
 

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2022 m. rugsėjo mėn. Nr.62 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS   
 

Vadovo žodis 
Radau labai prasmingus žodžius pamąstymui....dalinuosi: 

„Ateiname į pasaulį kietai sugniaužę kumščius, tarytum pasirengę kovoti, grumtis ir 

nugalėti, nežinodami, kad pasaulis vis tiek nugalės mus. Vos užgimę jau garsiai 

šaukiame, reikalaudami dėmesio, rodydami savo išskirtinumą. Baigdami savo žemišką 

kelionę, išeiname bejėgiškai ištiesę delnus, nieko nepasiimdami, ką užgyvenome, ką be 

atodūsio kaupėme, taupėme – viską palikdami kitiems...  

Taigi – vienokie ateiname, kitokie išeiname, o bendra tėra tik tai, kad abiem atvejais 

esame graudžiai nuogi ir bejėgiai, reikalingi kitų globos“ /D. Čepienė/ 

 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema_________________  

\ 

 

Rugsėjis -  pasaulinis  

Alzheimerio ligos mėnuo 
 

Alzheimerio liga yra tik viena iš kitų galimų demencijos formų. Demencija yra lėtinis 

ir progresuojantis galvos smegenų sutrikimas, kuris pažeidžia smegenų ląsteles. Dėl šių 

pažeidimų suprastėja ryšys tarp skirtingų smegenų dalių, kurios yra atsakingos už kalbą, 

atmintį, judėjimą, orientaciją, suvokimą, skaičiavimo įgūdžius, gebėjimą mokytis, dėl ko 

dažnai pakinta emocijų kontrolė, socialinis elgesys, motyvacija. Pablogėja socialinė 

adaptacija, asmuo tampa visiškai priklausomas nuo artimųjų. 

 

Kam gali išsivystyti demencija? 

Dažniausiai ji išsivysto 65 metų ir vyresniems asmenims, tačiau labai svarbu žinoti, 

kad demencija nėra įprasto senėjimo dalis. Ne visi vyresnio amžiaus žmonės turi 

demenciją. Pasitaiko atvejų, kai demencija išsivysto 40–50 metų asmenims. Ji vadinama 

jaunesniojo amžiaus demencija. 

 

Kokios yra demencijos priežastys? 

Kiekvienas demencijos tipas turi savas atsiradimo priežastis. 

Dažniausi demencijos tipai – tai Alzheimerio liga, kraujagyslinė demencija, demencija su 

Lewy kūneliais, frontotemporalinė demencija, su alkoholiu susijusi demencija. Riziką 

išvystyti demenciją turi asmenys sergantys tam tikromis neurodegeneracinėmis ligomis, 

tokiomis kaip Parkinsono liga, ar lėtinėmis nervų sistemos ligomis, tokiomis kaip 

epilepsija. 



Ar tai yra demencija? 

Panašius į demenciją simptomus sukelia daug sveikatos būklių: tam tikrų vitaminų ar 

hormonų trūkumas, depresija, vaistų nesuderinamumas arba per didelis jų kiekis, 

infekcijos, galvos smegenų augliai. 

Labai svarbu kuo anksčiau nustatyti demencijos simptomus sukėlusią priežastį ir, 

esant gydomai būklei, skirti reikiamą gydymą. Jeigu simptomus sukelia demencija, laiku 

nustatyta diagnozė padėtų žmogui gauti ankstyvą pagalbą, su tuo susijusią reikiamą 

informaciją ir gydymo bei sveikatos palaikymo paslaugas. 

 

Ar galima demenciją paveldėti? 

Tai priklauso nuo demencijos priežasties, todėl yra svarbu gauti medicininę 

diagnozę. Jeigu nerimaujate, kad turite riziką paveldėti demenciją, pasitarkite su savo 

gydytoju. Dauguma demencijos tipų nėra paveldimi. 

 

Kokie yra ankstyvieji demencijos ženklai? 

Dažnai ankstyvieji demencijos požymiai lieka nepastebimi, nes dažniausiai būklė 

progresuoja po truputį. Dalis asmenų pirmiausia pastebi, kad silpsta trumpalaikė atmintis, 

kitiems kalba, atsiranda nuotaikos svyravimų. Vis dėlto kiekvienas atvejis yra unikalus ir 

demencijos simptomai bei būklės progresavimas priklauso nuo demencijos tipo. 

