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Gustukas

   Mažasis Gustas neįtikėtinai greitai auga. Bet taip atrodo tik tuomet, kai
netenka jo kasdien matyti, slaugyti, sūpuoti. Berniukas su tėveliais ką tik sugrįžo
iš trečiosios gydymo kelionės Šveicarijoje esančiose vaikų ligų klinikos, kur šiuo
metu gydosi retą onkloginę ligą - retinoblastomą (akies piktybinis navikas). Apie
tai plačiai ir, kaip visuomet, išsamiai pasakoja Gustuko mama Ugnė: "Laikas
skrieja neįtikėtinu greičiu. Gustas jau peržengė 6 mėnesių slenkstį, o vakar jau
grįžome ir iš trečiojo vizito Lozanoje. Pastarojo vizito medicinines procedūras
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Gusto organizmas įveikė sunkiau ir sudėtingiau, palyginus su prieš tai buvusiais
dvejais vizitais. Galbūt stiprios nepageidaujamos šalutinės reakcijos pasireiškė,
nes Gustui tai buvo 8-oji narkozė (gal toks organizmo atsakas į narkozių dažnį ir
kiekį), galbūt šalutinis vaistų poveikis, galbūt kažkas pasikeitė anestezijos
grandinėje, galbūt ne ta diena, galbūt... Svarbiausia, kad pavyko įveikti. Gustą
prižiūrintys ir medicinines procedūras atliekantys gydytojai uoliai ieškojo
priežasčių, kas galėjo sukelti tokį poveikį. Po aštuntosios narkozės Gustas tik
pradėjęs busti, ėmė be perstojo verkti, nepadėjo nei pasiūlytas šilto pieno
buteliukas, nei cukraus sirupas, nei vanduo, nei dainelės, nei mamos, tėčio
rankos, nedomino nei mylimi žaisliukai. Po papildomos dozės migdomųjų,
aprimo, tačiau praėjus keletui valandų vėl prasidėjo nepaliaujamas verksmas.
Tuomet gydytojai skyrė nuskausminamųjų. Po jų, šiek tiek pagerėjo ir bent jau
būdamas ant rankų ne taip verkė. Ligoninės dienos stacionare tokioje būklėje
praleidome 12 valandų, bet simptomams rimstant, anesteziologas įvertinęs
Gusto sveikatos būklę, leido važiuoti miegoti į namus. Rūpestingosios sesutės
(bendrosios praktikos slaugytojos) davė švirkštų lauknešėlį (jei pasidarytų
blogiau), bei surašė visus įmanomus telefono numerius, jei naktį Gustui prireiktų
medicininės pagalbos. Džiugu, kad neprireikė. O mūsų akys ir širdys „šokinėjo" iš
džiaugsmo, nes išaušusį sekančios dienos rytą Gustas pasitiko ne su ašaromis
akyse, bet šypsniu.

   Atlikti MRT rezultatai rodo, kad kairėje akytėje pagrindinis navikinis darinys
sureagavo (susitraukė) į praėjusį kartą taikytą intraarterinę chemoterapiją,
buvusios navikinės sėklytės sunyko. Dešinėje akytėje pagrindinis navikinis
audinys išliko nepakitęs (nei padidėjo, nei sumažėjo), tačiau pastebėta nauja,
nedidelė navikinio darinio užuomazga, kuriai naikinti, pirmą kartą taikė
krioterapiją (šalčio terapiją). Vizito metu atlikti kiti papildomi regos tyrimai teikia
vilties. Analizuojant tyrimų ir gydymo efekto (prieš ir po) rezultatus gydytojų
lūpų kampučiai šyptelėjo į viršų. Nedidelis progresas yra. Gydytoja pašnibždėjo
„Lėtas progresas geriau nei jokio progreso, džiaukimės smulkiomis pergalėmis"
(angl. Slow progress is better than no progress, celebrate small wins). O
pasidžiaugti jau yra kuo. Nepaisant kaskart aptinkamų recidyvų (naujų augliukų
atsiradimo), Gustas (gydytojai mano), kad jau geba matyti šešėlių kontūrus,
nes rodant kontrastingų spalvų žaisliukus (priklausomai nuo žaisliuko dydžio,
spalvos, atstumo iki akyčių) bando rankytėmis pagriebti, ne visada pavyksta
tiksliai paliesti, bet rankytes sąmoningai tiesia link objekto kontūrų. Net patikros
metu, Gustas savo rankytėmis staiga čiupo už pediatrės stetofonendoskopo,
kurio žarnelė buvo ryškiai raudonos spalvos ir nenorėjo paleisti. Pediatrė
samprotavo, kad Gustas turbūt jau pats nori savarankiškai savo plaučių garsų
pasiklausyti.

