
பராமரிப்பத் 
திட்டமிடுதல்

டிமமன்ஷியாவு்டன வாழவது: 
பராமரிபபாளர்களுக்கான உதவித்மதாகுபபு



இந்த உ்தவிக்கையேட்டில் 4 ்கையேடுகைள் உள்்ளன. பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்தல் 
பற்றிே இந்த உ்தவிக்கையேட்டில் உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ரப பராமரிககை 
உஙகைளுககு ஆ்தரவ்ளிககும் அத்ோவசறிே ்தகைவல்கைள், ந்்டமு்் கு்றிபபுகைள், 
ந்டவடிக்கைகைள்,மறறும் வ்ளஙகைள் ஆகைிேவற்் வழஙகுகைி் து. இது, 
கைலநது்ரோ்டல், குடும்ப உறுபபினரகைள் ஒவ்வாருவரும் ஆற் யவண்டிே 
பஙகுகைள், அன்புககுரிேவரின் பராமரிபபுத் ய்த்வகைளுககு ஏறப எவவாறு 
முன்கூட்டியே ்திட்்டமிடு்தல், கீயழ விழுவ்்தத் ்தடுபபது எபபடி என்ப்தறகைான 
கு்றிபபுகைள், உஙகைள் வீட்்்ட எபபடி டி்மன்்ஷிோ ஏற்்தாகை மாற்லாம் என்ப்தறகைான 
வழிகைள், உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைளு்டன் பி்ைப்ப உண்்டாககை வழிகைள், 
யமலும் ்பாது யபாககுவரத்்்தப பேன்படுத்தும்யபாது எவவாறு பாதுகைாபபாகை 
நகைரலாம் யபான்்வற்்ப பற்றி உஙகை்்ளப யபான்் பராமரிபபா்ளரகைள் 
கைறறுக்கைாள்வ்தறகைாகை வடிவ்மககைபபட்டு உள்்ளது.

உ்தவி ய்த்வபபடும் ோ்ரயேனும் உஙகைளுககுத் ்்தரியுமானால் அல்லது 
டி்மன்்ஷிோ உள்்ளவருககுக கைி்்டககும் ஆ்தர்வயும் யச்வகை்்ளயும் பற்றி யமலும் 
்்தரிநது்கைாள்்ள விரும்புனால், ccmh@aic.sg என்் மின்னஞசல் முகைவரிேில் 
அல்லது 1800 650 6060 யநரடி ்்தா்லயபசறி எண்ைில் ஒருஙகைி்ைந்த
பராமரிபபு அ்மப்பத் (AIC) ்்தா்டரபுக ்கைாள்ளுஙகைள்.

1.  பராமரிபபு ஏறபாடு்கள்
 • குடும்ப உறுபபினரகை்்ளக கைலநது்ரோ்டலுககு ஒன்றுகூட்டு்தல்
 • கூட்்டத்்திறகு வரயவண்டிேவரகைள் ோர?
 • ோர என்ன ்சயேபயபாகைி் ாரகைள் என்று முடி்வடுபபது
 • நிகைழ்சசறி நிர்ல அ்மத்த்ல்
 • குடும்பககூட்்டம் மருத்துவபபராமரிபபு வட்்டாரத்்தில் ந்டத்்தபப்ட     
   யவண்டுமா?

2.  தனியா்க வாழும் உங்கள் அனபுககுரியவருககு உதவுதல்

3.  சட்டபபூரவமான வி்யங்கள் மறறும் பராமரிபபு     
 விருபபுங்க்ளப புரிந்தும்காள்ளுதல்
 • முன்கூட்டியே பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்தல்
 • வழககை்றிஞரின் நீடித்்த அ்திகைாரம்
 • முன்கூட்டிே மருத்துவ வழிகைாட்டி

 • உேில் ஒன்்்த் ்தோரித்்தல்
 • ஏன் உேில் எழு்த யவண்டும்? 

4.  நிதி உதவித்திட்டங்கள்  
 • பராமரிபபா்ளர பேிறசறி மானிேம்
 • பராமரிபபின் அடிபப்்டகைள்

5.  உங்கள் வீட்்ட டிமமன்ஷியாவுககு ஏறபு்்டயதா்க மாறறுவது
 • வீட்டில் விழுவ்்தத் ்தவிரபப்தறகைான ்பாதுவான உ்தவிககு்றிபபுகைள்

6.  அன்ா்ட வீடடு ந்டவடிக்்கக்களுக்கான உதவிககு்ிபபுகள்  
 • மருத்துவரகை்்ள்ச சந்தித்்தல்
 • உ்வினரகை்்ளயும் நண்பரகை்்ளயும் சந்தித்்தல்
 • விழாககைால ்கைாண்்டாட்்டஙகைள்
 • ்பாது யபாககுவரத்்்த பேன்படுத்து்தல்

7.  இளம் ஆரம்ப்கால டிமமன்ஷியா உள்ளவர்களுக்கான வவ்ல   
 வாய்பபு்கள்
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இந்த உதவிக்்கவயடு 
உங்களுககு எபபடி உதவும்?

உள்ள்டக்கப பக்கம்

இந்த ்கையேடு கு்றித்து ்தாஙகைள் கூ் விரும்பும் ஆயலாச்னகை்்ள 
நாஙகைள் வரயவறகைிய்ாம். QR கு்றியீட்்்ட ஸயகைன் ்சயது, 
உஙகைள் கைருத்துகை்்ளப பகைிரநது்கைாள்்ள சறில நிமி்டஙகை்்ள 
எடுத்துக்கைாள்வீரகைள் என்று நம்புகைிய்ாம். நன்்றி!

அ்னத்து உரி் மகைளும் ஒருஙகைி்ைந்த பராமரிபபு அ்மபபு நிறுவனத்்தின் கைாபபுரி் மோல் 
பாதுகைாககைபபட்்ட்வ. விவரஙகைள் 2021 நவம்பர மா்த நிலவரபபடி சரிோன்வ. இந்த ்வ்ளியீட்டின் 
எந்த்வாரு பகு்தி் ேயும் உரி் மோ்ளரின் எழுத்துபூரவமான முன் அனும்திேின்்றி நகை்லடுககையவா, 
்திருத்்திே்மககையவா, மறுப்திபபு ் சயேயவா, மீட்கைககூடிே யகைாபபுத்்த்ளத்்தில் பத்்திரபபடுத்்தி ் வககையவா 
அல்லது யவறு ஏய்தனும் வழிேில் அனுபபயவா (மின்னிேல், இேந்திரவிேல், நகை்லடுபபு, ப்திவு 
அல்லது யவறு வழிகை்ளில், இந்த ்வ்ளியீட்டின் யவறு வ்கைோனப பேன்பாட்டுககைாகை இருந்தாலும் 
இல்லாவிட்்டாலும்) கூ்டாது.  Part 3: பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்தல்       1



்வவயவறு குடும்ப உறுபபினரகைள் ்வவயவறு வழிகை்ளில் யநாய அ்்டோ்ளத்்்த்ச 
சமா்ளிபபர மறறும் ்தஙகைள் எண்ைஙகை்்ளயும் உைரவகை்்ளயும் அவரவர 
்தனிபபட்்ட வழிகை்ளில் கைருத்துபபரிமாற்ம் ்சயவர. சறில யநரஙகை்ளில், இது குடும்ப 
உறுபபினரகைளுககைி்்டயே யநாககைமற் உரசல்கை்்ள ஏறபடுத்்தலாம். பராமரிபபால் 
எழககூடிே வாககுவா்தஙகை்ளின் எடுத்துககைாட்டுகைள்:

• வழஙகைபப்டவிருககும் பராமரிபபின் வ்கை
• நி்தி ்பாறுபபுகைள்
•  பராமரிபபுப ்பாறுபபுகை்ளில் ஒவ்வாரு குடும்ப உறுபபினரின் பஙகுகைள்
• யவ்ல்ே்ச சமா்ளிபப்தில் உள்்ள சவால்கைள், ்தனிபபட்்ட ்பாறுபபுகைள் மறறும்
  அன்புககுரிேவ்ரப பராமரித்்தல்
• பராமரித்்தல் பேைத்து்டன் வரும் ஒன்ய்ாடு ஒன்று யமாதும் உைரவுகைள்

இபபிர்சச்னகை்்ள அ்்டோ்ளம் கைாைபபட்டு ்தி் ்மோகை நிரவகைிககைபபடுவது 
முககைிேம். அவறறுககுத் ்தோர ்சயவது பராமரிபபின் மனவு்்ள்சசல்கை்்ளயும் 
அழுத்துஙகை்்ளயும் கு்்த்து, அய்த யவ்்ளேில், குடும்ப உ்்வயும் யமம்படுத்்தி 
வலுவாககும்.

1. பராமரிபபு ஏறபாடு்கள்

குடும்ப உறுபபினர்க்ளக ்கலந்து்ரயா்டலுககு 
ஒனறுகூடடுதல்

கூட்டத்திறகு வரவவண்டியவர்கள் யார?

