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RehaCom
Interaktyvi pažintinių funkcijų lavinimo sistema 

(Vokietija)
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• RehaCom – tai kompiuterinė 
programa skirta pažintinių 
funkcijų lavinimui



RehaCom
pratimai – plačiam spektrui kognityvinių sutrikimų

• RehaCom sprendžia visą spektrą kognityvinių deficitų

Dėmesys ir 
koncentracija

Atmintis

Vykdomosios 
funkcijos

Akipločio 
sutrikimai dėl CNS 

pažeidimo

Vizualinė-
motorinė 

koordinacija
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RehaCom - specifiška deficitui sistema
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RehaCom turi 24 terapijos modulius kuriuos galima individualiai parinkti pagal sutrikimą

Dėmesio lavinimo moduliai:

Budrumas

Dėmesio išlaikymas

Erdvinės operacijos – 2D, 3D

Vizualinės – konstrukcinės užduotys

Dėmesys ir koncentracija

Paskirstytasis dėmesys



RehaCom - specifiška deficitui sistema
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RehaCom turi 24 terapijos modulius kuriuos galima individualiai parinkti pagal sutrikimą

Atminties lavinimo moduliai:

Darbinė atmintis

Topologinė atmintis 

Atmintis veidams 

Atmintis žodžiams

Atmintis figūroms

Verbalinė atmintis



RehaCom - specifiška deficitui sistema
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RehaCom turi 24 terapijos modulius kuriuos galima individualiai parinkti pagal sutrikimą

Vykdomųjų funkcijų lavinimo moduliai:

Apsipirkimas

Atostogų planavimas

Loginis samprotavimas  

Skaičiavimas 



RehaCom - specifiška deficitui sistema
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RehaCom turi 24 terapijos modulius kuriuos galima individualiai parinkti pagal sutrikimą

Regėjimo lauko lavinimo moduliai:
(naudojami pacientams po insulto ar smegenų traumų, operacijų, kai 
sutrikusi regos suvokimo funkcija (hemianopsija)

Sakadiniai pratimai

Žvalgymasis (Akipločio pratimai)

Peržiūra ir skaitymas 

Regėjimo atkūrimas



RehaCom – paprasta valdyti
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Specialistui nereikia atlikti jokių RehaCom 

nustatymų, programa pati prisitaiko prie paciento 

sugebėjimų:

pacientas pradeda pratimus nuo lengvų užduočių, 

programa automatiškai palaiko ir/ar keičia pratimų 

sunkumo lygį pagal paciento sugebėjimus.

RehaCom autoadaptyvinė funkcija – palengvina specialistų darbą



Informatyvus RehaCom terapijos rezultatų atvaizdavimas

• Išsaugomi visų užsiėmimų rezultatai;

• Rezultatus galima filtruoti pagal įvairius 

parametrus;

• Fiksuojama užsiėmimo trukmė, 

kiekvienos užduoties laikas, reakcijos 

laikas, klaidos pagal jų rūšį ir t.t.;

• Suformuojamas informatyvus išrašas, 

atvaizduojamas paciento progresas, tai 

– puiki medžiaga paciento 

konsultavimui;
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RehaCom indikacijos

Pažintinių funkcijų sutrikimai kuriuos sukelia:

Insultas, smegenų traumos;

Neurodegeneracinės ligos;

Schizofrenija, depresija, priklausomybės;

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas;

Išsėtinė sklerozė (dėmesio, atminties, 

vykdomųjų funkcijų  lavinimas).
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RehaCom užsiėmimų trukmė
(Pagal Vokietijos Neurologijos asociacijos gaires)

RehaCom kognityvinės terapijos kursas:

Rekomendacijos pagal Vokietijos neurologijos asociacijos gaires, 2012:
Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, 2012 (last edition)

RehaCom terapinės sesijos trukmė priklauso nuo paciento būklės.

Pacientui rekomenduojama:

ūmi, ankstyva ligos fazė: RehaCom kelis kartus per dieną po 10 - 15 minučių.

Vėlesnėse ligos ar reabilitacijos fazėse, po 6 - 8 savaičių, sesijos gali trukti 45 - 60 min. mažiausiai 3 kartus per 
savaitę.