   Dabar stengiamės stiprinti organizmą, susigrąžinti apetitą, būti gryname ore,
kaskart ragaujam naujų maisto skonių, klausomės dainelių, pasakų, žaidžiam,
šėliojam ir džiaugiamės naujais atradimais bei pojūčiais, o mintyse nuolatos
jaučiame begalinį dėkingumą ir pagarbą, kad, Jūsų dėka, turime galimybę
sveikti.   

   Nuoširdžiai dėkojame Gusto mamai Ugnei už pasidalijimą kelionės įspūdžiais ir
Gustuko sveikimo, kad ir mažais žingsniais.Nuoširdžiai dėkojame visiems
geradariams, dovanojantiems Gustukui viltį gydytis ir sveikti.



Denis

   Daugelis jūsų turbūt pamenate mažąjį Denį, kuriam jautrios
žmonių širdys ir parama padėjo išsaugoti ranką. Dar visai neseniai
nevilties apimta Deniuko šeima kreipėsi į žmones ir Mamų unijos
fondą pagalbos - padėti išgelbėti Denio ranką nuo amputacijos. Tokį
gydymo metodą ir verdiktą buvo nusprendę taikyti Olandijos, kur
Denis šiuo metu gyvena su šeima, medikai. Denio tėveliai, ieškodami
sūnui pagalbos ir tausojančios operacijos, kreipėsi į Austrijos
medikus. Įvertinę onkologinės ligos situaciją ir galimybes sveikti
išsaugant vaiko ranką, Austrijos klinikos medikai sutiko operuoti Denį.
Tačiau už operaciją teko sumokėti nemenką 30 tūks. eur pinigų
sumą, kurią paaukojo daugybė geraširdžių žmonių, įmonių,
organizacijų.Šiandien, prabėgus pusmečiui po operacijos ir
sudėtingo gydymo, Denis šypsosi ir garsiai skambina ligoninėje
esančiu varpu. Tokia tradicija vyrauja daugelyje užsieno vaikų ligų
klinikų onkologijos skyrių. Kokia laimė sulaukti tos dienos, kuomet
suskamba varpas! Kuomet išaušta ta sunkiai ir ilgai laukta diena. Jo
skambesiu vaikas praneša visiems apie baigtą paskutinį
chemoterapijos kursą ir didelį džiaugsmą! Denio dar laukia raumenų
persodininimo operacija išsaugotoje rankoje ir reabilitacija, nes dėl
piktos ligos operacijos metu didžiąją dalį raumenų teko pašalinti.
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Tačiau tai mažam, bet labai stipriam berniukui, įveikusiam pačius
sunkiausius išbandymus, sunkus, bet įveikiamas etapas. Deni, mes
tikime, kad Tau tikrai pavyks galutinai įveikti ligą!

   Nuoširdžiai dėkojame visiems geraširdžiams žmonėms
aukojusiems Deniuko operacijai, padedantiems ir kitiems vaikams
išsaugoti gyvybę

Tarptautinė vaikų gynimo diena



   Uraganai dažniausiai būna dviejų tipų, vieni piktesni, o kiti kupini
gerų emocijų, margaspalvių balionių ir užverčiantys kalnais dovanų.
Pastarasis praūžė vakar – jis vadinosi Tarptautine vaikų gynimo
diena. Vaikams praėjusieji metai ir šis laikotarpis iš ties buvo
sudėtingas. Mūsų gyvenimuose taikyti apribojimai, tai tik maži
išbandymai, ką teko patirti gulintiems ir dienų dienomis uždarytiems
vaikams ligoninėje. Įsivaizduokite, kuomet kiekvieną dieną matai tik
niūrų vaizdą pro ligoninės langą ir tokias pat nusibodusias palatos
sienas, keli kvadratiniai metrai tampa tikru tikriausiu kalėjimu,
nuotykių ir pasaulio pažinimo ištroškusioms širdutėms.Šiek tiek
atlaisvinėjus ribojimams, vakar dieną ligoninė tapo viena didele
švente. Mūsų savanoriai siuntė vaikams glėbius dovanų, bei
palinkėjimų. T ik Jums brangūs herojai, visos pasaulio spalvos, tik
Jums visa pasaulio meilė. Aukite ir džiaukitės vaikyste, ak.. kad tik ji
galėtų trukti amžinai! Ačiū brangiems KVADRATU ,@Rūta Dvylytė ir
Elvinas Kasparas Staškus už padovanotas dovanas ir vaišes Kauno
ligoninės vaikams. Ačiū mūsų nykštukei Živilė Binkienė už šventės
šurmulyje atrastą laiką, kad Vilniuje besigydantys vaikai galėtų
džiaugtis savo švente! 