குடும்ப கைலநது்ரோ்டல் என்பது உஙகைள் அன்புககுரிேவர டி்மன்்ஷிோ மறறும் 
ய்த்வபபராமரிபபு ஆகைிேவறறு்டன் அ்்டோ்ளம் கைாைபபடும்யபாது மிகைவும் 
உ்தவிோகை இருககும். சறில குடும்பஙகைள் டி்மன்்ஷிோ பற்றி கைலநது்ரோடுவது 
விலககைபப்ட யவண்டிேது என எண்ைலாம், ஆனால், குடும்ப கைலநது்ரோ்டல் 
என்பது அன்புககுரிேவரின் ஆ்சகை்்ளக ்கை்ளரவிபப்்தப பற்றிேது என்ப்்தத் 
்்த்ளிவுபபடுத்துவது முககைிேமாகும்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவருககு பராமரிபபு அ்ளிபபவரகை்்ள, அவருககு
ஆறு்தல்ளிககைககூடிே குடும்ப உறுபபினரகைள் அல்லது நண்பரகைள் யபான்்வரகை்்ள 
ஈடுபடுத்துஙகைள். உஙகைள் குடும்பம் ்பரி்தாகை இருந்தால், சறில குடும்ப உறுபபினரகைள் 
வராமல் யபாகும் சறில ்தருைஙகைள் இருககைலாம். இவவா்ான சூழநி்லேில் 
முககைிே முடிவுகை்்ள உறு்தி் சயயும் நி்லேில் உள்்ள குடும்ப உறுபபினரகைள் அஙகு 
இருபபது முககைிேமாகும். இது பை்சசீட்டுகை்்ளக கைட்டுபவராகை இருககையவண்டும் 
என்று அவசறிேமில்்ல. ய்த்வபபடும் யபாது ஒரு நடுநி்லோன, பு்நி்லேில் 
உள்்ள கு்்வாகை உைர்சசறிவசபப்டககூடிே சமூகை யசவகைர யபான்் ஒரு ்வ்ளிபபு் 
வச்திோ்ளர இருபபது கைடினமான ்த்லபபுகை்்ள கைருத்துபரிமா் உ்தவும்.

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழும் உஙகைள் அன்புககுரிேவர இந்தக கூட்்டத்்தில் 
பஙகு்ப்யவண்டுமா என்பது கீழககைண்்டவற்்ப ்பாருத்்த்தாகும்:

• உங்கள் அனபுககுரியவரால் மதளிவா்க சிந்தித்து அவரு்்டய 
விருபபங்க்ள மவளிபபடுத்த முடி்கி் தா?

• ்கலந்து்ரயா்டலில் அமரவதறகு அவருககு மசாகுசா்க இருககும் எனறு 
நீங்கள் நி் னக்கிறீர்களா?

• உங்கள் அனபுககுரியவர அஙகு இருந்தால் உங்கள் குடும்பத்தினர 
மனந்தி் ந்த மறறும் ஒளிவும்்வில்லாத ்கலந்து்ரயா்டலில் ஈடுப்ட 
முடியுமா?

பஞசாேத்்தின் நன்்மகை்்ளப பற்றி அ்றிநது்கைாண்டு அ்தறகு விண்ைபபிககும் 
வழிமு்்கைள் கு்றித்து அ்றிே சமூகை பஞசாேத்து மன்்த்்தின் www.cmc/mlaw.gov.sg 
என்் இ்ைேபபககைத்்்தப பாருஙகைள் அல்லது QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

www.cmc.mlaw.gov.sg www.mediation.com.sg/service/
family-dispute/
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1. டிமமன்ஷியா ஆதரவுககும் வச்வ்களுககும் நா்ட வவண்டிய 
மின-பராமரிபபு அ்்டயாள சாதனம் 

 இது உஙகைள் அன்புககுரிேவரு்டன் வாழும் அல்லது வழககைமாகைத் ்்தா்டரபு 
்கைாண்்ட ஒருவராகை இருககை யவண்டும்.

2. சிங்கபபூர டிமமன்ஷியா ்மயம்
 சறிஙகைபபூர டி்மன்்ஷிோ ்மேம் என்பது பராமரிபபு ்்தாழில்வல்லுநரகைள், 

பராமரிபபா்ளரகைள், டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவரகைள், ்பாதுமககை்ளில் ஒருவரான 
4 வி்தமான பேன்படுத்துபவர சுேவிவரஙகைள் யபான்்வறறுககு வழஙகைபபடும் 
ஓரி்ட வ்ளஙகைள் அ்டஙகைிே இ்ைே முகைபபு ஆகும்.

யார எனன மசய்யபவபா்கி் ார்கள் எனறு 
முடிமவடுத்தல்

முடி்வடுபபவ்ரத் ய்தரந்்தடுககை ்த்லசறி ந்த மு்் என்ன்வன்்ால் உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரால் ்சாந்தமாகை முடி்வடுககை முடியும்யபாய்த அவ்ரக யகைட்பய்த 
ஆகும். முடி்வடுபபவர இன்னும் ய்தரந்்தடுககைபப்டவில்்ல என்்ால், குடும்பத்்தினர 
எல்லாருககும் வச்திோன ஒரு முடி்வடுபபவ்ர நிேமிககை யவண்டும்.

்வற்றி - ்வற்றி என்் மனநி்ல்ே ்வத்துக்கைாள்ளு்தல் – ஒவ்வாரு 
குடும்ப உறுபபினரின் ்தனித்்தன்்ம மறறும் பலஙகை்்ளயும் ம்தித்து 
சூழநி்ல்ேயோ பிர்சச்ன்ேயோ ஏறறுக்கைாள்ளும் சூழ்ல உருவாககுவது 
்தி் ந்த கைலநது்ரோ்டல் மறறும் பிர்சச்னகை்்ளத் தீரபப்தறகு வழிவகுககும்.

அந்தக கூட்்டம் எல்லாரும் உ்தவுவ்தறகைாகை அவரகைள் ஆற்ககூடிே பங்கைக 
கைண்டுபிடிககை ஒரு நல்ல யநரம் ஆகும். சறில முககைிேப பஙகுகைள்:

இது உஙகைள் அன்புககுரிேவரு்டன் வாழும் அல்லது வழககைமாகைத்
்்தா்டரபு ்கைாண்்ட ஒருவராகை இருககை யவண்டும்.

குடும்பத்்தில் உள்்ள ஒருவர ்சலவுகை்்ள ஏறறுக்கைாண்டு, 
மீ்தமுள்்ள குடும்ப உறுபபினரகைள் அவரகை்ளால் முடிந்தால் சறிறு 
பஙகை்ளிககைலாம்.

மூலப பராமரிபபா்ளருககு ஒயவு இ்்ட்வ்ளி ய்த்வபபடும் 
யபாது அல்லது உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ர ஒரு கு்றிபபிட்்ட 
கைாலககைட்்டத்துககுப பராமரிககை முடிோ்த யபாது, மற் குடும்ப 
உறுபபினரகைள் பராமரிபபு வழஙகை முன்வரலாம்.

மூலப பராமரிபபா்ளரால் முடிோவிட்்டால், முககைிே 
உ்டல்நலபபராமரிபபு ்தகைவல்கை்்ளக கைருத்துபரிமா்க கூடிேவர.

மூலப பராமரிபபாளர

வாகைனஙகைள் உள்்ள குடும்ப உறுபபினரகைள் உஙகைள் 
அன்புககுரிேவ்ர மருத்துவ நிேமனத்துககு அ்ழத்து்ச ்சல்ல 
உ்தவலாம்.

வபாககுவரத்து

நிதி்கள்

மூலப பராமரிபபாளருககு ஆதரவு

உ்டல்நலபபராமரிபபு மதாழில்வல்லுநர்களு்டன 
மதா்டரபும்காள்ளுங்கள்

பயனுள்ள வளங்கள்:

3. மனநல வி்யங்கள்- மனநல ஆவராக்கியத்துக்கான வளங்கள் 
வழி்காடடி

முகைப்பப பேன்படுத்்தி டி்மன்்ஷிோ சம்மந்தபபட்்ட யச்வகை்்ளத் 
ய்தடுஙகைள் - www.aic.buzz/mindmatters-directory என்னும் 
இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட 
வருடுஙகைள்.

$

யமலும் ்தகைவல் அ்றிே www.dementiahub.sg என்னும் 
இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட 
வருடுஙகைள்.
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குடும்ப கூட்டம் ஒரு சு்காதார பாது்காபபு வட்டாரத்தில் 
ந்டத்தபப்ட வவண்டுமா?

யகைள்விகைள் எழும்யபாது சுகைா்தார பராமரிபபு நிபுைரகை்்ள யநரடிோகை 
யகைட்டுக்கைாள்்ளலாம் என்ப்தறகைாகை சறில குடும்பஙகைள் கூட்்டத்்்த 
மருத்துவம்னேில் ்வத்துக்கைாள்்ள விரும்பலாம். உஙகைள் 
அன்புககுரிேவருககு பேன்ளிககைககூடிே முடுவுகை்்ள எடுககை ஒரு குடும்பத்துககு 
வழிகைாட்்டக கூடிே மனநல ஆயலாசகைரகைள் மறறும் சமூகைப பைிோ்ளரகைள் 
யபான்் பராமரிபபு நிபுைரகைள் ்தகுந்த வ்கைேில் பேிறசறிே்ளிககைபபட்டும் 
உள்்ளனர.

ஒவ்வாரு குடும்பத்துககும் ்தனிபபட்்ட ்சாந்த சூழநி்ல இருககும். 
கைலநது்ரோ்ட்ல ந்டத்துவ்்தக கு்றித்து யமலும் ஆயலாச்னகைளுககு 
நீஙகைள் உஙகைள் நிறுவனத்்தில் உள்்ள சுகைா்தார பராமரிபபு நிபுைர அல்லது 
சமூகைப பைிோ்ளரி்டம் யகைட்கைலாம். சுகைா்தார பராமரிபபு அ்மபபுககு ்வ்ளியே 
நீஙகைள் ஒரு குடும்ப யச்வ நி்லேத்்்தயும் நா்டலாம்.

குடும்ப கைலநது்ரோ்ட்ல ந்டத்்த உ்தவிககு்றிபபுகைளுககு இந்த 
இ்ைேத்்த்ளத்்்தக கைாணுஙகைள் www.caregiver.org/holding-family-meeting.

• பராமரிபபுக கைவ்லகைளுககு ஒரு பேனுள்்ள கைலநது்ரோ்டலுககு அடிபப்்ட 
வி்திமு்்கை்்ள அ்மத்துக்கைாள்ளுஙகைள்.

• உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் ய்த்வகை்்ளயும் விருபபஙகை்்ளயும் எபயபாதும் 
கைலநது்ரோ்டலின் ்மேத்்தில் ்வத்துக்கைாள்ளுஙகைள். அவரகை்ளின் 
விருபபஙகைள் என்ன என்று யமலும் ்்த்ளிவாகைத் ்்தரிநது்கைாள்்ள நீஙகைள் 
முன்கூட்டிே பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்த்ல (ACP) முடிந்தவ்ர ஆரம்பத்்தியலயே 
ய்தரந்்தடுககை நி்னககைலாம்.

• உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் பலவ்கைோன ய்த்வகை்்ளப பற்றி வழககைமான 
உ்ரோ்டலில் ஈடுப்ட யநரம் ஒதுககுஙகைள். பராமரிபபுத் ய்த்வகைள் 
கைாலபயபாககைில் மா்லாம் மறறும் மாறும்.

• எல்யலாரும் ்தஙகைள் அககை்்கை்்ள முன்்வககைவும் யபசவும் வாயபப்ளிககும் 
வட்்டயம்ச கைலநது்ரோ்ட்ல ந்டத்துஙகைள்.

• ஒருவ்ராருவரின் கைண்யைாட்்டஙகை்்ளயும் ய்த்வகை்்ளயும் ம்தியுஙகைள்.
எல்லா யகைாைஙகை்ளிலிருநதும் வி்ேஙகை்்ளயும் கைாை முேலுஙகைள். 

• ஒரு யநரத்்தில் ஒரு பிர்சசறி்னேில் கைவனம் கைாட்டிவிட்டு அடுத்்த்தறகு நகைரஙகைள்.
• ஒரு ஒன்்றி்ைந்த குடும்ப நம்பிக்கை வர எந்த மு்்்ேப பேன்படுத்்தலாம் 

என்று நி்னத்துபபாருஙகைள்- எடு; ்பரும்பான்்ம வாககை்ளித்்தல், மருத்துவரின் 
அபிபபிராேத்்்த நாடு்தல். மற்்வநகைரஙகைள்.

• கைலநது்ரோ்டலுககு ்தி்ந்த மனபபான்்மயு்டன் இருஙகைள் மறறும் ்தறயபாது 
இருககும் முககைிேமானவறறுககு உஙகைள் கைண்யைாட்்டத்்்த ஏற்வாறு 
மாறறுஙகைள்.

ஒரு பயனுள்ள ்கலந்து்ரயா்டலுககு அடிபப்்ட விதிமு்்்கள்

முன்கூட்டிே பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்தல் (ACP) பற்றி 
யமலும் ்்தரிநதுக்கைாள்்ள www.mylegacy.gov.sg என்னும் 
இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட 
வருடுஙகைள்.

நி்கழ்சசி நிர்ல அ்மத்தல்

குடும்ப கைலநது்ரோ்டல் என்பது அ்னவருககும் வச்திோன யநரடிோன 
அல்லது ்மயநிகைர வடிவிலும் இருககைலாம். ஒவ்வாரு நபரி்டமிருககும் ஆழந்த 
உைரவுகை்்ளயும் அபிபபிராேஙகை்்ளயும் பிர்திப்ளிபப்தால் சூழநி்ல்ே 
முன்யனாககைில் ்வபபது, மூலபபிர்சச்னேில் குடும்பத்்தினர கூரநது கைவனம் 
்சலுத்துவ்தறகு  உ்தவும். இ்த்ன்ச ்சயே சறில வழிகைள் கீழககைண்்டவாறு;
• எல்யலாருககும் புரியும் வ்கைேில் ந்டபப்்த வி்ளககைி ்சால்வது. நீஙகைள் 

மருத்துவரி்டயமா மருத்துவ நிபுைரி்டயமா இதுவ்ர யபசறிக்கைாண்டிருந்தால், 
அபயபாது நீஙகைள் ்தான் உஙகைளுககு ்்தரிந்த்்த வி்ளககை சறி்ந்தவர.

• ஒவ்வாரு சுகைா்தார பாதுகைாபபு ய்தர்வயும் அ்தன் வி்்ள்வயும் 
முன்்வத்்தல்.

• உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் சாரபாகை குடும்பத்்தில் உள்்ள ஒருவ்ர
 முடி்வடுபபவராகை ஆககு்தல்.
உஙகைள் அன்புககுரிேவருககு ஏறகைனயவ ்வ்ளிநாட்டு இல்லப பைிப்பண்யைா 
பராமரிபபா்ளயரா பராமரிபபு வழஙகைிக்கைாண்டு இருந்தால் குடும்பத்்தினர 
அவருககு உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் பு்திே ய்த்வகை்்ளப பராமரிககும் ஆற்ல் 
உண்்டா இல்்லோ என்று ம்திபபீடு ்சயே யவண்டும்.
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குடும்பத்்த ஈடுபடுத்தி ்வத்துகம்காள்ளுங்கள்
கைலநது்ரோ்டலுககுப பின்பு, குடும்ப உறுபபிைரகைள் ஒவ்வாருவரு்டன் 
்்தா்டரபில் இருககை யவண்டும். ’வாட்ஸ எப’ எனபபடும் குறுந்தகைவல் ்சேலி உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரின் உ்டல்நி்ல்ம்ேப பற்றி வி்ரவான, யமம்பட்்ட ்தகைவல்கை்்ள 
அனுபப மிகைவும் பேனுள்்ள்வோகை இருககும். இது மூலப பராமரிபபா்ளருககு குடும்ப 
உறுபபிைரகைள் ்தஙகைள் ஆ்தர்வக கைாட்்ட ஒரு நல்ல வழிோகும்.

பராமரிபபா்ளரகைளுககு மனநல ஆ்தரவு வழஙகுவது அவருககு அன்்ா்ட 
கை்ட்மகை்ளில் ்கைக்கைாடுபபது யபாலயவ சக்திவாயந்த ஒன்்ாகும்.

மற் ஆ்தரவுக கு்றிபபுகைள்: www.aic.sg/caregiving/self-care-tips

பராமரிபபாளர ஆதரவுக ்கட்ட்மபபு
ஒரு ஆ்தரவுமிககை, அ்னவ்ரயும் உள்்ள்டககைிே சமூகைத்்்த உள்்ள்டககை, 
பராமரிபபா்ளர ஆ்தரவுக கைட்்ட்மபபு உ்டனிருபயபார கைட்்ட்மபபு மூலமும் 
சுேபராமரிபபில் கைவனம் ்சலுத்துவ்தன் மூலமும், மனநி்ல மாற்ம் அஙகீகைாரம் 
மூலமும் அ்திகைாரம் வழஙகும் ்பாருட்டு வடிவ்மககைபபட்டு வருகைி் து. நீஙகைள் 
உஙகை்்ளப பாரத்துக்கைாண்்டால்்தான் மற்வரகை்்ளப பாரத்துக்கைாள்்ள முடியும். 
உஙகைள் பராமரிபபா்ளர அ்்டோ்ளத்்்தயும் ்தாண்டி, நீஙகைள் உஙகைள் ்சாந்த 
பலஙகைள், ்தி் ன்கைள், மறறும் ஆரவத்்்தயும் உருவாககைி நீஙகைள் மீண்டும் நீஙகை்ளாகையவ 
இருககைலாம்.

சமூகைத்்த்தில் 7 பராமரிபபா்ளர ஆ்தரவுக கைட்்ட்மபபுகைள் உள்்ளன: குவீன்ஸ்டவுன், 
ஹாஙகைா நாரத், யீ்ூன், உட்லண்ஸ, ்்டக கீ, பிய்டாக, மறறும் ்மகபிேரசன். 
யமலும் ்தகைவல்கைள் ்்தரிநது்கைாள்்ள, ccmh@aic.sg என்னும் முகைவரிககு மின்னஞசல் 
அனுபபலாம்.

AMKFSC Community Services (Teck Ghee) Tel: 6453 5364

AWWA (Yio Chu Kang) Tel: 6511 6690

AWWA (Woodlands) Tel: 9784 9247

Brahm Centre (Macpherson) Tel: 6741 1 131

Care Corner Seniors Service Ltd (Toa Payoh) Tel: 6258 6601

Fei Yue Community Services (Queenstown) Tel: 647 1  2022

GoodLife! @ Bedok Tel: 6312 3988

GoodLife! @ Yishun Tel: 6484 8040

NTUC Health (Taman Jurong) Tel: 8612 8302

REACH Community Services (Hong Kah North) Tel: 6801 0878
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ஆ்தாரம்: அல்்சமர சமூகைம்

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவரகைள் ்தஙகைள் சு்தந்திரத்்்த எவவ்ளவு நாட்கைளுககு 
முடியுயமா அவவ்ளவு நாட்கைளுககு நி்லநாட்்ட ஆரம்பக கைாலககைட்்டத்்தில் ்தனிோகை 
வாழ நி்னககைலாம். டி்மன்்ஷிோ வ்ளர்சசறிக கைாை கைாை மாறறு குடிேிருபபு 
ஏறபாடுகை்்ள ்சயேயவண்டிே அவசறிேம் ஏறப்டலாம்.

்தனிோகை வாழும் உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ரப பராமரிககை இய்தா சறில 
உ்தவிககு்றிபபுகைள்.

2. தனியா்க வாழும் உங்கள் 
அனபுககுரியவருககு உதவுதல்

யமலும் ்்தரிநதுக்கைாள்்ள, www.alzheimers.org.uk 
என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த
QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

யமலும் ்்தரிநதுக்கைாள்்ள, www.aic.buzz/guide-dementia-wander 
என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த
QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவர கு்ளிககையவா, உ்்டமாற்யவா, 
உைவுண்ையவா, வீட்டுயவ்லகைள் ்சயேயவா, அல்லது 
்சல்லபபிராைிகைளுககு உைவூட்்டயவா ம்ககைலாம், மற்்வ.