Vėlyvoje reabilitacijos fazėje rekomenduojami pratimai namuose, 2 - 3 kartus per savaitę iki 3 - 5 mėnesių.
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RehaCom
pažintinių funkcijų testai padeda 
sukurti individualią terapijos 
strategiją



RehaCom kognityvinių funkcijų testai –

pagalba specialistui 
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RehaCom testavimo modulyje yra 9 testai:

1. Budrumo,

2. Paskirstytojo dėmesio,

3. Atsako kontrolės,

4. Darbinės atminties,

5. Žodžių atminties,

6. Skaičių paieškos,

7. Loginio samprotavimo,

8. Regėjimo lauko,

9. Pastabumo (Visual Scanning).

Dėmesio: RehaCom testai yra atrankiniai (screening) ir taikomi paciento 

pradinei būklei ir jo progresavimui nustatyti, jie neturi būti taikomi 

diagnostikai.



RehaCom kognityvinių funkcijų testai –

pagalba specialistui 
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Paciento testavimas padeda:

1- nustatyti kognityvinius deficitus;

2- teisingai parinkti pratimų 

modulius;

3- sekti paciento progresavimą;

4- keisti terapijos taktiką, esant 

reikalui.



Automatiškai sugeneruojami testų rezultatai – lengvai suprantami pacientui 

ir specialistui;

tai patogi ir aiški vaizdinė medžiaga terapijos strategijos sukūrimui, 

konsultavimui. 
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Testavimo rezultatai 
raudonoje/geltonoje zonoje 

– sistema automatiškai 
rekomenduoja pratimų 

modulį

Testavimo rezultatai 
žalioje zonoje –

pacientas sveikas

Testavimo duomenys 
išsaugomi, gali būti 

atspausdinami, 
atliekami pakartotinai

Testų rezultatai automatiškai palyginami su normomis. Dėmesio: RehaCom testai yra atrankiniai (screening) ir taikomi paciento pradinei 

būklei ir jo progresavimui nustatyti, jie neturi būti taikomi diagnostikai.



RehaCom – išmanios naudojimosi galimybės
RehaCom instaliacija į įstaigos serverį – iki 
10 darbo vietų!

RehaCom 3 ar 7 metų licenciją įsigyja įstaiga;
Programa instaliuojama įstaigos serveryje;
Tai leidžia sukurti 10 RehaCom darbo vietų įstaigoje ar jos filialuose bet 
kurioje vietoje Lietuvoje.
Būtinas geras interneto ryšys!

RehaCom namuose

Namų darbui gali būti įsigyjamos valandinės RehaCom licencijos;
Naudotojas parsisiunčia programą į namų kompiuterį; 
Dirba savarankiškai arba konsultuodamasis su specialistu;
Valandinės licencijos gali būti apmokėtos kitų institucijų ir suteiktos 
naudojimuisi namuose.



Grupės kurioms kompensuojama:

1. Neįgalieji 

2. Pensininkai 

Bet kuri diagnozė;

Siuntimo formoje 0/27a būtinas įrašas 
„rekomenduojamas pažintinių funkcijų 
lavinimas“.

Techninės pagalbos centruose pacientams suteikiami 
prisijungimo duomenys, nuoroda į programą, 
instrukcija;

Pacientai turi instaliuoti RehaCom namie savarankiškai, 
prisijungti ir dirbti;

Kompensuojama viso iki 16 val. licencijų;

Licencijos eikvojasi tik kai dirbama su RehaCom.

RehaCom kognityvinių funkcijų lavinimo 
sistemos valandinės licencijos 
kompensuojama Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centruose



RehaCom Jūsų ligoninės serveryje –

išmanu ir ekonomiška

• RehaCom darbo vietai įrengti reikia:

- kompiuterio,

- paprastos klaviatūros, pelės,

- specialios RehaCom klaviatūros (rekomenduojama)

Speciali RehaCom klaviatūra išplečia programos 
panaudojimo galimybes.

RehaCom klaviatūra leidžia lengviau dirbti su programa 
pacientams su motorikos sutrikimais, su sunkesniais 
kognityviniais sutrikimais, mažesniems vaikams ir vyresniems 
pacientams, kurie neturi įgūdžių dirbti su paprasta klaviatūra 
arba turi motorikos sutrikimų.



RehaCom
pažintinių funkcijų lavinimo sistema

• Lietuvių kalba!

• RehaCom galima naudotis gimtąja kalba –
lietuvių, rusų, lenkų, viso 26 pasaulio 
kalbomis.



RehaCom
pažintinių funkcijų lavinimo sistema

• Inovacinė interaktyvi kompiuterinė sistema.

• Apima platų kognityvinių deficitų spektrą.

• Paprastas valdymas - nereikia specialaus personalo 
pasiruošimo, pacientai gali dirbti savarankiškai.

• Naujas, motyvuojantis ir patrauklus užsiėmimas pacientams.

• Galimybė tęsti terapiją namie.

• Patogus įrankis mokslinių duomenų kaupimui ir analizei.
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