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Sen jo rams – mankš tos,  
dai lės te ra pi ja ir žai di mai

Kau no mies to po
lik li ni ko je (KMP)  
tę sia si Sen jo rų 
mė nuo. Vi są spa
lio mė ne sį čia vyks
ta jiems skir ti ne
mo ka mi ren gi niai, 
ku riuo se ant rą jau
nys tę iš gy ve nan tys 
kau nie čiai mankš ti
na si, at lie ka at min
ties tes tus, da ly vau
ja psi cho re lak sa ci
jos sean suo se ir net 
da ly vau ja žai di mų 
po pie tė se.

Atei na ir pa bend rau ti
Tre čia die nio ry tą po lik li ni kos 
Dai na vos pa da li nio sa lė je sep
ty nios sen jo rės pie šė. Skam bant 
mu zi kai, di džiu lia me ek ra ne be
si kei čiant gam tos vaiz dams, po
pie riaus la puo se sklei dė si ro žės. 
„To kia šian die nio už siė mi mo te
ma – ro žės krū mas. Dai lės te ra
pi jos už siė mi mas nuo pa pras
to dai lės už siė mi mo ski ria si tuo, 
kad čia mes kiek vie ną kar tą tu ri
me už duo tį. Ji skir ta pa žin ti sa
ve, pa dė ti priim ti spren di mus. 
Kiek vie no su si ti ki mo me tu mes 
iš pra džių pa bend rau ja me, pa
si šne ka me, pa skui mo te rys pie
šia, o pa bai go je vis ką ap ta ria me. 
Sten gia mės, kad per pie ši nį žmo
gus at skleis tų sa vo vi di nes bū se
nas ir sa vy bes. Kad jis pa jus tų, 
jog ga li kur ti, ir taip su stip rin
tų pa si ti kė ji mą sa vi mi“, – pa sak 
KMP Jau ni mo cent ro so cia li nės 
dar buo to jos Lau ros Dai li do nie
nės, vi sa tai ska ti na vi di nius po
ky čius. Vis dėl to jie at si ran da ne 
iš kar to, daž niau siai – praė jus 
ke liems mė ne siams. „Kaip grei tai 
žmo gus pa jus vi so ke rio pą dai lės 
te ra pi jos nau dą, pri klau so nuo jo 
pa si ruo ši mo, įsi trau ki mo į veik lą, 
sa vęs priė mi mo“, – anot so cia li
nės dar buo to jos, daž niau siai pir
mie ji po ky čiai at si ran da po tri jų 
mė ne sių.

Pa si tei ra vus, ko dėl ne ma ty ti vy
rų, L.Dai li do nie nė pa ste bė jo, kad 
stip rio sios ly ties at sto vai pa pras tai 
ne drįs ta at skleis ti sa vo kū ry bi nių 
ta len tų. „Čia daž nai atei na vie ni
šos, vy rus pa lai do ju sios mo te rys, 
ku rių vai kai ne re tai – už sie ny je. 
Dai lės te ra pi jos už siė mi muo se jos 
ran da pa lai ky mą, pa stip ri ni mą, 
pa ma to, kad jos – ne vie nin te lės 
to kios, kad ir ki ti su si du ria su pa

vie tų, kur jie ga lė tų gru pė se nu
veik ti kaž ką ma lo naus.

Cent ro pa da li nio Psi chi kos 
svei ka tos cent re sen jo rams at
lie ka mas ir kog ni ty vi nių funk ci jų 
ver ti ni mas. Pa sak gy dy to jos, vy
res nio am žiaus žmo nėms ne re tai 
ima at ro dy ti, kad vis ką per daž
nai pa mirš ta, jie ima bai min tis, 
kad pra si dė jo su sme ge nų veik
la, at min ties pra ra di mu su si ju
sios li gos.