உைவு பராமரிபபு்ச யச்வகைளுககு அல்லது வீடு சுத்்தம்்சய்தல் 
யச்வகைளுககு ஏறபாடு ்சயயுஙகைள். ்சல்லபபிராைிகைளுககு 
உைவூட்டு்தல், அடுப்ப நிறுத்து்தல், யபான்் யவ்லகை்்ள்ச ்சயே 
நி்னவூட்்டல்கை்்ள்ச சறிறு ஒட்டுவில்்லகை்ளில் எழு்தி அவரகைள் எ்ளி்தில் 
கைாைககூடிே இ்டஙகை்ளில் (கு்ளிரப்தனப ்பட்டி, படுக்கைே்், 
வரயவறப்்) ஒட்டி்வயுஙகைள். அவரகை்்ளத் ்தி்சே்றிநது ந்டமா்ட்ச 
்சயவ்தறகு ்பரிே, மின் கைடிகைாரஙகைள், மறறும் நாட்கைாட்டிகைள் உ்தவும்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவருககு அபாேகைரமான மின்சா்தனஙகைள், வழுககும் 
்த்ர யபான்் ஆபத்்தான சூழநி்லகை்்ள முன்கைைிபபு ்சயே 
முடிோமல் இருககைலாம்.

கு்ளிேல்்ேில் பிடிகைம்பிகை்்ளப ்பாருத்்தி, வழுககுத்்தன்்ம 
இல்லா்த கைால்மி்திேடிகை்்ளப யபாடுஙகைள். உ்்டந்த வீட்டு யம்ச 
நாறகைாலிகைள் தீபபிடிககைககூடிே அபாேகைரஙகைள், பழு்தான ச்மேல்் 
உபகைரைஙகைள், யபான்் வீட்டு அபாேஙகை்்ள அகைறறுஙகைள். 
வீட்டின் உள்ய்ளயும் ்வ்ளியேயும் உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் 
ந்டமாட்்டஙகை்்ளக கைண்கைாைிககும் அ்மபபுமு்் யபான்் 
்்தாழில்நுட்ப வச்திகை்்ளப பேன்படுத்துஙகைள். வீட்டின் உள்ய்ளயும் 
்வ்ளியேயும் உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் ந்டமாட்்டஙகை்்ளக 
கைண்கைாைிககும் அ்மபபுமு்் யபான்் ்்தாழில்நுட்ப வச்திகை்்ளப 
பேன்படுத்துஙகைள்.

உங்கள் அனபுககுரியவரின அன்ா்ட ந்டவடிக்்க்க்ள 
எளி் மயாககுதல்

உங்கள் அனபுககுரியவரின வீட்்ட வமலும் 
பாது்காபபு்்டயதாககுங்கள்

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவர புரிநது்கைாள்்ள அல்லது 
ஏறறுக்கைாள்்ள கைடினமான ந்டத்்்த்ே ்வ்ளிபபடுத்்தலாம்.
இது, சமூகைம், கைாவலரகைள், அல்லது அண்்்டவீட்்டாரு்டன் நட்பற் 
்தன்்ம்ே உருவாககைலாம்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ர அடிககைடி யபாய சந்திககைக குடும்ப 
உறுபபினரகை்்ள ஈடுபடுத்துஙகைள். வழககைமான சந்திபபுகைள் 
சாத்்திேமில்்ல என்்ாலும் அடிககைடி ்்தா்லயபசறி மூலயமா 
குறுந்தகைவல் மூலயமா ்்தா்டரபு்கைாண்டு யபசலாம்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் நி்ல்ம்ே 
அண்்்டவீட்்டாரி்டமும் அககைம்பககைத்்தில் உள்்ள கை்்ட 
உரி்மோ்ளரகை்ளி்டமும் ்்தரிவியுஙகைள். இ்தனால்  அவரகைள் 
உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் மீது ஒரு கைண் ்வத்்திருககை முடியும்.

உங்கள் அனபுககுரியவரின பராமரிபபில் 
மற்வர்க்ள ஈடுபடுத்துங்கள்
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1 2
அத்னப பற்ி சிந்தித்துப
பாருங்கள்
• உஙகைள் அன்புககுரிேவர 

அரத்்தமுள்்ள வாழக்கை்ே 
வாழவ்தறகு எது ய்த்வ என்றும் 
அவரகை்ளின் வாழவின் இறு்திேில் 
எது முககைிேமாகை இருககும் என்று 
நி்னத்துப பாருஙகைள்

• முன்கைைிபபு மறறும் 
சறிகைி்ச்ச ்்தரிவுகை்்ளப 
புரிநது்கைாள்ளுஙகைள்

அனபுககுரியவர்களி்டமும்
பராமரிபபாளர்களி்டமும்
வபசுங்கள்
• ்நருஙகைிே குடும்ப 

உறுபபினரகைளு்டனும் 
நண்பரகைளு்டனும் ஆ்சகை்்ளயும் 
கு்றிகயகைாள்கை்்ளயும் 
கைலநதுயபசுஙகைள்

• டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழும் 
உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைளுககு 
அவரகை்ளின் சாரபில் யபச 
ஓரிரு  நம்பிக்கைோன 
அன்புககுரிேவரகைள் இருககைலாம்

யமலும் ்்தரிநதுக்கைாள்்ள, www.aic.sg/care-services/
acp-directory என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள்
அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

முனகூடடிவய பராமரிப்பத் திட்டமிடுதலுக்கான எளிய வழி்கள்3. சட்டபபூரவமான 
வி்யங்கள் மறறும் 
பராமரிபபு விருபபுங்க்ளப 
புரிந்தும்காள்ளுதல்

முனகூடடிவய பராமரிப்பத் திட்டமிடுதல்

முன்கூட்டியே பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்தல் (ACP) என்பது ஒருவரின் எ்திரகைால 
உ்டல்நலத்துககும் சுேபராமரிபபுககும் ்திட்்டமிடும் ்சேல்மு்்.

முன்கூட்டிே பராமரிபபு ்திட்்டமிடு்தல் கைலநது்ரோ்டல்கைள் டி்மன்்ஷிோ உள்்ள 
உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ரக கீழககைண்்டவற்்்ச ்சயே அனும்திககைின்்து:

• அவரகை்ளின் விழுமஙகை்்ளயும் நம்பிக்கைகை்்ளயும் குடும்பத்து்டன் 
பகைிரநது்கைாள்ளு்தல்

• அவரகை்ளின் விழுமஙகைளும் நம்பிக்கைகைகைளும் அவரகை்ளின் சுகைா்தார பராமரிபபு 
விருபபஙகை்்ளக கைஷ்டமான மருத்துவ சூழநி்லகை்ளில் எவவாறு பா்திககும் 
என்று ஆராய்தல்

மு்்ோகை, பராமரிபபுப பற்றிே கைலநது்ரோ்டல்கைள் எவவ்ளவு
முன்கூட்டியே முடியுயமா அவவ்ளவு முன்கூட்டியே ந்டத்்தபப்ட யவண்டும்,
டி்மன்்ஷிோ உ்்டே உஙகைள் அன்புககுரிேவரால் இன்னும் அ்றிவாரந்த
விருபபஙகை்்ளயும் முடிவுகை்்ளயும் எடுககும் ்தி்ன் உள்்ளவ்ர. 

3 4
விருபபங்க்ள ஒரு திட்டத்தில்
வசருங்கள்
• முடிவுகை்்ளயும் ஆ்சகை்்ளயும் 

்தகுந்த நபரு்டன் ப்திவு ்சயது 
பகைிரநது்கைாள்ளுஙகைள்

• எ்திரகைால சுகைா்தார பராமரிபபு 
விருபபஙகை்்ள யச்வே்ளிககும் 
மருத்துவரு்டன் கைலநதுயபசறி 
பகைிரநது்கைாள்ளுஙகைள்

உங்கள் விருபபங்க்ள
மறுபார்வயிடுங்கள்
• உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைள் 

்திட்்டஙகைள் ்சயேபபட்்ட பி்கு 
எபயபாதும் அவரகை்ளின் மன்்த 
மாற்றிக்கைாள்்ளலாம்

• அது ந்டந்தால், முன்கூட்டியே 
பராமரிப்பத் ்திட்்டமிடு்தலுககைான 
(ACP) ஆவைஙகை்்ளப புதுபபித்து 
நம்பிக்கைோன நபரகைளுககுப பு்திே 
நகைல்கை்்ள ்சயயுஙகைள்
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வழக்க்ிஞரின நீடித்த அதி்காரம்

டி்மன்்ஷிோ வ்ளர வ்ளர, டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவரகைளுககு தீரபபு வழஙகுவ்திலும் 
பிர்சச்ன்ேத் தீரபப்திலும் கூடு்தல் சறிரமம் இருககும். நி்தி மறறும் உ்டல்நலப 
பராமரிபபு முடிவுகை்்ள எடுபப்தில் அவரகைள் சரிோன முடிவுகை்்ள எடுபபது கு்்ேலாம்.

வழககை்றிஞரின் நீடித்்த அ்திகைாரம் (LPA) என்பது ஒன்று அல்லது அ்தறகும் 
யமலானவரகைளுககுக ்கை்ோபபம் இடுயவாரின் சாரபில் ந்டககைவும் முடி்வடுககைவும் 
அ்திகைாரத்்்த வழஙகும் ஒரு சட்்டபூரவமான ஆவைம் ஆகும். அபபடி அவர ்தானாகையவ 
முடி்வடுககும் ஆற்்ல இழநதுவிட்்டால் இந்த நிேமனத்்்த ்தானாகையவ முன்வநது 
ஏறறுக்கைாள்்ள ்கை்ோபபம் இடுயவாரின் வேது கு்்ந்தது இருபத்து ஒன்்ாகை 
இருககை யவண்டும்.

LPA ்சயயும் ்தாககைஙகை்்ளப பற்றி உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைளுககுத் 
்்தரிந்திருககைி் து என்று உறு்தி் சயேவும் ஒரு சாட்சறிோகை அ்தில் ்கை்ேழுத்து 
இ்டவும் ஒரு சான்்்ளிககைபபட்்ட வழஙகுபவர ய்த்வ. சான்்்ளிககைபபட்்ட வழஙகுபவர 
ஒரு மனநல மருத்துவராகையவா, பேிறசறிேில் உள்்ள வழககை்றிஞராகையவா அல்லது 
ஆஙகீகைரிககைபபட்்ட மருத்துவ பேிறசறிோ்ளராகையவா இருககைலாம்.

