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2022 metų vasario mėnesį Rusijai pradėjus karą su Ukraina, dalis Ukrainos gyven-
tojų turėjo skubiai trauktis – atvyko į kitas šalis, taip pat ir Lietuvą. Apie tūkstantis 
ukrainiečių papildė Palangos miesto gyventojų gretas. Didžiausioje miesto gydymo 
įstaigoje, vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“ buvo įdarbinta dešimt 
pabėgėlių iš Ukrainos. Sanatorijos direktoriaus Sauliaus Deveikio teigimu, „keletas iš 
jų yra puikūs savos srities medicinos specialistai“. Viena iš tokių specialisčių yra ki-
neziterapeutė Aida, kurią nuo darbo sanatorijoje pradžios lydi vaikų ir jų tėvų puikūs 
atsiliepimai apie nuoširdų ir kokybišką darbą. 

Mažosios pacientės iš Ukrainos mama buvo sužavėta kinezite-
rapeuto Viktoro Lukšo darbu.

Sanatorija „Palangos gintaras“ neliko 
abejinga karo pabėgėliams iš Ukrainos

„Man čia – „Palangos gintare“– taip 
gera ir miela, – sako Aida. – Puikūs 
žmonės, o darbas – toks pats kaip tas, 
kurį dirbau Kijive. Jame nuo 2018 metų 
dirbau neįgalių vaikų reabilitacijos cen-
tre, man mieliausia dirbti su vaikais. Juk 
jie tokie nuostabūs, tikri.“

„Palangos gintaro“ sanatorijoje 
2022 metais gydėsi ir ne vienas vaikas 
iš Ukrainos. Viena tokių – mergaitė 
iš Dnipro, kurią gydė sanatorijos vyr. 
FMR gydytoja Rasa Vengalienė. Ma-
žylė nuo gimimo serga vaikų cerebriniu 
paralyžiumi (VCP). Gydytojos teigimu, 
jaunoji pacientė yra labai pozityvi mer-
gaitė, nors per savo neilgą gyvenimą jau 
yra patyrusi 5 operacijas ir praėjusi daug 
reabilitacijų ne tik įvairiuose Ukrainos 
reabilitacijos centruose, bet ir Lenkijoje. 

„Tad čia jos turi daug patirties ir 
turi su kuo palyginti reabilitacinį gy-
dymą skirtingose vietose. Reabilitacijos 
metu „Palangos gintare“ buvo įvertinta 
funkcinė vaiko būklė bei sudarytas in-
dividualus reabilitacijos planas. Viršuti-
nių ir apatinių galūnių tonusui gerinti 
daugiausia buvo skirta kineziterapijos 
ir ergoterapijos procedūrų. Mergaitės 
mama labai gyrė „Palangos gintaro“ 
kineziterapeuto Viktoro Lukšo darbą: 
„Jis labai geras specialistas, matosi, kad 
dirba iš širdies ir stengiasi, jog matytų-
si jo darbo rezultatai. Taip pat jis moka 
rasti ryšį su vaikais, mergaitė tai jautė ir 
jį labai mėgo“, – pasakoja S. Deveikis.

dos, suvokimo, dėmesio koncentracijos 
sutrikimų, tiems vaikams, kuriems sun-
ku socializuotis darželyje ar mokykloje.

Kadangi į sanatoriją atvykstančių 
vaikų sutrikimai yra labai įvairūs, 
apimantys įvairias vaiko veiklas, todėl 
mūsų gydymo įstaigoje dirba įvairių 
specialistų komanda: psichologai, klini-
kiniai logopedai, socialiniai darbuotojai, 
kineziterapeutai, ergoterapeutai, taiko-
mos įvairios fizioterapijos procedūros. 
Procedūrų metu itin daug dėmesio ski-
riama ne tik vaikui, bet ir artimiausiems 
žmonėms, t. y. tėvams, kurie dažnu 
atveju nori greito rezultato. Kol vaikas 
adaptuojasi naujoje aplinkoje, jis dar 
gali visiškai neatskleisti savo silpnųjų 
ar stipriųjų pusių. Todėl, norint jas iš-
aiškinti ir sėkmingai dirbti sanatorijos 
specialistui, visada bendradarbiaujama 
su tėvais. Noriu patikinti, kad vaikų sa-
natorija „Palangos gintaras“ yra vieta, 
kur vaikams su negalia ir juos lydin-
tiems tėveliams sudarytos visos sąlygos 
sustiprinti sveikatą, susitikti ir paben-
drauti su likimo draugais“, – pabrėžė 
didžiausios Baltijos šalyse vaikų reabi-
litacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 
direktorius S. Deveikis.

