
Tai didžiausia vaikų sanatorija Baltijos 
šalyse, vienu metu galinti apgyven-
dinti 300 ir daugiau pacientų. Tai 
vienintelė įstaiga, kuri pati surenka 

(nesant galimybės atvykti) vaikus iš visos 
Lietuvos, o reabilitacijos gydymui pasibaigus 
juos išvežioja po namus. Čia būnant moky-
mo procesas nenutrūks, o dažnas mamų 
nerimas dėl maisto neturės pagrindo. 

Kodėl reikėtų rinktis „Palangos gintaro“ 
sanatoriją? Kuo įstaiga išsiskiria ir kokios 
paslaugos joje teikiamos? Kalbamės su jos 
direktoriumi Sauliumi DEVEIKIU. 

Kokia yra stiprioji šios vaikų reabilitacijos 
sanatorijos pusė? 

Mūsų tikslas – teikti plačiausią asorti-
mentą aukščiausios kokybės, pažangiausio-
mis technologijomis grįstas, kvalifikuotas, 
saugias ir veiksmingas, pacientų lūkesčius 
atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas.

Mūsų stiprybė – platus, nuolat atsinau-
jinantis paslaugų spektras, komandinis 
darbas, profesionalumas, specialistų atsi-
davimas ir maksimalaus rezultato siekimas. 
Reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas 
teikia savo srities profesionalai, kurių patirtis 
ir jaunatviškas entuziazmas veikia sinergiš-
kai, o tai duoda puikių rezultatų.

Kokie vaikai ypač laukiami rudens–žiemos 
sezonu sanatorijoje?

Šaltuoju sezonu, t. y. lapkričio–kovo mėne-
siais, dėl mažesnio personalo užimtumo ypač 
laukiami vaikai, turintys negalią, nes tada dar 
daugiau laiko ir dėmesio galime jiems skirti. 

Šiuo laikotarpiu sanatorijos specialistai 
gali suteikti maksimaliai daug paslaugų, 

Vaizdingoje Palangos vietoje, pušų apsuptyje įsikūrusi 
vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“. 

„Palangos gintaras“ –  
išskirtinė vaikų sanatorija pajūryje

skirti papildomų procedūrų vaikui ir šeimos 
nariui, auginančiam sutrikusios fizinės ar 
psichinės raidos vaiką. 

Sanatorijoje teikiamos sensorinių ir 
pažintinių funkcijų lavinimo paslaugos ypač 
efektyvios vaikams, turintiems raidos, su-
vokimo, dėmesio koncentracijos sutrikimų, 
tiems, kuriems sunku socializuotis darželyje 
ar mokykloje. 

Procedūrų metu itin daug dėmesio 
skiriama ne tik vaikui, bet ir jo artimiausiems 
žmonėms, t. y. tėvams, o juk jie dažnu atveju 
nori greito rezultato. Kol vaikas adaptuojasi 
naujoje aplinkoje, gali visiškai neatskleisti savo 
silpnųjų ar stipriųjų pusių, todėl, norint jas 
išaiškinti ir sėkmingai dirbti sanatorijos specia-
listui, visada bendradarbiaujama su tėvais.

Noriu patikinti, kad vaikų sanatorija 
„Palangos gintaras“ yra vieta, kur vaikams, tu-
rintiems negalią, ir juos lydintiems tėveliams 
sudarytos visos sąlygos stiprinti sveikatą, 
susitikti ir pabendrauti su likimo draugais. 

Ką daryti, jeigu tėveliai neturi galimybių 
patys atvežti savo vaikučio į sanatoriją?

Tai dar vienas mūsų sanatorijos išskirtinu-
mas. Mes bene vieninteliai Lietuvoje pagal 
poreikį organizuojame nemokamas pacientų 
atvežimo / išvežimo paslaugas. Tai organizuo-
jame darbo dienomis sanatorijos specialiuoju 
transportu rudens–žiemos–pavasario periodu.

Rudens–žiemos–pavasario sezonas – 
mokslo metai, kai vaikas turi lankyti mo-
kyklą. Kaip sprendžiamas šis klausimas? 

Tai išties aktualu, ypač vyresnio amžiaus 
moksleiviams. Todėl 1–12 klasės mokiniams, 
atvykusiems į vaikų reabilitacijos sanatoriją 
„Palangos gintaras“, sudaromos puikios są-
lygos lankyti šiuolaikiškai įrengtą sanatorinę 
mokyklą. Jai, beje, yra suteiktas gimnazijos 
statusas (www.palangasanatorine.lt). Galiu 
nuraminti moksleivius ir jų tėvelius – mūsų 
sanatorinę mokyklą lankyti saugu. 

Dažnas mamyčių rūpestis išleidus savo 
atžalą į sanatoriją: ar jis bus pamaitintas 
kokybišku maistu? 

Vaikai maitinami atnaujintoje valgykloje, o 
maistas ruošiamas mūsų sanatorijoje. Gamy-
bos patalpose sumontuota naujausia įranga, 
maistas patiekiamas šviežias ir labai skanus. 
Kasdieniame racione yra daug daržovių, o tai 
ypač aktualu augančiam organizmui. 

Vaikai maitinami pagal sanatorijos die-
tologo sudarytą valgiaraštį. Tačiau atsižvel-
giant į pacientų diagnozę (alergiją, maisto 
netoleravimą ar kitokius mitybos ypatumus) 
maistas gaminamas ir individualiai. 

Kaip užtikrinate kokybišką vaikų  
laisvalaikį sanatorijoje?

Sanatorijoje vaikų laisvalaikiu rūpinasi 
profesionalios užimtumo specialistės, specia-
liosios pedagogės. Organizuojant prasmingą 
vaikų laisvalaikį stengiamasi ugdyti sveikos 
gyvensenos, bendravimo ir bendradarbia-
vimo įgūdžius, atsakomybės jausmą. Vaikai 
mokomi parodyti iniciatyvą, organizacinius 
gebėjimus, kūrybingumą, ryžtingumą ir kitus 
savo gebėjimus. Kiekvieną mėnesį pagal 
numatytą planą organizuojamos tradicinės 
šventės ir kiti renginiai, vyksta konkursai, vik-
torinos, talentų vakarai, vaidinimai. Čia vaikai 
susiranda draugų, bendraminčių, smagiai ir 
turiningai leidžia laiką. 

Be to, organizuojame paskaitas pa-
augliams sveikos gyvensenos, higienos, 
saugumo ar kitomis aktualiomis temomis. 
Noriu pabrėžti, kad atsižvelgiame į vaikų 
pageidavimus ir visada prisitaikome prie 
esančio kontingento poreikių.

Dėkojame už pokalbį.
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