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„Pa lan gos gin ta ras“ – 

Vaiz din go je Pa lan gos 
vie to je, pu šų ap sup ty je, 

įsi kū ru si vai kų rea bi li ta
ci jos sa na to ri ja „Pa lan

gos gin ta ras“ šie met pa
žy mė jo veik los 30me tį. 

Ju bi lie jus – ne tik gra žus 
skai čius. Vi sų pir ma, tai – 

pa tir tis ir ži nios, ku rios 
lei džia ge riau su vok ti ir 

grei čiau rea guo ti į vai kų 
po rei kius.

Ko kio mis li go mis ser gan tys vai kai gy do mi sa na to ri jo je 
„Pa lan gos gin ta ras“?
Taikantklasikiniusirmoderniusreabilitacijosbūdusmūsųsa
natorijojegydomoskvėpavimosistemos,nervųsistemosligos,
psichikosirelgesiosutrikimai,judėjimoatramosaparatopažei
dimai,ausųnosiesgerklės,virškinimosistemosligos.Šiomsli
gomsgydytimūsųsanatorijateikiaplatųirnuolatatsinaujinan
tįpaslaugųasortimentą.Vaikųreabilitacijossanatorijoje„Pa
langosgintaras“taikomigydymometodaitonizuoja,grūdina,
didinavaikoorganizmoatsparumąligoms,normalizuojapsi
chofiziologiniusprocesus,medžiagųapykaitą,padedagrąžinti
sveikatą,užkertakeliąnegaliaiarsumažinajosgalimybę.

Kokiostaikomosšiuolaikinėsgydymoirreabilitacijosprie
monės?Kokiospaslaugospopuliariausiostarpvaikų?
Daugiausia,apie50proc.pacientų,teikiamoskvėpavimoligoms
gydytipopaūmėjimųskirtosreabilitacijosprocedūros.Tarppa
cientųpopuliariausiosyrahaloterapija,deguonieskokteiliai,in
haliacijos(sumedikamentaisarmineraliniuvandeniu),kont
rastiniųvoniųprocedūrosirinovatyvipaslauga–kineziterapija
naudojantkvėpavimotreniruoklį.

vai kų svei ka tai ir svei ka ti ni mui

Š iandien„Palangosgintaras“–didžiausiaLietuvoje,modernivaikųreabilitacijossanatorija,turintipla
čiasgalimybesgydytiįvairiausiasligas.Taivienin
telėįstaiga,kurisurenka(nesantgalimybėsatvykti

patiems)vaikusišvisosLietuvos,oreabilitacijaipasibaigus
išvežioja.Čiabūnantnenutrūkstavaikųmokymoprocesas,o
mamųnerimasdėlmaistoneturipagrindo. 
Kodėlreikėtųrinktissanatoriją„Palangosgintaras“?Kokios
paslaugosjojeteikiamos?Apietaikalbamėssušiossanatorijos
naujuojudirektoriumiSauliumiDeveikiu.

Pradėkimenuosanatorijosišskirtinumo.Kuojiypa
tinga?Kodėltėveliaiturėtųrinktisbūtent„Palangos
gintarą“?
„Palangosgintaras“yradidžiausiavaikųsanatorijaBaltijosšaly
se(vienumetugaliapgyvendinti300irdaugiaupacientų).Ta
čiaulankytojųskaičiusneužgožiapaslaugųkokybės.Mūsųkas
dienistikslasyrateiktiplačiausiąasortimentąaukščiausiosko
kybės,pažangiausiomistechnologijomispagrįstų,kvalifikuotų,
saugiųirveiksmingų,atitinkančiųpacientųlūkesčiussveikatos
priežiūrospaslaugų.

Tėveliaipažymi,kadporeabilitacijos
vaikaimažiausergainfekcinėmiskvėpa
vimoligomis,sustiprėjaimunitetas.
Vaikųnervųsistemosligomsiratra

mosjudamojoaparatopažeidimamsgy
dytiskiriamosreabilitacijosprocedūros,
mažinančiosliekamuosiusligosreiški
niusirneįgalumotikimybę.Didžiausiųir
geriausiųrezultatųpacientaipasiekiaat
liekantkineziterapijos(individuali,van
denyje,mechanoterapijossalėjesutre
niruokliais),ergoterapijos,masažo(kla
sikinioir/arpovandeninioir/arlim
fodrenažinio)procedūras,fangoparafino
aplikacijas,esantkalbossutrikimų–lo
goterapijosprocedūras.
Mūsųsanatorijąpamėgovaikai,kuriems

nustatytapsichikoselgesiosutrikimų.
Jiemsskiriamakineziterapija(individuali
argrupinėsalėje,naudojantMOOVIEdė
lionesirvirtualiąjąkineziterapijąKINEC
TICaparatu),relaksacija,fototerapijair
kitosfizioterapijosprocedūros.Šiepa
cientainoriailankologoterapeuto,socia
liniodarbuotojoirmedicinospsichologo
užsiėmimus,kuriuoseugdomisavęspa
žinimoįgūdžiai,formuojamaspozityvus
mąstymasirmotyvacijakeistis,tobuli
namibendravimoiradaptacijosįgūdžiai.
Tamtaikomamenoterapija(muzikos,
dailės),biblioterapija,autogeninėstreni
ruotėsužsiėmimai.

