podvorskis Igorius
Poloudin Denis
Pridotkaitė Agota
Pustovaja Aleksandra
Resser Molkov Andrej
Rukas Evaldas
Ruskan Henrik
Sadauskas Egidijus
Sadeckas Alius
Savickas Darius
Semėnė Jelena
Silickienė Agnė
Skliančiukaitė Eglė
Slautaitė Agnė
Sobolevskis Gitas
Strelčiūnas Ruslanas
Striškaitė Rūta
Surmilavičius Ričardas
Svetikas Vidas

Svirbutas Rolandas
Ščensnovič Jolanta
Šiaulytė Neringa
Šikšnianaitė Neringa
Šilkūnienė Eglė
Šlivinskas Edvinas
Šmigelskas Vytenis
Šukevič Jaroslav
Talalaitė Aistė
Vaiginis Aivaras
Vaitkevičienė Dovilė
Vaitonis Vytautas
Valantinas Kastytis
Varneckis Šarūnas
Vasiljeva Ana
Vasiljeva Luiza
Velička Tomas
Verkauskaitė Rita
Viktoras Kačinskas
Vilčinskas Mindaugas
Vileikienė Jūratė
Vilimaitė Indrė
Viltrakis Paulius
Vingilis Rolandas
Visackas Paulius
Viskačka Gintaras
Vyšniauskas Markas
Vitkauskas Tomas
Vižinis Rimantas
Vozbutienė Inga
Wachowiak Waclaw
Zakarauskas Aurimas
Zbranevič Vera
Žalytė Rimantė
Žemaitytė Sigutė
Žemčiugov Dmitrij
Žiegždrinis Marius
Žilys Vitalijus
Žilius Martynas
Žvirblis Mindaugas
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