„At lik da mi kog ni ty vi nių funk
ci jų ver ti ni mą mes nau do ja me 
tes tus, ku riais įver ti na me žmo
gaus at min tį, su ge bė ji mą su telk ti 
dė me sį. Vie nus to kių tes tų re zul
ta tai nu ra mi na, o ki tus pa ska ti na 
kreip tis pa gal bos į gy dy to jus“, – 
pa ste bė jo V.Ma tu lio nie nė.

Į psi cho re lak sa ci jos sean sus, 
kog ni ty vi nių funk ci jų ver ti ni
mą ir žai di mų po pie tes sen jo
rai tu rė tų re gist ruo tis te le fo nais  
(8 37) 409 844 ir (8 37) 409 808.

Ki ta me po lik li ni kos Cent
ro pa da li nio pa sta te, esan čia me 
A.Mic ke vi čiaus gat vė je, sen jo rai 
ren ka si į mankš tas. Jas ve dan tys 
ki ne zi te ra peu tai pra ti mus pa ren
ka at si žvelg da mi į sen jo rų nu si
skun di mus.

„Aš tu riu kak lo atau gų ir ski fo zę 
po gal vos trau mos. Pri va lau nuo
la tos mankš tin ti kak lą ir pe čius. 
Turiu siuntimą lan kyti mankš tas, 
ta čiau jų ne vi sa da pa kan ka, to dėl 
la bai džiau giuo si, kai at si ran da 
ga li my bė jas lan ky ti pa pil do mai, 
kaip čia“, – sa kė mies to cent ro 
gy ven to ja Bi ru tė Ba jo rai tė.

Į šias mankš tas iš anks to re
gist ruo tis ne rei kia – kol kas jo se 
yra pa kan ka mai vie tos. Su sa vi mi 
rei kia tu rė ti spor ti nę ap ran gą.

Ge ru oru – lau ke
Po lik li ni kos Dai na vos pa da li ny
je šį mė ne sį vyks ta ki ne zi te ra pi
jos už siė mi mai, skir ti sen jo rams 
su ju da mo jo apa ra to su tri ki mais 
ir skau da mais są na riais. „Tai kar
tą per sa vai tę or ga ni zuo ja mi gy
do mo sios kū no kul tū ros už siė
mi mai, ku riuos mes va di na me 
svei ko ju de sio ap mo ky mais. Pas
ku ti nis už siė mi mas bu vo skir tas 
ju da ma jam apa ra tui ir neu ro lo
gi nis – nu ga ros ir są na rių skaus
mams ma žin ti. Kva li fi kuo ti ki
ne zi te ra peu tai sen jo rus ap mo ko 
spe cia li zuo tos mankš tos, ku
rią na muo se jie ga li da ry ti sa va
ran kiš kai“, – in for ma vo Dai na
vos pa da li nio Fi zi nės me di ci nos 
ir rea bi li ta ci jos sky riaus ve dė ja, 
gy dy to ja Ne ri ja Pet ru lai tie nė.

Ge ru oru sen jo rai mankš ti na si 
Dai na vos par ke. Šie ne mo ka mai 
už siė mi mai vyks vi są spa lio mė
ne sį, da ly viai re gist ruo ja mi te le
fo nu (8 37) 403 923.

Šį mė ne sį Kau no mies to po lik
li ni ko je sen jo rai taip pat ga li su
spė ti ne mo ka mai pro fi lak tiš kai 
pa si tik rin ti dan tis, da ly vau ti pa
skai to se apie pa cien tų mai ti ni mo
si ypa tu mus ser gant cuk ri niu dia
be tu, in fek ci nių li gų pro fi lak ti ką ir 
skie pus, vy res nio am žiaus žmo nių 
bur nos hi gie nos ypa tu mus, virš ki
ni mo sis te mos su tri ki mus ir ki to
se. Pla čiau apie KMP vyks tan čius 
ren gi nius – in ter ne to sve tai nė je 
www.kau no po lik li ni ka.lt.

na šio mis pro ble mo mis“, – pa ste
bė jo so cia li nė dar buo to ja.