 

Ankstyvosios demencijos požymiai ir simptomai dažnai yra šie: 

• prastėja atmintis (silpsta gebėjimas prisiminti neseniai įvykusius įvykius); 

• sunkumas atlikti kasdienes užduotis (namų ruošoje ar buityje); 

• sunku reikšti mintis žodžiu ir raštu (sunkumas rasti tinkamą žodį); 

• sunku orientuotis laike ar net ir gerai pažįstamoje aplinkoje ar situacijose; 

• sunkus adekvačiai vertinti situaciją ar priimti sprendimus (pvz. tvarkytis su 

pinigais); 

• sunkumas dalyvauti ar sekti pokalbį, televizijos programas ar skaityti; 

• daiktų dėjimas į netinkamą vietą, ne ten, kur įprastai jie laikomi; 

• pakitusi asmenybė, nuotaikos ir elgesio pokyčiai; 

• pomėgių, iniciatyvumo ar noro veikti ir patirti naujų dalykų praradimas; 

• kartojami klausimai, tų pačių istorijų, pasakojimų kartojimas; 

• sunku suvokti vaizdinę ir erdvinę informaciją. 

Dauguma demenciją turinčių asmenų patiria keletą iš minėtų požymių, laikui bėgant, 

jie pajunta, kad savarankiškai atlikti užduotis tampa vis sunkiau. Kadangi demencijos 

požymiai ir simptomai kinta progresuojant būklei, tiek demenciją turinčiam asmeniui, tiek 

šeimos nariams gali būti sudėtinga prisitaikyti prie kintančių gyvenimo aplinkybių. 

 

Vidurinėje demencijos stadijoje: demencijai progresuojant simptomai vis labiau riboja 

asmens galimybes pasirūpinti savimi, trukdo kasdienei veiklai: 

• dar labiau sutrinka atmintis – pamirštami neseni įvykiai ir asmenų vardai; 

• pasimetimas namuose; 

• apsunkintas bendravimas; 

• asmeniui reikia vis daugiau priežiūros ir pagalbos buityje; 

• vis ryškesni elgesio pokyčiai: būdingas klaidžiojimas,  

klausimų kartojimas. 

 

 



Vėlyvojoje demencijos stadijoje: asmuo tampa visiškai priklausomas nuo kitų asmenų. 

Atmintis yra stipriai pažeista, fiziniai simptomai yra ūmūs. Simptomai apima: 

• nesiorientuoja laike ir erdvėje; 

• sunkiai arba nebeatpažįsta pažįstamų ir draugų; 

• reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra; 

• asmuo sunkiai vaikšto; 

• stiprus elgesio pasikeitimas, gali pasireikšti agresija. 

 

Kokia galima pagalba? 

Šiuo metu nėra nustatyta aiškių demencijos prevencijos būdų. Nėra vaistų, kurie 

padėtų išvengti demencijos ar sustabdytų jos progresavimą, tačiau kai kurie vaistai gali 

padėti sumažinti demencijos simptomus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas asmuo 

demenciją patiria labai individualiai, todėl, taikant konkrečius medicininės ir socialinės 

paramos bei pagalbos būdus, būtina atsižvelgti į individualią situaciją. Pavyzdžiui, 

vieniems Alzheimerio liga sergantiems asmenims labai padeda kolektyviniai užsiėmimai, 

buvimas tarp demenciją turinčių žmonių, kitus, priešingai, buvimas tarp žmonių veikia 

neigiamai. 

Asmenims, turintiems demenciją, labai svarbi parama ir palaikymas. Pagalba 

šeimoms, kurios globoja demenciją turintį asmenį, tampa labai reikšminga suvaldant šią 

būklę ir palaikant asmens gerovę.  

 

***** 

Onutė: „Atsibodo, einame į namus, į vidų.“ 

Valė: „Einam, einam. O kur eiti?“ 

Staselė: „Tai aš parodysiu kelią.“ 

 

Susikabina rankomis ir veda viena kitą, tik ne visada aišku, kuri kurią ir kur. Trys 

skirtingų gyvenimų, skirtingo amžiaus, skirtingų patirčių moterys, niekada gyvenime 

nesusitikusios ir neturėjusios nieko bendro – dabar jaučia bendrystę ir yra „seseriškai“ 

neišskiriamos, globoja viena kitą ir laikosi viena kitos.  