இரண்டுவ்்கயான எல். பி. ஏ. படிவங்கள் உள்ளன

்தரநி்லபபடுத்்தபப்டா்த ய்த்வகைள் 
உ்்டேவரகைள் ்தஙகைள் நன்்கைா்்ட 
்பறுபவரகைளுககு வழஙகை விரும்பும் 
்தனிபபேனாககைபபட்்ட சக்திகை்்ள வழஙகை  
விரும்புயவாருககு. இது வழககைமாகை 
்பரிே ்சாத்துககைள் உ்்டேவரகை்ளால் 
ய்தரந்்தடுககைபபடும். 

இது ்தனிநபரகைள் ்பாதுவான 
கைட்டுபபாடுகைளு்டன் ்தஙகைள்  நன்்கைா்்ட 
்பறுபவரகைளுககுப ்பாதுவான 
சக்திகை்்ள வழஙகை பேன்படுத்தும் 
்தரநி்லபபடுத்்தபபட்்ட ஆவை வ்கை. 

படிவம் 1

படிவம் 2

யமலும் ்்தரிநதுக்கைாள்்ள, www.msf.gov.sg/opg/Pages/Home.
aspx என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR 
கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.
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உஙகைள் அன்புககுரிேவரால் மருத்துவ 
சறிகைி்ச்ச்ே நிறுத்்த ்சால்ல முடிோமல் 
இருககைலாம். சறிலர சறிகைி்ச்ச்ேத் ்்தா்டராமல் 
நிம்ம்திோகை இ்பப்்தயே விரும்பலாம். 
எ்திரகைாலத்்தில் உஙகைள் அன்புககுரிேவரால் 
்தஙகைள் விருபபத்்்த மருத்துவரி்டம் 
்்தரிேபபடுத்்த முடிோ்த பட்சத்்தில் அவரு்்டே 
மருத்துவர அவரது முன்கூட்டிே மருத்துவ 
உத்்தரவால் வழிகைாட்்டபபடுவார.

முன்கூட்டிே மருத்துவ உத்்தர்வ உருவாககை
• யநாோ்ளிகைளுககு 21 வேதுககு யமல் இருககை யவண்டும் மறறும் ்தி்டமான 

சறிந்த்னோற்லு்டன் இருககை யவண்டும்.
• மூன்று மருத்துவரகைள் (மருத்துவம்ன மருத்துவர உட்ப்ட) எல்லா 

யநாோ்ளிகைளும் நிரந்தர யநாயு்்டேவரகைள் என்று சான்்றி்தழ அ்ளிககை 
யவண்டும். மருத்துவரகை்ளில் இருவர சறி்பபு மருத்துவ நிபுைரகை்ளாகை இருககை 
யவண்டும்.

• யநாோ்ளிகைள் முன்கூட்டிே மருத்துவ உத்்தர்வப பூரத்்தி்சயது 
்பாருபபில்லுள்்ள மருத்துவர மறறும் 21 வேதுககு யமறபட்்ட ஒருவர, ஆகைிே 
இரண்டு சாட்சறிகை்ளின் முன்னி்லேில் ்கை்ோபபம் இ்டயவண்டும். இரண்டு 
சாட்சறிகைளும் யநாோ்ளிேின் இ்பபிலிருநது எதுவும் ்பறும் நி்லேில் 
இருககைககூ்டாது.

மருத்துவரகை்ளி் ்டயே கைருத்துயவறுபாடுகைள் வந்தால்,
• முன்கூட்டிே மருத்துவ உத்்தர்வ ்பாறுபபில் உள்்ள மருத்துவர மறுபார்வ 

இடுவார.
• இன்னும் ஒபபு்தல் இல்்ல என்்ால், சுகைா்தார அ்ம்சசு மூன்று கூடு்தல் சறி்பபு 

நிபுைரகைள் உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் வழக்கை மறுபார்வ இடுவார.
• அபபடி மூன்று சறி்பபு நிபுைரகைளும் உஙகைள் அன்புககுரிேவர நிரந்திர யநாய 

உ்்டேவர என்ப்தறகு நறசாட்சறிேம் வழஙகை முடிோவிட்்டால், முன்கூட்டிே 
மருத்துவ உத்்தர்வ ந்்டமு்்பபடுத்்த முடிோது.

ஒரு முன்கூட்டிே மருத்துவ உத்்தர்வ எந்த யநரத்்திலும் ரத்து ்சயேபப்டலாம். 
உஙகைள் அன்புககுரிேவர அவற்றின் ரத்துககு சாட்சறிேம்ளிககைககூடிே ஒரு 
சாட்சறி்ேக ்கைாண்டு, ஒரு படிவத்்்த நிரபபியோ முன்கூட்டிே மருத்துவ 
உத்்தரவுகை்ளின் ப்திவா்ளருககு ஒரு கைடி்தத்்்த எழு்தியோ இ்்த்ச ்சயேலாம். 
நீஙகைள் ஒரு சாட்சறிோகை இருககைத் ய்தரந்்தடுககைலாம்.

அவருககு எழு்தப படிககை ்்தரிேவில்்ல என்்ால், அவரகைள் முன்கூட்டிே மருத்துவ 
உத்்தர்வ ரத்து ்சயவ்தறகைாகை ்தஙகைள் விருபபஙகை்்ளப யபசுவ்தாயலா ்ச்கை 
்மாழி வழியோ ்்தரிவிககைலாம். சாட்சறிோனவர ்தஙகை்ளால் ஏன் அ்த்ன்ச சமரபபிககை 
முடிேவில்்ல என்ப்தறகைான கைாரைத்்்த வி்ளககைி அ்றிவிபபு ஒன்்்்ச சமரபபிககை 
யவண்டும்.

ஆ்தாரம்; சுகைா்தார அ்ம்சசு

முன்கூட்டிே மருத்துவ உத்்தரவு என்பது உஙகைள் அன்புககுரிேவரால் முன்கூட்டிே 
்கை்ோபபம் இ்டபபடும் சட்்டபபூரவ ஆவைம். இது உஙகைள் அன்புககுரிேவரால் 
நீண்்டகைால யநாயவாயபபட்்டாயலா நி்னவு இழந்தாயலா அவரகைள் எந்தவி்தமான 
சறி பபுவாயந்த உேிர நீட்டிபபு கைருவி்ேயும் பேன்படுத்்தககூ்டாது என்ப்்தத் 
்தஙகைள் மருத்துவருககு ்்தரிேபபடுத்தும். ஒரு முன்கூட்டிே மருத்துவ உத்்தர்வ 
உருவாககுவது உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் ்தன்னாரவ முடிவாகும். மருத்துவத் 
்்தாழில்நுட்பம் படிபபடிோகை வ்ளர்சசறி கைாண்ப்தால் ஒரு உேி்ர நீட்டிபப்தறகு பல 
வழிகைள் உள்்ளன. எனயவ ஒரு நீண்்டகைால யநாேிருந்தால் கூ்ட ஒருவர கூடு்தல் 
கைாலம் வாழலாம் என்று ்பாருள்படும். அசா்தாரன உேிர ்தாஙகும் சறிகைி்ச்ச என்பது 
யநா்ேக குைபபடுத்்தாமல் நீண்்டகைால யநாயு்்டே வாழநா்்ள நீட்டிககை மட்டும் 
உ்தவும் மருத்துவ சறிகைி்ச்ச ஆகும்.

முனகூடடிய மருத்துவ உத்தரவு
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உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் அ்னத்து ்சாத்துககை்ளின் பட்டிேல்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் ்சாத்துககைள் பேனா்ளிகைளுககு 
விநியோகைிககைபபடுவ்தறகு முன்பு உஙகைள் அன்புககுரிேவர எவவாறு 
அவரு்்டே கை்டன்கை்்ள அ்்டககை விரும்புகைி்ார என்ப்்தக கு்றிககும் 
அவரின் ்சாத்துககைள் மறறும் ்பாறுககுகை்ளின் பட்டிேல்.

பேனா்ளிகைளும் பாதுகைாவலரகைளும் ோர என்பதும் ஒவ்வாருவரும் 
்ப்ககூடிே ்்தா்கையும்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் உேி்ல்ச ்சேல்படுத்்தவிருககும் 
நி்்யவறறுபவரகைள். ஒரு பேனா்ளியும் நி்்யவறறுபவராகை 
இருககைலாம்.

ஆயலாசகைரகைள் (உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் வககீல்கைள் மறறும் 
கைைககைா்ளரகைள்).

ஒரு ்திரும்பப்பறு்தல் பிரிவு: இது உஙகைள் அன்புககுரிேவர முன்பு 
்திட்்டமிட்்ட உேில்கை்்ள ரத்து ்சயவ்தறகு.

ஒரு எ்சசம் பிரிவு: இது உஙகைள் அன்புககுரிேவர அவரு்்டே 
்சாத்துககை்ளின் மீ்தத்்்த எவவாறு விநியோகைிககைபயபாகைி்ார 
என்று கூறுவ்தறகு வாயபப்ளிககைி்து. உ்தாரைத்துககு, உஙகைள் 
அன்புககுரிேவர இ்பப்தறகு முன்பு பேனா்ளி இ்நதுவிட்்டால் ்திட்்டமிட்்ட 
உேில்கை்்ள ரத்து ்சயவ்தறகு யநாககைம் ்கைாண்்ட ்சாத்துககைள் இந்த 
மி்சசத்்தின் ஒரு பகு்திோகும்.

