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17,5 tūkst. eur ų vert ės dovana k ūdikiams: unikali technologija, kurios Lietuvoje lab ai trūko 
 
Kalėdos Santariški ų klinik ų Vaikų ligonin ės Neonatologijos centre jau prasid ėjo. M. Čiuželio 
labdaros ir paramos fondas Santariški ų vaikų ligonin ės Neonatologijos centro anks čiau 
laiko gimusiems k ūdikiams padovanojo motinos pieno analizatori ų „Miris HMA“. Šis  pa-
žangus šved ų gamybos aparatas pasižymi unikalia technologija, p adedančia kūdikiams pil-
navertiškai vystytis. 
 
 
„Kasmet Lietuvoje gimsta apie 30 tūkst. naujagimių, iš jų 2 tūkst. – neišnešioti, – kalbėjo Neonato-
logijos centro vadovas dr. Arūnas Liubšys. – Dėl savo itin mažo svorio jie yra ypatingai pažeidžiami, 
tad sėkmingas gydymas bei slaugymas pirmosiomis gyvenimo dienomis gali lemti viso jų gyvenimo 
kokybę. O kūdikių augimas, ypač smegenų vystymasis, labai priklauso nuo visavertės mitybos, 
gaunamos su motinos pienu.“  
 
Švedijoje sukurtas „Miris HMA“ analizatorius yra unikali naujovė Lietuvos medicinoje: juo galima 
ištirti naujagimius maitinančių motinų pieną, jo kokybę, parinkti tinkamą to pieno praturtinimą (for-
tifikavimą) pagal konkretaus naujagimio poreikius ir užtikrinti efektyvų mažylio augimą. 
 
„Pagrindinė priežastis, kodėl mes susidomėjome šiuo projektu, buvo mus nustebinęs faktas, jog 
Lietuva – viena iš nedaugelio Europos Sąjungos (ES) šalių, neturinti tokio kasdieniam darbui rei-
kalingo prietaiso, kai tuo tarpu kitose ES šalyse nėra ligoninės, kurioje tokio prietaiso nebūtų“, – 
sakė dovana pasirūpinusio M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas Marius Čiuželis.  
 
Įgyvendindamas šį 17,5 tūkst. vertės projektą fondas pirmą kartą pasitelkė ir išorinio finansavimo 
priemones: lėšas rinko sutelktinio finansavimo platformose Europoje ir JAV, inicijavo bent kelias 
lėšų rinkimo kampanijas, pristatė įvairius aukojimo būdus Lietuvos gyventojams.  
 
Tai jau antroji šiemet M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo dovana Neonatologijos centrui. Metų 
pradžioje fondas padovanojo 25 tūkst. eurų vertės neinvazinę hemodinamikos (širdies ir krauja-
gyslių) pokyčių stebėjimo sistemą „USCOM 1A“, Lietuvą pasiekusią net iš Australijos. 
 
 
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas įkurtas 2014 m. Kristinos ir Mariaus Čiuželių iniciatyva. Šio 
fondo tikslas – gerinti visokeriopos gyvenimo, slaugos ir medicininės priežiūros sąlygas Lietuvoje, 
diegti inovacijas, investuoti į modernią ir ilgalaikę slaugos techniką bei pažangiausias technologijas. 
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