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Atšalus orams, pats laikas stiprinti sveikatą 
sanatorijoje Palangos gintaras 

BENDROJ I 	PED IATR I JA

Vaizdingoje Palangos vietoje pušų apsuptyje įsikūrusi vaikų reabilitacijos sanatorija Palangos gintaras. 
Šiais metais įstaiga šventė veiklos 30-metį. Jubiliejus – tai ne tik gražus skaičius. Pirmiausia, tai sukaupta 
patirtis, žinios, kurie leidžia geriau suvokti ir greičiau reaguoti į vaikų poreikius, atsižvelgti į kiekvieną 
ir kiekvienam pritaikyti individualią programą. Personalas čia dirba ne šabloniškai, o kūrybiškai. Vaikų 
neapgausi. Jie kaip niekas kitas jaučia nuoširdų rūpestį ir šilumą.
Šiandien Palangos gintaras – tai didžiausia Lietuvoje moderni vaikų reabilitacijos sanatorija, kuri turi 
plačias galimybes gydyti įvairias ligas. Tai vienintelė įstaiga, kuri pati surenka (neturint galimybės atvykti 
patiems) vaikus iš visos Lietuvos, o reabilitacijos gydymui pasibaigus – išvežioja. Čia būnant mokymo 
procesas nenutrūks, o dažnas mamų nerimas dėl maisto neturės pagrindo. Pasibaigus vasaros šurmuliui, 
pats metas atvykti ypatingų poreikių turinčius vaikus, kurie šiuo metu sulauks išskirtinio dėmesio.
Kodėl reikėtų rinktis sanatoriją Palangos gintaras? Kuo įstaiga išsiskiria ir kokios paslaugos joje teikia-
mos? Kalbamės su šios vaikų sanatorijos direktoriumi Sauliumi Deveikiu.

Pradėkime nuo vaikų sanatorijos Palangos 
gintaras išskirtinumų? Kuo ji ypatinga? 
Ką gali pasiūlyti tokio, ko tėveliai neras kitur?

Palangos gintaras yra didžiausia vaikų sanato-

rija Baltijos šalyse (vienu metu galinti apgyven-

dinti 300 ir daugiau pacientų). Tačiau lankytojų 
skaičius neužgožia paslaugų kokybės. Mūsų tiks-

las yra teikti plačiausią asortimentą aukščiausios 
kokybės, pažangiausiomis technologijomis pa-

grįstas, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas, ati-
tinkančias pacientų lūkesčius sveikatos priežiūros 
paslaugas.

Mūsų stiprybė – platus, nuolat atsinaujinantis 
paslaugų spektras, komandinis darbas, profesio-

nalumas, specialistų atsidavimas ir maksimalių 
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rezultatų siekimas. Reabilitacijos ir sveikatinimo 
paslaugas teikia savo srities profesionalai, kurių 
patirtis ir jaunatviškas entuziazmas veikia siner-
giškai, ir tai duoda puikių rezultatų.

Kokiomis ligomis sergantys vaikai gali tikėtis 
atgauti ar pagerinti sveikatą sanatorijoje 
Palangos gintaras? 

Taikant klasikinius ir modernius reabilitacijos 
būdus, mūsų sanatorijoje gydomos šios ligos:
l	 kvėpavimo sistemos ligos;
l	 nervų sistemos ligos;
l	 psichikos ir elgesio sutrikimai;
l	 judėjimo ir atramos aparato pažeidimai;
l	 ausų, nosies ir gerklės ligos;
l	 virškinimo sistemos ligos.

Šioms ligoms gydyti mūsų sanatorija tei-
kia platų ir nuolat atnaujinamą paslaugų 
asortimentą. Vaikų reabilitacijos sanatorijoje 
Palangos gintaras taikomi gydymo metodai 
tonizuoja, grūdina, didina vaiko organizmo 
atsparumą ligoms, normalizuoja psichofizio-

loginius procesus, medžiagų apykaitą, padeda 
grąžinti sveikatą, užkerta kelią negaliai ar su-

mažina jos išsivystymo galimybę.

Kokios šiuolaikinės, pažangios gydymo ir 
reabilitacijos priemonės, metodai taikomi? 
Galbūt yra išskirtinių, kurie taikomi tik šioje 
sanatorijoje? Kokios paslaugos populiariausios 
tarp vaikų, jaunimo?