ஒரு அன்புககுரிேவர இ்ககும் யபாது அவரின் விருபபஙகை்்ளத் ்்தா்டரநது 
நி்்யவறறுவ்்தத் ்்தா்டர முககைிேமானது உேில் எழுது்தல் ஆகும். அந்த உேில் 
ஒருவர அவரு்்டே பைத்்்தயும் ்சாத்துககை்்ளயும் ்வத்து என்ன ்சயேப 
யபாகைி் ார என்ப்்தப பற்றி ்்த்ளிவான அ்றிவுறுத்்தல்கை்்ளக ்கைாண்டிருககும். 
யமலும் அது உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் மர்பயும் எ்திரகைால சந்த்திேின்ரயும் 
்தகுந்த மு்்ேில் பராமரிககைபபடுவ்்த உறு்தி்ச்சயயும்.

ஒரு உேில் என்பது இ்பபிறகுப பி்கு ந்்டமு்்ககு வருவ்தாகும். அது உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரின் விறகைககூடிே ்சாத்துககை்ளான பைம், யசமிபபு, ்சாத்துககைள் 
யபான்்வற்் வி்ளககுவ்தாகும். அது உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் விறகைககூடிே 
்சாத்துககைள் அவரகை்ளின் பேனா்ளிகைளுககைி்்டயே  எவவாறு விநியோகைிககைபபடும் 
என்ப்்தக கு்றிககும்.

உேில்கைள் மனி்தருககு மனி்தர யவறுபடும். அது உஙகைள் அன்புககுரிேவரின்  
விறகைககூடிே ்சாத்துககைளுககு ஏறப ஒரு பககைத்துககு உள்்ள எ்ளி்மோன 
ஆவைமாகையவா, சறிககைலான ஒன்்ாகையவா இருககைலாம். அது இ்ளம் வேது 
பிள்்்ளகை்ளின் மறறும் சறி்பபுத் ய்த்வகைள் உ்்டே பிள்்்ளகை்ளின் பராமரிபபு 
யபான்் மற்்வப பற்றிே அ்றிவுறுத்்தல்கை்்ளப பற்றியும் இருககைலாம்.

ஒரு உயில் எழுதுதல் 

ஒரு உயில் வழக்கமா்க கீழக்கண்்டவற்் உள்ள்டககும்

உஙகைளுகயகைா உஙகைள் அன்புககுரிேவருகயகைா சட்்ட ஆயலாச்ன 
ய்த்வபபட்்டால், நீஙகைள் ஒரு இலவச சட்்ட சறிகைி்ச்சேகைத்்்த நாடுவ்்தப பற்றி 
நி்னத்துபபாரககைலாம். இலவச சட்்ட சறிகைி்ச்சேகைத்்தில் ்தன்னாரவ வககீல்கைள் 
ஊழிேரகை்ளாகை இருபப்தால் இந்தத் து்்ேில் அவரகைள் அ்னவரும் நிபுைரகை்ளாகை 
இருககையவண்டுடிே அவசறிேமில்்ல என்ப்்த நீஙகைள் கைருத்்தில் ்கைாள்்ள யவண்டும். 
நீஙகைள் சறிகைி்ச்சேகைத்துககு்ச ்சல்வ்தறகு முன்பு அவரகைளுககுத் ்்தா்லயபசறி மூலம் 
்்தா்டரபு்கைாண்டு உஙகைளுகயகைா உஙகைள் அன்புககுரிேவருகயகைா உஙகைளுககுத் 
ய்த்வோன ஆயலாச்ன்ே வழஙகுவ்்த உறு்தி் சயேலாம். இலவச சட்்ட 
சறிகைி்ச்சேகைஙகைள் சறில சமூகை மன்்ஙகை்ளில் யச்வ வழஙகுகைின்்ன.

உஙகைள் அன்புககுரிேவரி்டம் உேில் இல்்ல என்்ால் சட்்ட அ்ம்சசறின் கீழ உள்்ள 
அலுவலகைத்்தின் ்பாது அ்ஙகைாவலர அவரு்்டே ்சாத்துககை்்ள ோர ்பறுவார 
என்று தீரமானிபபார. இ்தன் ்பாருள் என்ன்வன்்ால், உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் 
்தஙகைள் உ்்ட்மகை்்ளயும் பைத்்்தயும் ோரி்டம் ்கைாடுககை விரும்புகைி் ாரகைய்ளா அது 
அவரகைளுககுக கைி்்டககைாமல் யபாகைலாம்.

உேில் எழுதுவ்தன் மூலம் பைம் அவரகைள் விரும்பிே இ்டத்துககு ்சல்லுவ்்த 
உறு்தி்சயயுஙகைள். அவரகைள் நிேமனம் ்சயேககூடிேவரகைள்: உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரின்.

ஏன உயில் எழுத வவண்டும்?

பாது்காபபாளர

நி்்யவறறுபவர, 
அவரகை்ளின் விருபபஙகைள் 
ந்்டமு்்பபடுத்்தபபடுவ்்த 
உறு்திபபடுத்தும் 
நம்பிக்கைககுப 
பாத்்திரமானவர; அல்லது

அவரகைள் ்தஙகைள் 
பிள்்்ளகைளுககு 
விட்டு்ச்சல்லும் பைத்்்தயோ 
்சாத்துககை்்ளயோ 
பாரத்துக்கைாள்ளும் 
பாதுகைாவலர 

நி்்வவறறுபவர
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டி்மன்்ஷிோ யபான்் ஒரு மருத்துவ 
நி்ல்மோல் கைண்்ட்றிேபபடுவது 
மனநி்லோல் உைரவுபூரவமாகை 
ஆனால் அது குடும்பஙகைளுககு 
ஒரு ்பாரு்ளா்தார சவாலாகைவும் 
அ்மேலாம்.

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவரகைளுககும், 
அவரகை்ளின் பராமரிபபா்ளரகைளுககும் 
அன்புககுரிேவரகைளுககும் பல நி்தி 
உ்தவித் ்திட்்டஙகைள் உள்்ளன.

சறில யநரஙகை்ளில் உஙகைள் அன்புககுரிேவரகை்்ளப பராமரிககை யபாதுமான ்தி் ன்கைள் 
உஙகை்ளி்டம் இல்்ல என நீஙகைள் நி்னககைலாம். பராமரிபபு பேிறசறி உஙகைளுககு 
உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைளுககு ஒரு பாதுகைாபபான ஆயராககைேமான ஆ்தரவுமிககை 
சுறறு்சசூழ்ல வழஙகை ய்த்வோன ்தி் ன்கை்்ளயும் பேனுள்்ள கு்றிபபுகை்்ளயும் 
வழஙகும்.

பராமரிபபாளர பயிறசி

பராமரிபபா்ளர பேிறசறிகைளுககு ப்திவு ்சயே, 
www.aic.sg/caregiving/caregiver-training-course என்னும் 
இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட 
வருடுஙகைள்.

்திட்்டஙகை்்ளயும் அவற்றின் ்தகு்தி அ்ளவுயகைால்கை்்ளயும் பற்றி 
யமலும் ்்தரிநதுக்கைாள்்ள, www.aic.sg/financial-assistance 
என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR 
கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

4. நிதி உதவித் திட்டங்கள்
‘ABCs of Caregiving’ என்னும் பேிறசறி வகுபபு அவரகை்ளின் நகைரவுத்்தன்்ம்ேப 
்பாருத்து உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ரப பராமரிககை ய்த்வோன அடிபப்்ட 
்தி்ன்கைள் அ்னத்்்தயும் பூரத்்தி்சயகைி்து. வீட்டிலிருந்தபடி படித்்தல் அல்லது 
வகுபபில் ந்டத்்தபபடும் இபபேிறசறி வகுபபுகைள் இல்லப பைிப்பண்கைள் 
உள்்ள்டககைிே மு்்சாரா பராமரிபபா்ளரகைளுககும் ஏற்வ்கைேில் 
வடிவ்மககைபபட்்ட்தாகும்.

நீஙகைள் உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் நகைரவுத்்தன்்ம்ேப ்பாருத்து 3 அ்மபபு 
பேிறசறி வகுபபுகை்ளிலிருநது ய்தரந்்தடுககைலாம்.

பராமரிபபதன அடிபப்்ட்கள்

அ்மபபு A: மவளிவநாயாளியான 
மூத்வதா்ரப பராமரித்தல்

அ்மபபு B: படுக்்கயிலுள்ள 
மூத்வதா்ரப பராமரித்தல்

அ்மபபு C: சக்கரநாற்காலி்யப 
பயனபடுத்தும் மூத்வதா்ரப பராமரித்தல்

இது ந்்டபேிறசறி கு்சசறிகை்்ளயும் ந்்டபேிறசறி 
பியரம்கை்்ளயும் பேன்படுத்்தல், உ்தவியு்டன் கு்ளித்்தல், 
மறறும் உஙகைள் அன்புககுரிேவர விழுவ்திலிருநது 
எபபடித் ்தடுபபது; யபான்்வற்் உள்்ள்டககும். 

இது படுக்கைேில் நி்லபபடுத்்தல் மறறும் ்திருபபு்தல், 
அழுத்்தக கைாேஙகை்்ள சமா்ளித்்தல், உ்தவியு்டன் 
கு்ளித்்தல் அல்லது படுக்கைேில் கு்ளித்்தல், bedpan 
மறறும் சறிறுநீர கைழித்்தல் மறறும் ்டேபர பேன்பாடு; 
யபான்்வற்் உள்்ள்டககும். 

இது சககைர நாறகைாலிகை்்ளப பேன்படுத்்தல், 
உ்தவியு்டன் கு்ளித்்தல், ்டேபர பேன்பாடு; 
யபான்்வற்் உள்்ள்டககும். 