Kokievaikaiypačlaukiamirudens–
žiemossezonu?
Šiuometųlaikotarpiusanatorijosspecia
listaigalisuteiktimaksimaliaidaugpa
slaugų,skirtipapildomųprocedūrųvai
kuiiršeimosnariui,auginančiamsutri
kusiosfizinėsirpsichinėsraidosvaiką.
Sanatorijojeteikiamossensoriniųirpa
žintiniųfunkcijųlavinimopaslaugos
ypačefektyviosvaikams,turintiemsrai
dos,suvokimo,dėmesiokoncentracijos
sutrikimų,tiemsvaikams,kuriemssun
kusocializuotisdarželyjearmokykloje.
Procedūrųmetuitindaugdėmesioskiria

manetikvaikui,betirartimiausiemsžmo
nėms,t.y.tėvams,kuriedažnainorigreito
rezultato.Kolvaikasadaptuojasinaujojeap
linkoje,jisdargaliikigaloneatskleistisa
vosilpnųjųarstipriųjųpusių.Todėl,norint
jasišaiškintiirsėkmingaidirbtisanatori
josspecialistui,visadabendradarbiaujama

sutėvais.

Kądaryti,jeigutėveliaineturiga
limybiųpatysatvežtivaikąįsana
toriją?
Taidarvienasmūsųsanatorijosišskir
tinumas,kadangibenevieninteliaiLie
tuvojepagalporeikįorganizuojamene
mokamaspacientųatvežimoirišveži
mopaslaugassanatorijosspecialiuoju
transportudarbodienomisrudens–žie
mos–pavasarioperiodu.Pacientaiyra
paimamiišmiestoarrajonopirminėsas
menssveikatospriežiūroscentrų.Baigę
reabilitacinįgydymą,pacientotėvaitele
fonuinformuojami,kadapacientasbus
atvežtasįpirminėssveikatospriežiūros
centrą,iškuriojisirbuvopaimtas.

Rudens–žiemos–pavasariosezonas– 
taimokslometai,kaivaikasturi
lankytimokyklą.Kaipsprendžia
mas šis klau si mas?
Taiištiesaktualu,ypačvyresnioamžiaus
moksleiviams.1–12klasiųmokiniams,at
vykusiemsįvaikųreabilitacijossanatori
ją„Palangosgintaras“,sudarytospuikios
sąlygoslankytišiuolaikiškaiįrengtąsana
torinęmokyklą,kuriaisuteiktasgimnazi
josstatusas(www.pa lan ga sa na to ri ne.lt).
Galiunuramintimoksleiviusirjųtėve

lius:mūsųsanatorinęmokykląlankyti
saugu.Josdarbasorganizuotasvadovau

Saulius Deveikis: 
Šiuo me tų lai ko tar piu sa
na to ri jos spe cia lis tai ga li 

su teik ti mak si ma liai daug 
pa slau gų, skir ti pa pil do
mų pro ce dū rų vai kui ir 

šei mos na riui.

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

jantisŠvietimoirmoksloministerijosre
komendacijomis,kuriųtikslas–sumažin
tigrėsmęužsikrėstiCOVID19.Sanato
rinėjemokyklojetaikomospradinio,pa
grindinioirvidurinio(11–12kl.)ugdymo
programos,pamokosvykdomostradici
niubūdu–klasėse,mokyklaaprūpinta
naujaįrangairpriemonėmis.

Daugelismamyčių,išleisdamossavo
atžaląįsanatoriją,nerimauja:arjis
buspamaitintaskokybiškumaistu?
Vaikaimaitinamiatnaujintojevalgyklo
je,omaistasruošiamassanatorijoje.Ga
mybospatalposesumontuotanaujausia
įranga,maistaspatiekiamasšviežias,ir
jislabaiskanus.Kasdieniameracioneyra
daugdaržovių,taiypačaktualuvaikoau
gančiamorganizmui.
Vaikaimaitinamipagalsanatorijosdie

tologosudarytąvalgiaraštį.Atvykstan
tiemspacientams,atsižvelgiantįdiagno
zę(alergiją,maistonetoleravimąarkito
kiusmitybosypatumus),maistasgami
namasindividualiai.Dienosvalgiaraštis
sudaromaspasirenkantišnemažiaukaip
dviejųpatiekalų.Slaugantysasmenys,at
vykstantyssuligoniųkasųpažyma,gau
nanemokamuspietus.

Kaippasirūpinatevaikųlaisvalaikiu?
Sanatorijojevaikųlaisvalaikiurūpina
siprofesionaliosvaikųužimtumospecia
listės,specialiosiospedagogės.Kiekvieną
mėnesįvykstašventės,konkursai,varžy
bos,viktorinos,karaokėsvakarai,geriau
siopostorinkimai,talentųvakarai,vai
dinimai.Vaikaigalinaudotissanatorijos
biblioteka,veikiaWiFiinternetoprieiga.
Organizuojantprasmingąvaikųlaisva

laikįstengiamasiugdytisveikosgyven
senos,bendravimoirbendradarbiavimo
įgūdžius,atsakomybėsjausmą.Organi
zuojamepaskaitaspaaugliamssveikosgy
vensenos,higienos,saugumoarkitomis
aktualiomistemomis(dalyvaujapolicijos
pareigūnai,visuomenėssveikatosspecia
listėsirkiti).Įsanatorijąkviečiamiakto
riai,kurierodospektaklius,įvairūsatlikė
jairengiakoncertus,vykstasusitikimaisu
kinologais,gydytojais–klounais„Raudo
nosnosys“.Sunkunetišvardytivisąkultū
rinęprogramą.Svarbiausia,kadvisadaat
sižvelgiameįvaikų,paaugliųnorus,pagei
davimus,prisitaikomepriejųporeikių.