Daugiausiai, apie 50 proc., pacientų teikia-

mos kvėpavimo ligoms gydyti po paūmėjimų 
skirtos reabilitacinės procedūros. Tarp pacientų 
populiariausios yra haloterapija, deguonies kok-

teiliai, inhaliacijos (medikamentais ar minerali-
niu vandeniu), kontrastinių vonių procedūros ir 
inovatyvi paslauga – kineziterapija naudojant 
kvėpavimo treniruoklį. Kvėpavimo sistemos li-
gomis sergantiems vaikams labai naudinga kli-
mato terapija pajūrio pušyne, prie jūros – jodo 
terapija. Tėveliai nurodo, kad po reabilitacijos 
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vaikai mažiau serga infekcinėmis kvėpavimo 
ligomis, sustiprėja imunitetas. Geresnė vaiko 
sveikata – visada geresnė ir tėvelių psichologi-
nė sveikata bei savijauta. Be to, tėveliai išlie-

ka darbingi, nes vaikai lanko darželius, moky-

klas, nereikalingas nedarbingumas pacientams 
slaugyti. 

Vaikų nervų sistemos ligoms, atramos ir juda-

mojo aparato pažeidimams gydyti skiriamos rea-

bilitacinės procedūros, mažinančios liekamuosius 
ligos reiškinius ir negalios tikimybę. Didžiausių 
ir geriausių rezultatų pacientai pasiekia atlikdami 
kineziterapijos (individuali, vandenyje, mechano-

terapijos salėje su treniruokliais), ergoterapijos, 

masažo (klasikinio ir / ar povandeninio ir / ar lim-

fodrenažinio masažo) procedūras, fangoparafino 
aplikacijas, esant kalbos sutrikimams – logotera-

pijos procedūras. 
Mūsų sanatoriją pamėgo vaikai, kuriems 

nustatyta psichikos elgesio sutrikimų. Jiems 
skiriama kineziterapija (individuali ar gru-

pinė salėje, naudojant MOOVIE dėliones ir 
virtualiąją kineziterapiją KINECTIC aparatu), 
relaksacija, fototerapija ir kitos fizioterapi-

nės procedūros. Taip 
pat šie pacientai noriai 
lanko logoterapeuto, 
socialinio darbuotojo ir 
medicinos psichologo 
užsiėmimus, kuriuose 
ugdomi savęs pažinimo 
įgūdžiai, formuojamas 
pozityvus mąstymas ir 
motyvacija keistis, to-

bulinami bendravimo 
ir adaptacijos įgūdžiai. 
Tam tikslui naudojama 
meno terapija (muzikos, 
dailės), biblioterapija, 
autogeninės treniruotės 
užsiėmimai.
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Ar rudens ir žiemos sezonu sanatorijoje 
galima sulaukti išskirtinių paslaugų, 
dėmesio? 
Kokie vaikai laukiami šiuo periodu?

Šaltuoju sezonu, t. y. lapkričio–kovo 
mėnesiais, dėl mažesnio personalo už-

imtumo labai laukiami vaikai su nega-

lia, nes jiems galima skirti dar daugiau 
laiko ir dėmesio. Šiuo laikotarpiu sana-

torijos specialistai gali suteikti maksi-
maliai daug paslaugų, skirti papildomas 
procedūras vaikui ir šeimos nariui, au-

ginančiam sutrikusios fizinės ir psichi-
nės raidos vaiką. Sanatorijoje teikiamos 
sensorinių ir pažintinių funkcijų lavini-
mo paslaugos labai efektyvios vaikams, 
turintiems raidos, suvokimo, dėmesio 
koncentracijos sutrikimų, tiems vai-
kams, kuriems sunku socializuotis darželyje 
ar mokykloje. Atliekant procedūras, itin daug 
dėmesio skiriama ne tik vaikui, bet ir artimiau-

siems žmonėms, t. y. tėvams, kurie dažnai nori 
greito rezultato. Kol vaikas adaptuojasi naujoje 
aplinkoje, jis dar gali iki galo neatskleisti savo 
silpnųjų ar stipriųjų pusių. Norint jas išaiškinti 
ir sėkmingai dirbti, sanatorijos specialistai vi-
sada bendradarbiauja su tėvais. Noriu patikinti 
mūsų šalies gydytojus pediatrus ir šeimos gy-

dytojus, kad vaikų sanatorija Palangos ginta-

ras yra vieta, kur vaikams su negalia ir juos 

lydintiems tėveliams sudarytos visos sąlygos 
sustiprinti sveikatą, susitikti ir pabendrauti su 
likimo draugais. 

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

Tai dar vienas mūsų sanatorijos išskirtinumas, 
nes bene vieninteliai Lietuvoje pagal poreikį or-
ganizuojame nemokamas pacientų atvežimo ir 
išvežimo paslaugas darbo dienomis specialiuoju 
sanatorijos transportu rudens–žiemos–pavasario 
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laikotarpiu. Pacientai yra paimami iš miesto ar ra-

jono pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų. 
Baigę reabilitacinį gydymą, paciento tėvai telefonu 
informuojami, kada pacientas bus atvežtas į pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrą, iš kurio jis ir buvo 
paimtas.