ஒவயவாரு அ்மபபுககும் பேிறசறி கைட்்டைம் $135 ககும் $200 ககும் இ்்டயே 
இருககும். பராமரிபபா்ளர பேிறசறி மானிேத்துககுத் ்தகு்திப ்பறுயவார அ்த்னப 
பேன்படுத்்தி $200 வ்ர கைழித்துக்கைாள்்ளலாம்.
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உள்ள்டக்கபபட்ட த்லபபு்கள்

 அ்மபபு A: 
மவளிவநாயாளியான 
மூத்வதா்ரப 
பராமரித்தல் 

அ்மபபு B:  

படுக்்கயிலுள்ள 
மூத்வதா்ரப 
பராமரித்தல் 

அ்மபபு C:  

சக்கர 
நாற்காலி்யப 
பயனபடுத்தும் 
மூத்வதா்ரப  
பராமரித்தல்் 

அடிப்படைகள் • மூத்ய்தாரு்டன் கைருத்துபபரிமாறு்தல் மறறும் முது்ம்ேப 
புரிநது்கைாள்ளு்தல்

• முககைிே அ்றிகு்றிகை்்ள கைண்கைானித்்தல் (உ்டல் ்வபபநி்ல, 
இரத்்த அழுத்்தம்,நாடித்துடிபபு விகைி்தம்) மறறும் 
அவசரநி்ல்மகை்்ள்ச சமா்ளித்்தல்

• ்்தாறறுக கைட்டுபபாடு (்கை சுகைா்தாரத்்்தயும் எ்ளிே 
கைாேப பராமரிப்பயும் உள்்ள்டககைிே) மறறும் அடிபப்்ட 
சரும்பராமரிபபு

• வாயவழி மருநதுகை்்ளக ்கைாடுத்்தல் (மருநது 
விவரத்துணுககுகை்்ள வாசறிபப்்தயும் உள்்ள்டககும்)

• மூத்ய்தாருககைான எ்ளிே உ்டறபேிறசறிகைள்
• ஊட்்ட்சசத்து மறறும் நீயரற்ம் (்வவயவ்ான 

உைவுமு்்கைள், மறறும் மூத்ய்தாருககைான சம்சசீரான 
உைவு)

அன்றாை ்பணிகள் 
த�றாகு�ிகளில் 
உ�வி

• உைவூட்டு்தல் (வாயவழி அல்லது குழாயவழி) கு்றிபபு; அபபடி 
மூத்ய்தார குழாயவழி- ஊட்டு்தலில் இருந்தால், ‘ஊட்்ட்சசத்து 
மறறும் நீயரற்ம்’ என்னும் ்்தாகு்திகைள் உள்்ள்டககைபப்டாது

இயக்க நி்ல்ம்க்ள ஆதரிக்க மதாகுதி்கள்

கழிவட்க்குச் 
தெல்லு�ல்

அசா்தாரைஙகை்்ள 
அ்்டோ்ளம் 
கைாணு்தல்

படுக்கை மலத்்தட்டு, 
சறிறுநீர கைழிககும் 
்ப மறறும் ்டேபபர 
மாறறு்தல்

கைழிவு நாறகைாலி 
மறறும் ்டேபபர 
மாறறு்தல்

சுய சுகறா�றாரம் உ்தவபபட்்ட கு்ளிேல் உ்தவபபட்்ட கு்ளிேல் 
அல்லது படுக்கை 
கு்ளிேல்

உ்தவபபட்்ட 
கு்ளிேல்

நகர்வுத�னடமை • ந்்டபபேிறசறி 
கைம்புகைள், 
ந்்டபபேிறசறி 
சட்்டகைம், 

• விழுவ்்தத் 
்தடுத்்தல்

• படுக்கைேில் 
நி்லபபடுத்து்தல் 
மறறும் ்திரும்பு்தல்

• அழுத்்தம் 
சம்மந்தபபட்்ட 
கைாேஙகை்்ள்ச 
சமா்ளித்்தல் 

சககைரநாறகைாலி்ேப
பேனபடுத்து்தல் 

மதா்்கக கூட்டககூடிய மினவனாட்டங்கள்
உஙகைள் அன்புககுரிேருககு இன்னும் சறி பபுவாயந்த பராமரிபபு ய்த்வபபட்்டால் 
நீஙகைள் உஙகைள் பேிறசறி வகுபபில் கூடு்தல் பா்டஙகை்்ள்ச யசரத்துக்கைாள்்ளலாம். 
45 நிமி்டஙகை்ளிலிருநது 1 மைியநரம் வ்ர நீடிககும் இந்தப பா்டத்ய்தரவுகைள், உஙகைள் 
அன்புககுரிேவருககுத் ்தனிபபட்்ட பேிறசறி்ே வழஙகும்.

சிறுநீர் வடிகுழாயின் பராமரிப்பு சறிறுநீர வடிகுழாய ்பேின் மாறறு்தல், 
மறறும் சுத்்தம் ்சய்தல்

சிறுநீர் வடிகுழாயின் பராமரிப்பு மலப்பேின் பராமரிபபு மறறும் மாறறு்தல்

படுக்கை குளியல் மு்திேவர ஒருவருககு எவவாறு படுக்கை 
கு்ளிேல் ்சயவது என்ப்்தப பற்றி

இடமாற்றுதல், நி்ைப்படுத்துதல், 
மற்றும் நடமாடடம் (சககைரநாற்கைாலி)

சககைரநாறகைாலிேின் பேன்பாட்டு மறறும் 
படுக்கைேிலிருநது சககைரநாறகைாலிககு 
மாறறும் உத்்திமு்்கைள்

பராமரிபபா்ளர பேிறசறி வகுபபுகை்்ளப பற்றியும் யவறு 
பராமரிபபா்ளர பேிறசறித் ்திட்்டஙகை்்ளப பற்றியும் 
்்தரிநதுக்கைாள்்ள, www.aic.sg/caregiving/caregiver-courses-
schemes என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த 
QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.
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மு்திேவரகைள் வீட்டில் சுேமாகைவும் வச்திோகைவும் வாழ அனும்திககை ஒரு பாதுகைாபபான 
சுறறு்சசூழ்ல உருவாககு்தல் முககைிேமாகும். 

உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் ந்டமாட்்ட சு்தந்திரத்்்த யமலும் யமம்படுத்்த சறில 
எ்ளி்மோன வீட்டு மாற்ஙகை்்ளயும் உ்தவிக கைருவிகை்்ளயும் பரிநது்ரககைவும் 
சாத்்திேமான பாதுகைாபபு அபாேஙகை்்ள அ்்டோ்ளம் கைாைவும் ஒரு ்்தாழில்மு்் 
சறிகைி்ச்சோ்ளர உஙகைள் வீட்்்ட ம்திபபீடு ்சயேலாம்.

யமலும் உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் விருபபஙகை்்ளயும் பழககைகைஙகை்்ளயும் 
ந்்டமு்்கை்்ளயும் ்்தரிநது்கைாள்வது பேனு்்டே்தாகும். அவற்் 
குடும்ப உறுபபினரகைளு்டன் கைலநதுயபசறி ஆகைப ்பாருத்்தமான 
மாற்ஙகை்்ளத் ்திட்்டமி்டலாம். மாற்ஙகை்்ள ்மதுவாகை்ச ்சேல்படுத்துவது 
அ்றிவுறுத்்தபபடுகைி்து, ஏ்னன்்ால், ஏய்தனும் ஒரு ்திடீர மாற்ம்  உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரின் ்சேல்மு்்்ேத் ்தடுத்து அவரகைளுககு மனவு்்ள்சச்லக 
்கைாடுககைலாம்.

உஙகைள் இல்லத்்்த உஙகைள் அன்புககுரிேவருககு பாதுகைாபபான இ்டமாகை 
மாறறுவதும் ஆரம்பகைால ்திட்்டமி்டலின் ஒரு பகு்திோகும். டி்மன்்ஷிோவு்டன் 
வாழபவரகைள் வழககைமான யவ்லகை்்ள்ச ்சயவ்தில் சறிரமத்்்த எ்திரயநாககைலாம்

5. உங்கள் இல்லத்்த 
டிமமன்ஷியா - ஏறபு்்டயதா்க 
மாறறுதல்

இல்லங்களில் விழுவ்தத் தடுபபதற்கான 
மபாதுவான உதவிககு்ிபபு்கள்

• யபாதுமான ்வ்ளி்சசம் - கு்்ந்தது 100 வாட்ஸ 
உ்்டே மின்வி்ளககுகை்்ளப பேன்படுத்துஙகைள்.

• நாறகைாலிகை்ளின் உேரம் அ்திகைமாகைத் ்தாழவாகை 
இல்லா்தபடிப பாரத்து்கைாள்ளுஙகைள்.

• இரவு மின்வி்ளககுககு உள்்ள வி்சப்பாத்்தான் 
அருகைில் உள்்ளது.

• ந்்டபபா்்த்ே்ச சுத்்தம் ்சயது ஈரமில்லாமல் 
்வயுஙகைள்.

• மின்கைம்பிகை்்ள அகைறறுஙகைள் அல்லது தூரமாகை 
எடுத்து ்வயுஙகைள்.

• கைால்மி்திேடிகை்்ளயும் இலகுவான 
கைம்பலஙகை்்ளயும் அகைறறுஙகைள்.

• அவர வீட்டில் ந்டமாடும் யபாது ஒழுஙகைான 
சருககைா்த உட்பா்த அடிகை்்ள உள்்ள வீட்டு 
கைாலைிகை்்ளப யபாடுவ்்த உறு்தி்சயயுஙகைள்.

இல்லத்திலுள்ள ந்டமா்ட இ்டம் தகுந்த 
வ்்கயில் மபாருத்தபபடடுள்ளதா எனப்த 
உறுதி மசய்யுங்கள்

பாது்காபபுககு இ்டரா்க 
இருக்கககூடியவற்்யும் குப்ப்க்ளயும் 
அ்கறறுங்கள்

உங்கள் அனபுககுரியவரின உ்்ட்களுககுக 
்கவனம் மசலுத்துங்கள்

உ்்ட 
உடுத்துவது

்கழிவ்்ககு்ச 
மசல்வது

குளிபபது

ந்டபபது

உண்பது

• அடிககைடி பேன்படுத்தும் ்பாருள்கை்்ள எ்ளி்தில் 
எட்டும் தூரத்்தில் ்வயுஙகைள்.

