2018-06-26
Įgyvendinat projektą Nr. LT-PL-1R-047 „Sveika motina ir sveikas vaikas - pilotinė bendradarbiavimo per
sieną sveikatos apsaugos programa“ VšĮ Marijampolės ligoninėje vyksta kvalifikacijos tobulinimo mokymai
„Skubiosios pagalbos teikimas vaikams ir naujagimiams“, kuriuose dalyvauja medicinos darbuotojai iš
Suvalkų ligoninės bei Marijampolės ligoninės medikai. Mokymai susidės iš teorinės ir praktinės dalies, kurių
metu bus aptariamas naujagimio gaivinimo algoritmas, pradiniai gaivinimo žingsneliai, neišnešioto
naujagimio gaivinimas, ūminiai kvėpavimo sutrikimai ir kvėpavimo nepakankamumas, hipovoleminis šokas:
greitas atpažinimas ir skubioji pagalba, dehidratacija, ūminės alerginės reakcijos, vaikų nelaimingų
atsitikimų skubioji pagalba, smurtas, netinkamas elgesys su vaiku: atpažinimas, skubioji pagalba ir kitos
naudingos temos. Mokymai vyks birželio 25 –29 dienomis.

2018-03-14
VšĮ Marijampolės ligoninė įgyvendina projektą Nr. LT-PL-1R-047 „Sveika motina ir sveikas vaikas pilotinė bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos programa“ ir šiuo metu yra atliekami bendro kraujo
tyrimai bei vitamino D + Kalcio + jonizuoto kalcio testai. Tyrimai atliekami mažesnes pajamas gaunančių

šeimų vaikams, socialinės rizikos šeimų vaikams, globos namų vaikams. Vitamino D stygius yra didelė
problema, nes daugumai Lietuvos gyventojų nepakanka vitamino D, todėl tai gali lemti dažnus kaulų lūžius,
dantų ligas, taip pat silpną bendrą imunitetą ir net polinkį į depresiją. Mokslininkai nustatė, kad vitamino D
stygius didina riziką susirgti įvairių rūšių vėžiu, širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, inkstų,
kepenų, autoimuninėmis ir kitomis ligomis.

2017-11-29
Įgyvendinant projektą nr. LT-PL-1R-047 „Sveika motina ir sveikas vaikas - pilotinė bendradarbiavimo per
sieną sveikatos apsaugos programa“, šiuo metu atliekami vaikų priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
įrengimo darbai, ardomos, bei naujai konstruojamos mūrinės pertvaros.

Šiuo metų laiku labai svarbu save apsaugoti ir pasirūpinti, jog būtum matomas kelyje, todėl mes
įgyvendinami projektą numatėme padovanoti vaikams šviesą atspindinčias liemenes bei atšvaitus. Rudeniui
įpusėjus susitikome su vaikais ir padovanojome numatytas dovanas. Vaikai taip pat supranta savisaugos
esmę ir labai džiaugėsi dovanomis. Dovanėlės pasiekė 100 vaikučių, trejose socialinėse įstaigose, kuriuose
lankosi vaikai bei dvejose mokyklose.