„Iš Kai šia do rių ra jo no at si
kraus čiu si į Kau ną, aš il gą lai
ką ne ra dau ne mo ka mų dai lės 
te ra pi jos už siė mi mų. Čia svar
biau sia yra ne pie ši mas, o bend
ra vi mas“, – pa sa ko jo vie na iš už
siė mi mo da ly vių 74erių Vio le ta 
Sut ke vi čie nė.

Su ži no ju si, kad šie ne mo ka mi 
už siė mi mai truks ne tik spa lio 
mė ne sį, bet tę sis ir vė liau, mo
te ris ne slė pė ge rų emo ci jų. „Va
lio! Ko kia ge ra šian dien die na!“ – 
džiau gė si sen jo rė.

Dai lės te ra pi jos gru pė je dar yra 
vie tos. No rin tie ji lan ky ti gru pę 
Dai na vos pa da li ny je tu rė tų re
gist ruo tis te le fo nu (8 37) 787 000 
ar ba (8 37) 404 007.

Psi cho re lak sa ci jos nau da
Tuo me tu po lik li ni kos Cent
ro pa da li ny je Nep rik lau so my bės 
aikš tė je vyks ta sen jo rams skir ti 
psi cho re lak sa ci jos sean sai, kog
ni ty vi nių funk ci jų ver ti ni mas ir 
žai di mų po pie tės.

Ke lio li ka sen jo rų, pu siau gu
lo mis įsi tai sę ant iš sklei džia mų 
fo te lių, už si mer kę klau so si ra
mios mu zi kos ir at pa lai duo ja mai 
nu tei kian čio cent ro dar buo to jos 
skai to mo teks to. Tai – psi cho
re lak sa ci jos sean sas Psi chi kos 
svei ka tos cent re. „Psi cho re lak
sa ci ja yra vie nas iš psi chi kos su
tri ki mų gy dy mo bū dų, ta čiau ga li 
bū ti tai ko mas ir įtam pos, ne ri mo 
pre ven ci jai. Iš ša lies ga li at ro dy ti, 
kad pen si nin kai, ku riems į dar
bą ei ti ne rei kia, rū pes čių, įtam
pos be veik ne patiria. Iš tie sų ir 

jie pa ti ria įvai rios įtam pos. Dėl 
vis daž niau iš ky lan čių svei ka tos 
pro ble mų, ar ti mų žmo nių mir
čių, ki tų gy ve ni miš kų si tua ci
jų“, – aiš ki no po lik li ni kos Cent
ro pa da li nio Psi chi kos svei ka tos 
cent ro va do vė Vi da Ma tu lio nie
nė. Gy dy to jos žo džiais, psi cho
re lak sa ci jos sean sų me tu žmo nės 
at si pa lai duo ja, pa jun ta to nau dą 
ir la bai pa mėgs ta šiuos už siė mi
mus.

Ki ta sen jo rų mėgs ta ma veik
la Psi chi kos svei ka tos cent re – 
žai di mų po pie tės. Čia sen jo rai 
ir pa bend rau ja žai di mo for ma, ir 
ge rų emo ci jų pa si se mia, ir už sii
ma tam tik ra in te lek tua li ne veik
la, nes pa ren ka mi žai di mai, ska
ti nan tys mąs ty ti, la vin ti at min tį. 
„Po pie ti niai ar va ka ri niai žai di
mai su bend ra min čiais pa ge ri na 
as mens psi chi nę bū se ną, iš lai ko 
jį il giau ak ty ves nį, bend rau jan tį, 
pa ti rian tį ge rų emo ci jų, ir il gi na 
svei ką žmo gaus gy ve ni mą“, – 
V.Ma tu lio nie nės žo džiais, šių 
už siė mi mų vie na iš mi si jų – pa
ska tin ti sen jo rus ieš ko ti to kių 

Tu riu siun ti mą lan
ky ti mankš tas, ta
čiau jų ne vi sa da pa
kan ka, to dėl la bai 
džiau giuo si, kai at
si ran da ga li my bė 
jas lan ky ti pa pil do
mai, kaip čia.
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