„Palangos gintaras“ –

vaikų sveikatai ir sveikatinimui

Vaizdingoje Palangos
vietoje, pušų apsuptyje,
įsikūrusi vaikų reabilita
cijos sanatorija „Palan
gos gintaras“ šiemet pa
žymėjo veiklos 30-metį.
Jubiliejus – ne tik gražus
skaičius. Visų pirma, tai –
patirtis ir žinios, kurios
leidžia geriau suvokti ir
greičiau reaguoti į vaikų
poreikius.

Š

iandien „Palangos gintaras“ – didžiausia Lietuvoje,
moderni vaikų reabilitacijos sanatorija, turinti pla
čias galimybes gydyti įvairiausias ligas. Tai vienin
telė įstaiga, kuri surenka (nesant galimybės atvykti
patiems) vaikus iš visos Lietuvos, o reabilitacijai pasibaigus
išvežioja. Čia būnant nenutrūksta vaikų mokymo procesas, o
mamų nerimas dėl maisto neturi pagrindo.
Kodėl reikėtų rinktis sanatoriją „Palangos gintaras“? Kokios
paslaugos joje teikiamos? Apie tai kalbamės su šios sanatorijos
naujuoju direktoriumi Sauliumi Deveikiu.
Pradėkime nuo sanatorijos išskirtinumo. Kuo ji ypa
tinga? Kodėl tėveliai turėtų rinktis būtent „Palangos
gintarą“?
„Palangos gintaras“ yra didžiausia vaikų sanatorija Baltijos šaly
se (vienu metu gali apgyvendinti 300 ir daugiau pacientų). Ta
čiau lankytojų skaičius neužgožia paslaugų kokybės. Mūsų kas
dienis tikslas yra teikti plačiausią asortimentą aukščiausios ko
kybės, pažangiausiomis technologijomis pagrįstų, kvalifikuotų,
saugių ir veiksmingų, atitinkančių pacientų lūkesčius sveikatos
priežiūros paslaugų.

Kokiomis ligomis sergantys vaikai gydomi sanatorijoje
„Palangos gintaras“?
Taikant klasikinius ir modernius reabilitacijos būdus mūsų sa
natorijoje gydomos kvėpavimo sistemos, nervų sistemos ligos,
psichikos ir elgesio sutrikimai, judėjimo atramos aparato pažei
dimai, ausų-nosies-gerklės, virškinimo sistemos ligos. Šioms li
goms gydyti mūsų sanatorija teikia platų ir nuolat atsinaujinan
tį paslaugų asortimentą. Vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Pa
langos gintaras“ taikomi gydymo metodai tonizuoja, grūdina,
didina vaiko organizmo atsparumą ligoms, normalizuoja psi
chofiziologinius procesus, medžiagų apykaitą, padeda grąžinti
sveikatą, užkerta kelią negaliai ar sumažina jos galimybę.
Kokios taikomos šiuolaikinės gydymo ir reabilitacijos prie
monės? Kokios paslaugos populiariausios tarp vaikų?
Daugiausia, apie 50 proc. pacientų, teikiamos kvėpavimo ligoms
gydyti po paūmėjimų skirtos reabilitacijos procedūros. Tarp pa
cientų populiariausios yra haloterapija, deguonies kokteiliai, in
haliacijos (su medikamentais ar mineraliniu vandeniu), kont
rastinių vonių procedūros ir inovatyvi paslauga – kineziterapija
naudojant kvėpavimo treniruoklį.

Tėveliai pažymi, kad po reabilitacijos
vaikai mažiau serga infekcinėmis kvėpa
vimo ligomis, sustiprėja imunitetas.
Vaikų nervų sistemos ligoms ir atra
mos-judamojo aparato pažeidimams gy
dyti skiriamos reabilitacijos procedūros,
mažinančios liekamuosius ligos reiški
nius ir neįgalumo tikimybę. Didžiausių ir
geriausių rezultatų pacientai pasiekia at
liekant kineziterapijos (individuali, van
denyje, mechanoterapijos salėje su tre
niruokliais), ergoterapijos, masažo (kla
sikinio ir / ar povandeninio ir / ar lim
fodrenažinio) procedūras, fangoparafino
aplikacijas, esant kalbos sutrikimų – lo
goterapijos procedūras.
Mūsų sanatoriją pamėgo vaikai, kuriems
nustatyta psichikos elgesio sutrikimų.
Jiems skiriama kineziterapija (individuali
ar grupinė salėje, naudojant MOOVIE dė
liones ir virtualiąją kineziterapiją KINEC
TIC aparatu), relaksacija, fototerapija ir
kitos fizioterapijos procedūros. Šie pa
cientai noriai lanko logoterapeuto, socia
linio darbuotojo ir medicinos psichologo
užsiėmimus, kuriuose ugdomi savęs pa
žinimo įgūdžiai, formuojamas pozityvus
mąstymas ir motyvacija keistis, tobuli
nami bendravimo ir adaptacijos įgūdžiai.
Tam taikoma meno terapija (muzikos,
dailės), biblioterapija, autogeninės treni
ruotės užsiėmimai.
Kokie vaikai ypač laukiami rudens–
žiemos sezonu?
Šiuo metų laikotarpiu sanatorijos specia
listai gali suteikti maksimaliai daug pa
slaugų, skirti papildomų procedūrų vai
kui ir šeimos nariui, auginančiam sutri
kusios fizinės ir psichinės raidos vaiką.
Sanatorijoje teikiamos sensorinių ir pa
žintinių funkcijų lavinimo paslaugos
ypač efektyvios vaikams, turintiems rai
dos, suvokimo, dėmesio koncentracijos
sutrikimų, tiems vaikams, kuriems sun
ku socializuotis darželyje ar mokykloje.
Procedūrų metu itin daug dėmesio skiria
ma ne tik vaikui, bet ir artimiausiems žmo
nėms, t.y. tėvams, kurie dažnai nori greito
rezultato. Kol vaikas adaptuojasi naujoje ap
linkoje, jis dar gali iki galo neatskleisti sa
vo silpnųjų ar stipriųjų pusių. Todėl, norint
jas išaiškinti ir sėkmingai dirbti sanatori
jos specialistui, visada bendradarbiaujama
su tėvais.