Gyventojų skyrelis ___________________ 

Užimtumas – kiekviena diena kupina 

naujų patyrimų 

 

 



Kas ilsisi ir masažuojasi, kas stropiai stropiai dirba. Kas dėlioja, piešia, spalvina, 

konstruoja. Kas kartą pažįstame, atpažįstame, patiriame iš naujo, atsimename matydami, 

liesdami ir užuosdami, mokomės iš naujo. Svarbu kartu, svarbu visiems smagu. Svarbu, 

kad kiekviena emocija yra emocija, kad sukuriame bendrystės jausmą, kad stengiamės 

veikti ir užsiimti kiekvienam tinkama ir priimtina veikla. Visais įmanomais būdais 

stimuliuojame smegenų veiklą, skatiname vieni kitus ir nenorime nusileisti kolegoms 😊 

 

 
 

 



Bendruomeninis gyvenimas____________ 

Rudeninė talka 
Visada daug smagiau ir jaukiau gyventi bei dirbti sutvarkytoje aplinkoje. Dar 

smagiau, kad bendruomeniškai visi kartu susirenkame į talkas ir puoselėjame savo 

aplinką. Šį kartą, šviečiant rudeninei saulutei ir pučiant gaiviam vėjui, su šypsenomis 

veiduose darbavomės Globos namų teritorijoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalbos Kampelis _____ 

O mūsuose buvo  

 kalbama taip...  
Kiekvienas Lietuvos regionas, miestas ir net atskira giminė,   šeima turi sau 

artimus tarmiškus žodžius. Kvietėme Globos namų darbuotojus  ir   gyventojus 

pasidalinti labiausiai įsimintinais jų vartotais arba tebevartojamais žodžiais ☺.  
 

Viedras - kibiras, Ušietkas- duonkubilis, Uzbonas- ąsotis, Laška - lova, 

jaksas - megztinis, učlaimas- kiemas, nūžnikas- tualetas, bolė -  kamuolys, 

zaslanas -  suolas, kūtė - avidė, sklepas -  rūsys, lepeška - voveruška 

(grybas). dekis -  užklotas, smetona- grietinė, ratai -  vežimas,  

mazgoti -  plauti, šlajai - rogės į 

mišką, 

kramė - galva.  (Merkinė, Dzūkija) 

zelikis -  gultas, 

sumūrytas 

iš pečiaus 

plytų, 

 D. Malinauskienė  

 pasoga - kraitis, Balėja -  dubuo, Sparnyčia- sijonas, 

 triūsas - įdirbis. arielka - degtinė, abrūsas - rankšluostis, 

 O. Dumbliauskienė (Aukštait.) bulba -  bulvė, naktaiza - kaklaraištis, 
vengierkos - ilgi 

žieminiai 

batai, 

mazgoti - plauti, cvekas - vinis, nažutka - švarkelis, 

 pamačyti - padėti, dratas - viela, stancija -  trobos kitas 

galas,  veizėti - žiūrėti, drūtas - stiprus,  

šliurės -  medinės 

šlepetės, 

futerka - priestatas 

įrankiams, 

dūšia - dvasia, kansecija- autobusas, 

  griekas - nuodėmė. narakiai - tyčia. 

livaras - laistytuvas, skladukas - mažas 

pereinamas 

kambarys, 

O. Guralienė G. Adamonienė (Aukštaitija) 

rėdytis 

šlebutę -  

rengtis 

suknelę, 

 Krama- parduotuvė, Stuba - namas, 

 chlep - duona, brička -  vežimaitis, 
undarokas - sijonas, autolafkė - parduotuvė 

ant ratų. 

bučiky - batai, pabaika - neblogai, 

pončiakos - kojinės,  gžebelė - šukos. žusis - žąsis. 

mergučė - mergaitė,   S. Misevičius (Jonava) (Aukštaitija) 

prosas -  lygintuvas, Ščyrai - stropiai, Karzinė- krepšys, Lietinis - lietpaltis, 

mikliai -  greitai, giedros - pėdkelnės. priemenė -koridorius urštas -  kepeninė, 

petelnė - keptuvė, akurat - iš tikrųjų, sloikas - stiklainis, spatas - kastuvas, 

skūpas -  šykštus, mandavoškė – utelė.       tėvužėlis - tėvas, šlebė - suknelė. 

mislyti - mąstyti.  A. Jakštienė Rakiškis- Rokiškis. (Suvalkija) 

A. Dirmienė (Šakiai) Lebeda- žioplė, M.E.Mikšys (Aukštait.) Kušlė - akla (moteris), 

Petelnė - keptuvė, keselys- krepšys, Gaspadinė šeimininkė, spavėdnia- išpažintis, 
putra - sriuba, plušytė- kempinėlė. kačerga - žarsteklis, pučkutė - plastikinė 

dėžutė 
sumuštiniams, 

kleidė - suknelė, N. Juknevičienė revas - giria.  