Mamų unijos Šeimos namų vasaros
stovykla
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   Gražiausios draugystės trunka ilgai, turi spalvingą istoriją su
gausybe prisiminimų. Su Maxima LT draugaujame nuo pat fondo
įkūrimo pradžios. Prieš 13 metų, susėdę su vaikais galvojome kaip
galėtume surinkti lėšų ir bent kiek prisidėti prie onkohematologijos
skyriaus mikroklimato gerinimo ii pagalbos sergantiems vaikams.
Sugalvojome su vaikais nupiešti piešinių ir juos paversti atvirukais,
kuriuos pardavę galėtume prisidėti prie sergančių vaikų sveikimo. Su
paruoštais atvirukais pasibeldėme į Maxima LT duris. Prisipažinsiu,
tuomet mažai tikėjomės, kad toks didelis ir augantis prekybos
centras priims mus, išklausys ir sutiks padėti. Taip mūsų vaikų piešti
atvirukai atsidūrė Maxima LT prekybos centro parduotuvėse. Gautos
lėšos už parduotus atvirukus buvo pirmas svarus ir stiprus indėlis į
onkologinėmis ligomis sergančių vaikų geresnį sveikimą. Tuomet
vienas po kito sekė kiti nuostabūs bendri projektai. Gimė ir Mamų
unijos šeimos namų projekto vizija su tikslais. Tačiau projektui
įgyvendinti reikėjo ypatingai daug lėšų. Tuomet startavo bendras
Mamų unijos, Maxima LT ir Lietuvos gamintojų projektas- akcija
”Reikia draugų”, kurio metu už parduotą akcijos ženklu pažymėtą
produktą dalis lėšų pildė būsimų Šeimos namų sąskaitą. Kiekvienos
akcijos, kurios tęsėsi net 10 metų, pabaigą vainikuodavo Maximos
atstovų vizitas pas vaikus į ligoninę su gausybe dovanų ir
palinkėjimų. Galėčiau pasakoti ir pasakoti, kiek šioje įmonėje
dirbančių žmonių širdyse yra atjautos, kiek ji padėjusi onkologinėmis
ligomis sergantiems vaikams, tikriausiai knygą prirašyti būtų mąža.
Praėjusįį savaitgalį patyrėme dar vieną pirmą kartą – “ Mamų Unijos
šeimų stovyklą”.Tai buvo ypatingai jautrus laikas, ne tik mums, bet ir
būriui savanorių, nes Šeimos namuose pirmą kartą susirinko didžiulis
būrys sveikstančių, pasveikusių vaikų su šeimomis. Kiekviena namo
kertelė prisipildė vaikų klegesio, juoko, pašnekesių. Kiekvienas
tikriausiai žinome ką reiškia organizuoti renginį , kai į jį pasikvieti
beveik 90 žmonių. Juk visi atviriausi, jaukiausi pašnekesiai ir
bendravimas prasideda būtent nuo stalo ir mėgavimosi maistu. Čia
ir vėl į pagalbą atskubėjo ilgametis mūsų partneris Maxima,
aprūpinęs mūsų stovyklą kokybišku, šviežiu maistu, vaisiais,
saldumynais vaikams, gaiviais gėrimais ir vandeniu.Tereikėjo tik
daugybės savanoriškų rankų pagaminti, suruošti ir kviesti svečius
prie stalo. O tokiam kiekiui maisto pagaminti iš Maxima dovanotų
produktų į pagalbą atskubėjo BBQ Mafija šeimos komanda ir SULIKO
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prekinio ženklo įkūrėjas ir savininkas.Ištvėrę ne tik saulės, bet ir puodų
didžiausią karštį,pamaitinę didžiulį būrį vaikų ir suaugusių, BBQ Mafija
įkūrėjas dalinosi įspūdžiais :” Tai buvo kosmosas, kurį norėčiau vėl
pakartoti”. Begalinis ačiū mūsų draugams, už tokią didelę pagalbą ir
bendrą svajonių kūrimą.