jantis Švietimo ir mokslo ministerijos re
komendacijomis, kurių tikslas – sumažin
ti grėsmę užsikrėsti COVID-19. Sanato
rinėje mokykloje taikomos pradinio, pa
grindinio ir vidurinio (11–12 kl.) ugdymo
programos, pamokos vykdomos tradici
niu būdu – klasėse, mokykla aprūpinta
nauja įranga ir priemonėmis.

Saulius Deveikis:

Šiuo metų laikotarpiu sa
natorijos specialistai gali
suteikti maksimaliai daug
paslaugų, skirti papildo
mų procedūrų vaikui ir
šeimos nariui.
Ką daryti, jeigu tėveliai neturi ga
limybių patys atvežti vaiką į sana
toriją?
Tai dar vienas mūsų sanatorijos išskir
tinumas, kadangi bene vieninteliai Lie
tuvoje pagal poreikį organizuojame ne
mokamas pacientų atvežimo ir išveži
mo paslaugas sanatorijos specialiuoju
transportu darbo dienomis rudens–žie
mos–pavasario periodu. Pacientai yra
paimami iš miesto ar rajono pirminės as
mens sveikatos priežiūros centrų. Baigę
reabilitacinį gydymą, paciento tėvai tele
fonu informuojami, kada pacientas bus
atvežtas į pirminės sveikatos priežiūros
centrą, iš kurio jis ir buvo paimtas.
Rudens–žiemos–pavasario sezonas –
tai mokslo metai, kai vaikas turi
lankyti mokyklą. Kaip sprendžia
mas šis klausimas?
Tai išties aktualu, ypač vyresnio amžiaus
moksleiviams. 1–12 klasių mokiniams, at
vykusiems į vaikų reabilitacijos sanatori
ją „Palangos gintaras“, sudarytos puikios
sąlygos lankyti šiuolaikiškai įrengtą sana
torinę mokyklą, kuriai suteiktas gimnazi
jos statusas (www.palangasanatorine.lt).
Galiu nuraminti moksleivius ir jų tėve
lius: mūsų sanatorinę mokyklą lankyti
saugu. Jos darbas organizuotas vadovau

Daugelis mamyčių, išleisdamos savo
atžalą į sanatoriją, nerimauja: ar jis
bus pamaitintas kokybišku maistu?
Vaikai maitinami atnaujintoje valgyklo
je, o maistas ruošiamas sanatorijoje. Ga
mybos patalpose sumontuota naujausia
įranga, maistas patiekiamas šviežias, ir
jis labai skanus. Kasdieniame racione yra
daug daržovių, tai ypač aktualu vaiko au
gančiam organizmui.
Vaikai maitinami pagal sanatorijos die
tologo sudarytą valgiaraštį. Atvykstan
tiems pacientams, atsižvelgiant į diagno
zę (alergiją, maisto netoleravimą ar kito
kius mitybos ypatumus), maistas gami
namas individualiai. Dienos valgiaraštis
sudaromas pasirenkant iš ne mažiau kaip
dviejų patiekalų. Slaugantys asmenys, at
vykstantys su ligonių kasų pažyma, gau
na nemokamus pietus.
Kaip pasirūpinate vaikų laisvalaikiu?
Sanatorijoje vaikų laisvalaikiu rūpina
si profesionalios vaikų užimtumo specia
listės, specialiosios pedagogės. Kiekvieną
mėnesį vyksta šventės, konkursai, varžy
bos, viktorinos, karaokės vakarai, geriau
sio posto rinkimai, talentų vakarai, vai
dinimai. Vaikai gali naudotis sanatorijos
biblioteka, veikia Wi-Fi interneto prieiga.
Organizuojant prasmingą vaikų laisva
laikį stengiamasi ugdyti sveikos gyven
senos, bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius, atsakomybės jausmą. Organi
zuojame paskaitas paaugliams sveikos gy
vensenos, higienos, saugumo ar kitomis
aktualiomis temomis (dalyvauja policijos
pareigūnai, visuomenės sveikatos specia
listės ir kiti). Į sanatoriją kviečiami akto
riai, kurie rodo spektaklius, įvairūs atlikė
jai rengia koncertus, vyksta susitikimai su
kinologais, gydytojais – klounais „Raudo
nos nosys“. Sunku net išvardyti visą kultū
rinę programą. Svarbiausia, kad visada at
sižvelgiame į vaikų, paauglių norus, pagei
davimus, prisitaikome prie jų poreikių.

Jūsų laukia gydanti aplinka ir rūpestingos širdys!
Palangos vaikų sanatorija „Palangos gintaras“
Vytauto g. 30, Palanga | tel. 8 460 40 103 | www.palangosgintaras.lt
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