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M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas prad ėjo bendradarbiavim ą 
su Vaik ų ligonin ės Neonatologijos centru  
 
 
Kasmet Lietuvoje gimsta apie du t ūkstan čius neišnešiot ų kūdiki ų, jų gyvyb ė visų 
pirma priklauso nuo intensyvios prieži ūros galimybi ų. Šiandien 95 proc. j ų išgyvena 
ir užauga. Vis d ėlto gali b ūti, kad net ir išgyven ę jie niekada negal ės visavertiškai 
kvėpuoti, matyti, m ąstyti. Pirmosiomis gyvenimo savait ėmis taikoma intensyvios 
terapijos medicinin ė prieži ūra jau ne įmanoma be moderni ų priemoni ų, suteikian čių 
galimyb ę ir 0,5 kg naujagim į užauginti sveiku žmogumi.   
  
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, siekdamas sukurti geresnes slaugos sąlygas tiems, 
kurie negali savimi pasirūpinti patys, dovanoja Vaikų Ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto  
ligoninės Santariškių klinikų filialo Naujagimių intensyvios terapijos skyriui ultragarsinę 
hemodinamikos pokyčių stebėjimo sistemą USCOM 1A. Ji skirta sunkiai sergančių ir 
neišnešiotų naujagimių sveikatos būklės kokybiškai diagnostikai.  

Tai vienas naujausių pasaulyje tokio tipo prietaisų, pradėtas naudoti sunkiai sergantiems 
pacientams. Jis leidžia įvertinti širdies ir kraujotakos darbą neinvaziniu būdu, naudojant 
ultragarsu paremtą technologiją ir suteikia galimybę stebėti daugiau negu 20 širdies 
funkcijos parametrų realiuoju laiku. Pasak fondo steigėjos K. Čiuželienės, šis prietaisas 
padeda išsaugoti gyvybę tuomet, kai laiko teisingam medikų sprendimui nėra. „Slaugant ir 
gydant sunkiai sergantį ar neišnešiotą naujagimį svarbi kiekviena sekundė, ir būtent 
USCOM ultragarsinė hemodinamikos sistema nuo šiol užtikrins saugią, greitą ir itin tikslią 
mažylių širdies ir krautotakos sutrikimų diagnozę,“ – pasakoja K. Čiuželienė. 

Fondo vadovas M. Čiuželis: „Nors šis aparatas pasaulyje jau kurį laiką sėkmingai taikomas 
suaugusiųjų bei vyresnių vaikų praktikoje, naujagimiams dar tik pradedamas naudoti. 
Lietuvoje USCOM širdies ir kraujotakos darbo įvertinimo technologija naujagimiams iki šiol 
nebuvo taikoma, ir tai bus naujas kokybinis žingsnis, gerinant mažiausių pacientų gydymo 
kokybę bei didinant jų išgyvenimo galimybes“. 
 
Vaikų ligoninės Neonatologijos centro vadovas med. m. dr. Arūnas Liubšys džiaugiasi 
bendradarbiavimu su M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu, tuo patvirtindamas, kad be 
naujausių ir pačių moderniausių technologijų sunkiai sergantys ir neišnešioti naujagimiai 
neišgyventų: „Labai sunku įvertinti sunkiai sergančio naujagimio širdies ir kraujagyslių būklę, 
ypač kai ta būklė yra kritiška. Nuo objektyvaus kraujotakos būklės ir širdies darbo įvertinimo 
labai priklauso teisingas gydymo pasirinkimas ir gydymo sėkmė. Deja, šiuo metu yra labai 
mažai galimybių tai padaryti, nes visi iki šiol siūlyti įvertinimo metodai buvo invaziniai, kurie, 
paprastai, yra ne tik patys pavojingi naujagimiui, bet ir juos pritaikyti sunkiai sergančiam 
kūdikiui dažniausiai yra labai sudėtinga arba net neįmanoma“. 
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Šiuo žingsniu M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas patvirtina savo pasiryžimą investuoti į 
pažangiausias technologijas gerinant visokeriopos medicininės priežiūros sąlygas Lietuvoje. 
Juk kiekvienas iš mūsų vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi. 
 
 
 
 
 
 
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas įkurtas Kristinos ir Mariaus Čiuželių iniciatyva. Šio 
fondo tikslas – gerinti visokeriopos slaugos ir medicininės priežiūros sąlygas Lietuvoje, 
diegti inovacijas, investuoti į modernią ir ilgalaikę slaugos techniką bei pažangiausias 
technologijas. 
 
 
Dr. Arūnas Liubšys yra Vaikų ligoninės Neonatologijos centro vadovas, naujagimių 
intensyvios terapijos skyriaus vedėjas. Dr. A. Liubšys yra vienas iš moderniosios 
neonatologijos pradininkų Lietuvoje, diegiantis naujus gydymo metodus ir technologijas į 
kasdienę klinikinę praktiką, perduodantis savo žinias ir patirtį jauniesiems kolegoms, aktyviai 
prisidedantis prie medicininės pagalbos kokybės gerinimo ne tik mūsų, bet ir kitų šalių 
mažiausiems piliečiams.  
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