
 
 

RehaCom kompiuterinė programa pažintinių funkcijų lavinimui 
 
RehaCom – inovatyvi kompiuterinė programa skirta pažintinių funkcijų lavinimui.  
 
Pažintinių (moksl. kognityvinių) funkcijų sutrikimas - dažnas įvairių ligų simptomas 
sukeliantis dėmesingumo, pastabumo, koncentracijos, atminties, planavimo, 
skaičiavimo, kasdienių užduočių sprendimo sunkumų. Tai neigiamai įtakoja pilnavertį 
gyvenimą, griauna santykius su artimaisiais. 
 
Pažintinių funkcijų atstatymui ir lavinimui naudojant interaktyviąją kompiuterinę 
programą RehaCom, smegenų mankšta yra įdomi, motyvuojanti, nes grįžtamasis ryšys 
leidžia tiesiogiai stebėti savo darbo rezultatus, matyti progresą.  
 

Dirbti su Rehacom naudinga ir įdomu  
Programa sudaryta iš 25 pratimų skirtų įvairioms pažintinėms funkcijoms lavinti: 
budrumo, dėmesingumo, koncentracijos, atminties, loginio samprotavimo, skaičiavimo, 
dienos planavimo. Pvz., yra 6 atminties lavinimo pratimai: verbalinės, darbinės, 
topologinės, regimosios atminties, atminties žodžiams ir veidams. Naudingi 
dėmesingumo lavinimo pratimai - budrumo, reagavimo, dėmesio išlaikymo, vizualinių – 
konstrukcinių užduočių, erdvinio suvokimo pratimai. Pratimai parenkami individualiai 
pagal amžių, sutrikimo sunkumą, interesus. 

 

Kad dirbti su programa RehaCom, reikia mokėti naudotis kompiuterio klaviatūra. Jeigu 
pacientams trūksta įgūdžių arba jie turi motorikos sutrikimų, rekomenduojame 
RehaCom klaviatūrą – tai supaprastinta klaviatūra su dideliais patogiai išdėstytais 
mygtukais, padedanti tiksliau atlikti pratimų užduotis. 
 
 
 

Klinikiniai tyrimai įrodė RehaCom programos efektyvumą gerinant pažintines funkcijas po insulto, galvos smegenų 
traumos, sergant tokiomis ligomis kaip išsėtinė sklerozė, demencija, Alzheimerio liga, esant raidos sutrikimams, dėmesio 
koncentracijos ir hiperaktyvumo sindromui ir t.t. Sveiki pagyvenę žmonės gali dirbti su budrumo ir atminties lavinimo 
pratimais, kad sulėtintų šių funkcijų silpnėjimą.  
 
RehaCom programa efektyvi įvairaus amžiaus pacientams 
Programa RehaCom skirta įvairaus amžiaus pacientams, kuriems dėl ligų, raidos sutrikimų, degeneracinių procesų, 
traumų yra sutrikusios kognityvinės funkcijos.  
Pažintinių funkcijų atsistatymas – ilgas procesas, trunkantis daugelį mėnesių ir net metų, bet treniruojantis su RehaCom 
programa, pažintinės funkcijos atsistato greičiau. Rekomenduojama smegenų mankštą tęsti ne mažiau kaip 1 – 4 
mėnesius, dažnai iki 6 - 8 mėnesių. 
 
RehaCom naudojama ligoninių reabilitacijos skyriuose, sanatorijose, pacientų namuose tęstinei terapijai. 
Programa pritaikyta savarankiškam darbui namuose, ją lengva valdyti, prieš kiekvieną pratimą pateikiamos aiškios 
instrukcijos pasirinkta kalba. 
 
 
RehaCom programa yra sukurta komandos Vokietijos specialistų - psichiatrų ir psichologų ir yra pastoviai vystoma. 
Programa išversta į 25 pasaulio kalbas, nuo 2016 metų RehaCom galima naudotis ir lietuvių kalba.  
 
 
Oficialus įgaliotas RehaCom atstovas Lietuvoje: 
Medlinkas UAB 
Ateities g. 10 
08303  Vilnius 
Lietuva 
Tel.: +370690 99528 
El. paštas: info@medlink.lt; www.medlink.lt  
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