Parengė „Palangos gintaras“

miestyje, vis tiek ten gerokai daugiau 
triukšmo ir judėjimo“, – sakė mama.

Pasitraukusios iš Ukrainos jos ap-
sistojo Vilniuje. Bet sužinojusios, kad 
„Palangos gintaras“ teikia reabilitacijos 
paslaugas vaikams iš Ukrainos, atvyko 
čia. 

Mama ir dukra vieningai sutaria, kad 
su mielu noru dar kartą atvyktų pas mus 
į „Palangos gintaro“ sanatoriją ir reko-
menduos čia vykti visiems savo pažįs-
tamiems. Mama čia spėjo susipažinti 
su kitomis mamomis, nes nors kalba 
skirtingomis kalbomis, jas sieja bendras 
interesas – rūpestis savo vaikų sveikata. 

„Šaltuoju sezonu, tai yra lapkri-
čio-kovo mėnesiais, dėl mažesnio per-
sonalo užimtumo ypač laukiami vaikai 
su negalia,  kadangi dar daugiau laiko 
ir dėmesio jiems galima skirti“, – teigia 
sanatorijos vadovas, gydytojas S. Devei-
kis.

„Minėtu periodu sanatorijos speci-
alistai gali suteikti maksimaliai daug 
paslaugų, skirti papildomų procedūrų 
vaikui ir šeimos nariui, auginančiam su-
trikusios fizinės ir psichinės raidos vai-
ką. Sanatorijoje teikiamos sensorinių ir 
pažintinių funkcijų lavinimo paslaugos 
ypač efektyvios vaikams, turintiems rai-

Pacientei taip pat tai-
kytas gydymas mechano-
terapija, klasikinio masažo 
ir limfodrenažinio masažo 
procedūromis. Jai buvo pa-
skirtos inhaliacijos, lazerio 
terapija, fangoparafino apli-
kacijos ir parafino vonelės 
bei deguonies kokteiliai. 
Labiausiai pacientei patiko 
vandens procedūros: ji lan-
kė povandeninį masažą ir 
vertikalią vonią.

„Palangos gintaro“ sana-
torija kaip tik yra renovavu-
si savo vonių kompleksą ir 
visus pacientus, kuriems pa-
skirtos vandens procedūros, 
pasitinka žaismingai įreng-
tos patalpos ir, svarbiausia, 
visiškai naujos modernios 
povandeninio masažo ir 
perlinės vonios bei kojų vo-
nelės. 

Girdėdama, kad kalba-
ma apie vandens proce-
dūras, mergaitė linksmai 
komentuoja: „Vanduo yra 
labai gerai!“. Kadangi mer-
gaitės šeima yra iš Dnipro, 

„Palangos gintaras“ direktorius Saulius Deveikis 
džiaugiasi, kad kai kurie specialistai iš Ukrainos 
yra itin aukštos kvalifikacijos

Sanatorijoje jai visi pasirodė labai 
optimistiškai nusiteikę, besišypsantys. 
„Labai stengiasi padėti, vis paklausia, 
ar viskas gerai, ar nieko netrūksta. Slau-
gytojos ir kambarių tvarkytojos labai 
malonios ir paslaugios. Mums būnant 
sanatorijoje, viskas buvo labai miela 
ir sklandu – nebuvo nė vieno nesusi-
pratimo ar konflikto, net su tais, kurie 
nemokėjo rusų kalbos. Kalbos barjeras 
sanatorijoje niekur nesutrukdė“, – sakė 
mergaitės mama.

Anot jos, Palanga – „kaip pasaka“. 
Visur tokie gaivūs gamtos kvapai, gar-
sai, jūra – šalia. Mama teigė, kad dukra 
jau iš tolo išgirdo jūros ošimą. Abi mė-
gavosi pasivaikščiojimais po Palangą, 
ypač Birutės parke, eidavo prie jūros. 

„Dnipras – milijoninis miestas, tad 
ten viskas kitaip. Nors gyvename prie-

tad vanduo joms artimas – Dnipras yra šalia didelės to paties pavadinimo upės, o 
netoliese yra Azovo ir Juodoji jūros.

Mažosios mergaitės mama dėkinga „Palangos gintaro“ kolektyvui už šiltą priė-
mimą, didelį rūpestį: „Ypač esame dėkingi gydytojai Rasai. Tai labai rūpestinga ir 
gera gydytoja, vaikas ją pamilo, pamačiusi apkabina, pakalbina“. 

Mergaitę iš Dnipro gydė sanatorijos 
vyr. FMR gydytoja Rasa Vengalienė

Jauna ukrainietė pacientė pamilo „Palangos gintarą“ ir 
Palangą