punčiakos - kojinės, Kuraniukai - debesėliai,  
 (Žemaitija) zavolas -  didelis suolas, kriukis -  lazdelė 

vaikščiojimui. Zacirka - leistinukas, einam paūturtsma- einam pakalbėsim,  

liestvos - kopėčios, šėdželka - kūdra (R. Žemaitijoje – 

Sodželka) 

ragažė - pintinėlė, 

suslaniukas - suoliukas,   slovikas - stiklainis, 

suritinti -  suvalgyti, šėpa - spinta (R.Žemaitijoje – 

Šepikė) 

juka -  kraujas, 

guzikas - saga,  kvaraba - virusas, liga.  

rundulis - puodas su 

ilga 

rankena 

zara  - tuoj (R. Ž.– Zaras), G. Spūdytė (Suvalkija) 

 skadai -  laiptai,   

 košikas- krepšys (Suvalkijoje – Kašikas). 
J. Kliknienė D. Astrauskienė (Dūkštas, Aukštaitija)  

Grabe – griovys,  mašina – pečius,  bardačiokas -  automobilio salono dėtuvė. 

amūrėlis – plaktukas, šnekta – kalba,  D. Zvicevičius 



Įdomybės ___________________________ 
 

Įdomesnieji įstaigoje gyvenančių ir gyvenusių globotinių vardai. 

2022 2008-2021 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

Konstancija Marinas Anisija Teofilė Leonardas 

Efemija Bediminas Anastazija Praskovja Enrikas 

Giedra Otonas Alevtina Leokadija Klėtas 

Lygija Feliksas Evdokija Karmen Mečys 

  Tamara Olimpija Mikas 

  Skolestika Akilina Kornilijus 

  Feoktista Juzė Teofilis 

  Felė Alvira  Gražulis 

  Malvyna   

 
Šiuo  metu globos namuose populiariausi vardai: 

Danutė/Dana (4) 

Janina/Janė (4) 

Aldona (3) 

 

Ona (3) 

Regina (3) 

Genovaitė (2) 

 

Jonas (2) 

Marijonas (2) 

Česlovas (2) 

Petras (2) 
 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai  

Suvalkietis turguje pardavinėja pigius kotletus 

iš putpelės mėsos. Pamatęs jį žemaitis stebisi: 

- Kaip tu taip pigiai pardavinėji? Juk putpelė 

tokia brangi! 

Suvalkietis atsako: 

- Na, ne tokia ir brangi, kai per pusę su 

arkliena maišai. Vienas arklys - viena putpelė, 

vienas arklys - viena putpelė... 

Suvalkietis semia vandenį kibiru iš kūdros ir pila 

žemėn. Praeivis klausia: 

- Ką gi tu čia, žmogau, darai? 

- Noriu išsemti vandenį iš balos. 

- Tu ką?! Iš proto išsikraustei? 

- Išsikraustytum ir tu, jei paskandintum muilą. 

 

************************************** 

************************************* 

Ateina toks rūstus žemaitis į parduotuvę ir 

sako:  

- Kapyra.  

Pardavėja galvoja - žmogus pasišnekėt nori ir 

sako:  

- Nu, gerai yra.  

Žemaitis:  

- Kapyra!  

- Nu kaip... Normaliai... Gyvenu. Viskas lyg ir 

tvarkoj.  

Žemaitis:  

- Kapyra!!!  

- Nu gerai yra, gerai!  

Žemaitis:  

- Rūgšta peina dorne veina! 

Stovi pakelėj senukas su karve i (ir) stabdo 

pravažiuojančias mašinas. Sustoja BMW, už 

vairo sėdi jaunas vaikinas i (ir) sako:  

– Nu tave, sėni (seni), pavešiu, ale kap (bet kaip) 

su karve bus?  

Sėnis (senis) atsako:  

– O jinai iš paskos bėgs.  

Tai jaunuolis spaudžia kokius penkiasdėšimt 

(penkiasdešimt), karvė dą (dar) bėga, spaudžia 

jau šimtą – karvė dą (dar) bėga, spaudžia jau 

šimtą penkiasdėšimt (penkiasdešimt) – karvė 

bėga, spaudžia du šimtus – karvė bėga, ale (bet) 

pradėjo ją (jai) viena akis mirksėt. Jaunuolis 

sako: 

 – Kudė (kodėl) tai karvei akis trūkčioja? 

Sėnis atsako: 

 – Posūkį rodo, tuoj lenks.... 
 