SUTEIKTA PARAMA BIRŽELIO MĖNESĮ
Parama apsaugos bei higienos preimonėmis € 7 54,24

Parama vaikų gydymui € 8647 ,92

Parama maisto produktais, gėrimais € 210

Gimtadienio dovanos vaikams, dovanos € 3040

Žaislai, kanceliarija, lavinamosios premonės, rūbeliai vaikams € 150

Wellsys Lietuva

Šeimoms norime suteikti tik viską kas geriausia jų
sveikatai, tai padeda sukurti begalę įmonių,
organizacijų, bei žmonių. Su Wellsys_Lietuva
įmone susipažinome prieš kelerius metus,
atvykusi pas juos į svečius buvome supažindintos
su tai kas atliepia gerai sveikatai – tai kokybiškas
vanduo perėjęs visas reikiamus f iltravimo etapus.
Oho kiek daug procesų pereina vanduo, kol jis
tampa tikrai švariu ir pilnu reikalingų mineralų.
Norėjome tokio aparato ir šeimos namuose,
tačiau tuo metu dar vyko statybos, tad

neturėjome kur šio gražuolio pastatyti. Bet Wellsys_Lietuva įmonės atstovai po
kelerių metų pertraukos prisiminė mūsų susitikimą ir praskaidrino dieną
džiugiomis žiniomis – jie šeimos namams padovanos šį aparatą. Ačiū Jums,
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dabar virdulius virti arbatai galime pamiršti, o ir karštą vasaros dieną galime
mėgautis vėsiu, gerai perf iltruotu vandeniu. Ačiū Wellsys_Lietuva įmonei už
tokią nuoširdžią ir gražią dovaną ir rūpestį mūsų šeimoms.

Bičiuliai

Jau ne pirmą kartą Karolio vairuojamas autobusėlis įsuka į Mamų
unijos šeimos namų kiemą. Kiekvieną kartą, pravėrus Markučių gėlių
turgelis by FlowerPower.lt autobusėlio duris, tenka aikčioti iš
nuostabos ir spalvų grožio."Imkite tiek, kiek galite panešti, tiek kiek
norite",- šypsosi Karolis. Imame tiek, kiek galime panešti - čia į vaikų
ligoninę, čia Mamų unijos šeimos namams pasipuošti. T iek
nuostabaus grožio, spalvingų lelijų dar nebuvome matę! Ačiū
Markučių gėlių turgelis by FlowerPower.lt už nuskaidrintą džiaugsmu
dieną, už nuostabias gėles ir už tai, kad dalinatės!

SUTEIKTA PARAMA LIEPOS MĖNESĮ
Parama apsaugos bei higienos priemonėmis € 1220
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Parama vaikų gydymui € 6396,21

Parama maisto produktais, gėrimais€ 591,66

Gimtadienio dovanos vaikams € 2208

Žaislai, kanceliarija, lavinamosios priemonės, rūbeliai vaikams € 7 45

Tapk geradariu

Stovykla

Ypatingai gera stebėti juos linksmus, besidžiaugiančius, lakstančius,
šokinėjančius, besitaškančius vandenyje, žinant, kad tai, ką matau, prilygsta
stebuklui. Dar visai neseniai jie sunkiai galėjo pakilti iš lovos ir kiekvienas jų
žingsnis buvo skausmingai įkalintas sunkios ligos. Dar ir šiandien jų mamos ir
tėčiai sunkiai vaduojasi iš baimės prarasti, sugrįžti ten, kur tiek daug skausmo ir
nežinios. Todėl šiandien džiaugiamės ir mylime juos dar labiau be priežasties, o
gal ir už jų įveiktą beprotiškai sunkų kelią, už drąsą ir viltį, už mums suaugusiems
kasdien dovanojamas pamokas.Be galo džiugu, kad šiemet vasaros stovykloje
onkologinės ligos paliestų vaikų ir jų šeimų buvo dar daugiau. Kartu galėjome
dalintis patirtimi, drąsinti vieni kitus, rankdarbiauti, sportuoti, maudytis, juoktis ar
tiesiog tyliai džiaugtis šilta vasara ir jos dovanomis.Nuoširdžiai dėkojame
@NacionalinėAlopecijosasociacija už galimybę penkerius metus būti kartu.
Dėkojame The Kazickas Family Foundation - Kazickų Šeimos Fondas už vaikų ir
jų tėvelių džiaugsmą, už paramą vasaros stovyklai.Kiek duodi - tiek Tavęs ir
lieka...
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SUTEIKTA PARAMA RUGPJŪČIO MĖNESĮ

Parama apsaugos bei higienos preimonėmis€ 40

Parama maisto produktais, gėrimais € 150

Dovanos vaikams € 900

Žaislai, kanceliarija, lavinamosios priemonės, rūbeliai vaikams € 2120

Tapk geradariu
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