Rudens–žiemos–pavasario sezonas – 
tai mokslo metai, kai vaikas turi lankyti mokyklą. 
Kaip sprendžiamas šis klausimas? Ar tėvai gali 
būti tikri, kad vaiko mokymasis nenutrūks?

Tai labai aktualu, ypač vyresnio amžiaus 
moksleiviams. Todėl 1–12 klasės mokiniams, 
atvykusiems į vaikų reabilitacijos sanatoriją 
Palangos gintaras, sudarytos puikios sąlygos 
lankyti šiuolaikiškai įrengtą sanatorinę moky-

klą, kuriai suteiktas gimnazijos statusas (www.

palangasanatorine.lt). Galiu nuraminti moks-

leivius ir jų tėvelius – mūsų sanatorinę mo-

kyklą lankyti saugu. Jos darbas organizuotas 
vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos 
rekomendacijomis, kurių tikslas – sumažinti 
grėsmę užsikrėsti COVID-19. Mokykloje mo-

kiniams numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai. 
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai 
atskirti nuo pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
mokinių (skirtingi aukštai). Sanatorinėje mo-

kykloje taikomos pradinio, pagrindinio ir vidu-

rinio (11–12 klasių) ugdymo programos, pamo-

kos vyksta tradiciniu būdu – klasėse. Mokykla 
aprūpinta nauja įranga ir priemonėmis. 

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

Vaikai maitinami atnaujintoje valgykloje, o 
maistą sanatorija ruošia pati. Gamybos patal-
pose sumontuota naujausia įranga, maistas pa-

tiekiamas šviežias ir labai skanus. Kasdieniame 
racione yra daug daržovių, o tai labai aktualu 
augančiam vaiko organizmui. Vaikai maitinami 
pagal sanatorijos dietologo sudarytą valgiaraš-

tį. Atvykstantiems pacientams, atsižvelgiant į 
diagnozę (alergiją, maisto netoleravimą ar ki-

tokius mitybos ypatumus), maistas gaminamas 
individualiai. Dienos valgiaraštis sudaromas 
pasirenkant iš ne mažiau kaip dviejų patiekalų. 
Slaugantys asmenys, atvykstantys su ligonių 
kasų pažyma, gauna nemokamus pietus.

Vaikai yra smalsūs, aktyvūs. Kaip sprendžiate jų 
laisvalaikio sanatorijoje klausimą?

Sanatorijoje vaikų laisvalaikiu rūpinasi 
profesionalios vaikų užimtumo specialistės, 
specialiosios pedagogės. Kiekvieną mėnesį pa-

gal numatytą planą organizuojamos tradicinės 
šventės ir kiti renginiai, vyksta konkursai, var-
žybos, viktorinos, karaokės vakarai, geriausio 
posto rinkimai, chorų karai, talentų vakarai, 
badmintono varžybos, vaidinimai. Sanatorijo-

je yra stalo tenisas, stalo futbolas, įvairių kitų 
stalo žaidimų poilsio kambariuose ir salėje, kur 
rodomi filmai tiek mažiesiems, tiek paaugliams. 
Vaikai gali naudotis sanatorijos biblioteka, vei-
kia Wi-Fi interneto prieiga. Šiltuoju metų laiku 
populiarūs yra krepšinio, tinklinio ir kiti lauko 
žaidimai.

Organizuodami prasmingą vaikų laisvalaikį, 
stengiamės ugdyti sveikos gyvensenos, bendra-

vimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atsakomy-

bės jausmą. Vaikai mokomi rodyti iniciatyvą, 
organizacinius gebėjimus, kūrybingumą, ryžtin-

gumą ir kitus savo gebėjimus. Čia vaikai suranda 
draugų, bendraminčių, smagiai ir turiningai lei-
džia laiką. Organizuojame paskaitas paaugliams 
sveikos gyvensenos, higienos, saugumo ar kito-

mis aktualiomis temomis (dalyvauja policijos 
pareigūnai, visuomenės sveikatos specialistės 
ir kiti). Į sanatoriją kviečiami aktoriai, kurie 
rodo spektaklius, įvairūs atlikėjai rengia koncer-
tus, vyksta susitikimai su kinologais, Raudonų 
nosių gydytojais klounais. Sunku net išvardyti 
visą kultūrinę programą. Svarbiausia, kad visa-

da atsižvelgiame į vaikų, paauglių norus, pagei-
davimus, prisitaikome prie esančio kontingento 
poreikių.

Dėkojame už pokalbį
Kalbėjosi Natalija Voronaja
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