• அவரகைள்  அ்தில் ந்டககும் முன் ்த்ரபபகு்தி 
அ்னத்தும் ஈரமில்லாமலும் வழுககைாமலும் 
பாரத்துக்கைாள்ளுஙகைள்.

• எல்லா ந்டவடிக்கைகை்்ளயும் ்தகுந்த 
இ்்ட்வ்ளிகை்ளில் அ்மயுஙகைள்; அவசரபபட்டு 
்சயே யவண்்டாம்.

• அவரகைள் படுக்கைேிலிருநது எழுந்திருககும் 
முன்யப அவரகை்ளின் நி்லகை்்ள ்மதுவாகை 
மாறறுஙகைள்.

உங்கள் அனபுககுரியவரின 
ந்டமாட்டங்களுககு ்கவனம் மசலுத்துங்கள்
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• உஙகைள் வரயவறப்்ேில் உஙகைள் 
அன்புககுரிேவருககு ஒரு பாதுகைாபபான, 
ஒதுககைபபட்்ட அ்்்ேயோ அல்லது 
ம்்பபுத்்தி்ரேிட்்ட வட்்டாரத்்்தயோ 
உண்்டாககுஙகைள்.

• இந்த அ்் அல்லது வட்்டாரம் அவர உள்ய்ள 
கைாலடி்ேடுத்து ்வககும் யபா்்தல்லாம் அவருககு 
ஒரு பல்வ்கை-உைர்சசறிபபூரவமான அனுபவத்்்த 
்தர யவண்டும்.

இல்லங்களில் விழுவ்தத் தடுபபதற்கான 
மபாதுவான உதவிககு்ிபபு்கள்

வீடடில் ஒரு பாது்காபபான மறறும் 
மசாகுசான இ்டத்்த உண்்டாககுங்கள்

கைழிவ்்கை்ளில் பிடி 
கைம்பிகைள்

கைட்டுபபாட்டு ஓரஙகைள் மீது
சருககுபபா்்தகைள்

வழுககைா்த ்த்ர

மறறும் சில எளி் மயான மபாறுத்தல்்கள்

மற் பயனுள்ள வளங்கள

உஙகைள் வீட்டில் எ்்த எபபடி மாற்றிே்மபபது: 
www.aic.buzz/CG-HomeModifications

உஙகைள் ்தி் ரேிலிருநது ஒரு ்மயநிகைரப பராமரிபபு இல்லத்்்தக 
கைாணுஙகைள்: www.dementia.stir.ac.uk/design/virtual-
environments/virtual-care-home

www.aic.sg/financialassistance/enhancement-active-seniors 
என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR 
கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

www.aic.sg/smf என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் அல்லது 
இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

www.dementiahub.sg என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் 
அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

360° ்மயநிகைர நிஜ்தத்்தன்்மவாயந்த வீ்ட்மபபு வ்ளர்சசறிக 
கைழகை வீட்டு வடிவ்மபபு வழிககைாட்டி: இ்்த அனுபவிககை, 
www.aic.buzz/DFhome என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் 
அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

ஒரு உணர்சசிபபூரவமான அனுபவத்துககு 
இககூறு்க்ளக ்கருத்தில் ம்காள்ளுங்கள்

மவளி்சசம்

இ்ச

நறுமணம்

தகுந்தவ்்க
வீடடு வம்ச
நாற்காலி்கள்

இேற்கைோன ்வ்ளி்சசம் மறறும் கைாறய்ாட்்டம் 
உள்்ள ஒரு அ்ம்திோன அ்்்ேத் 
ய்தரந்்தடுஙகைள். அ்ளவுககு அ்திகைமான ்வ்ளி்சசம் 
கைண்கை்்ளக கூசும் மறறும் அ்ச்ளகைரிேமாககும், 
அ்தனால் ்மண்்மோன வி்ளககுகை்்ளப 
பேன்படுத்்தி நிழல்கை்்ளக கு்்யுஙகைள்.
முடிந்தால் உஙகைள் அன்புககுரிேவருககுப பிடித்்த 
நி் த்்்த சுவரகைளுககும், சன்னல் ்தி் ரகைளுககும், 
ம்்பபுத்்தி் ரகைளுககும் ய்தரந்்தடுஙகைள்.

்மன்்மோன இ்ச்ே ஒலிககை்ச ்சயயுஙகைள். 
உஙகைள் அன்புககுரிேவர முடிந்தவ்ர அவரகை்ளின் 
ய்த்வகை்்ளப பூரத்்தி் சயயும் வழிோகை 
எம்மா்திரிோன இ்ச்ே விரும்புகைி் ார என்று 
புரிநது்கைாள்ளுஙகைள். இ்ச நி்னவுகை்்ள தூண்டி 
யமலும் ஈடுபாட்டுககு அனும்திககும்.

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழும் நபரகை்ளின் 
ப்தற்த்்்தயும் எரி்சச்லயும் கு்்த்்த்தாகை 
கைாட்்டபபடுள்்ள யல்வண்்டர மறறும் எலுமி்ச்ச 
யபான்் நறுமைமிககை அத்்திோவசறிே 
எண்்ையகை்ளால் அ்்்ே அல்லது இ்டத்்்த 
நறுமைமாககுஙகைள்.

உஙகைள் அன்புககுரிேவர சாயநது்கைாள்்ள 
்சாகுசான நாறகைாலி ஒன்்்யும் ்மன்்மோன 
யபார்வ ஒன்்்யும் அ்ளியுஙகைள். 
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6. அன்ா்ட 
ந்டவடிக்்க்களுக்கான 
உதவிககு்ிபபு்கள்

மருத்துவ்ர்ச சந்தித்தல்

உங்கள் அனபுககுரியவருககு ஒரு அ்ிகு்ி 
நாடகு்ிபபு ்வத்துகம்காள்ளுங்கள்

ஒரு அ்ிகு்ி நாடகு்ிபபு 
கு்ிபவபடடின 

எடுத்துக்காடடு
ஒரு நாட்கு்றிபபு உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் 
அ்றிகு்றிகை்்ளயும் அ்்டோ்ளஙகை்்ளயும் கைைககைில் 
்வத்துக்கைாள்்ள உ்தவுகைி் து. அவரின் அ்றிகு்ளிகை்்ளயும் 
ந்டத்்்தகை்்ளயும் கு்றித்துக்கைாள்ளுஙகைள். 
அ்வ எஙயகை எபபடி ஆரம்பித்்தன மறறும் 
எவவ்ளவு அடுககைடி ந்டககைின்்ன என்பவற்்ப 
பாருஙகைள்-பி்கு அவவிவரஙகை்்ளப பேன்படுத்்தி 
அவ்ரப பராமரிககும்யபாது அவ்ரப பற்றி 
உஙகைளுககு இருககைககூடிே அககை்்கை்்ள கூ்ப 
பேன்படுத்்திக்கைாள்்ளலாம்.

இது மருத்துவருககும் இன்னும் கூடு்தலான 
்தனிபபட்்டவ்கைேில் அ்மககைபபட்்ட சறிகைி்ச்சத் 
்திட்்டத்்்த நிரவகைிககைவும் ்த்டயமற்கைாள்்ளவும் உ்தவும்.

அன்ா்ட வாழக்்க 
ந்டவடிக்்க்களுக்கான உதவிககு்ிபபு்கள்

மருத்துவ 
பரிவசாத்னக்கான 

கு்ிபவபடடின 
எடுத்துக்காடடு

உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் மருத்துவ பரியசா்த்னககைான 
விவரஙகை்்ள ஒரு கு்றிபயபட்டில் கு்றித்து 
்வத்துக்கைாள்ளுஙகைள்.

இது பல மருத்துவரகைள் உள்்ள உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரின் மருத்துவ பரியசா்த்னககைான 
விவரஙகை்்ள மு்்ோகை ்வத்துக்கைாள்்ள உ்தவும். 
மருத்துவ்ச சந்திபபிலிருநது ஆகை்மாத்்தத்்்தப ்ப் 
்்த்ளிவான கு்றிகயகைா்்ளக ்கைாள்ளுஙகைள் அல்லது 
யகைள்விகை்்ளத் ்தோரபடுத்்தி ்வத்துக்கைாள்ளுஙகைள்.

இது பரிநது்ரககைபபட்்ட சறிகைி்ச்ச விருபபஙகை்்ளயும் மற் கு்றிபபுகை்்ளயும் 
ப்திவு்சயயும். இது பராமரிபபு ஏறபாடுகைள் குடும்ப உறுபபினரகைளுககைி்்டயே 
பகைிரநது்கைாள்்ளபபடும் யபாது உ்தவிோகை இருககும்; பராமரிபபின் ்்தா்டர்சசறி்ே 
உறு்தி்சயயும்.

Appointment
Date

Appointment
Time

Questions
for Doctor

Other
Notes

Main Discussions
& Recommendations

TUE 15 Nov

10am He was in a very 
good mood today.

Wed 16 Nov

9am Not feeling well
this morning.

மருத்துவ்ரக ்காண  உண்்மயான பயணத்துககுத் 
திட்டமிடுங்கள்
்பரும்பாலான யபாககுவரத்து அ்திகைாரிகைள் ந்டமாட்்டப பிர்சச்னகைள் 
உ்்டேவரகைளுககு ஆ்தரவ்ளிககைப பேிறசறி ்பற்வரகைள். கைியரப எஸிஸட் (GRAB 
Assist) யபான்் ்தனிோர வா்ட்கை உநதுவண்டி யபான்்வற்ாலும் அ்த்ன்ச ்சயே 
முடியும்.

உஙகைளுககும் உஙகைள் அன்புககுரிேவருககும் மிகை வச்திோன அட்்டவ்ை்ே 
ய்தரந்்தடுஙகைள், ஒரு வச்திோன பேைத்்்த உறு்தி ்சயே உஙகைள் பேைத்்திறகைாகை 
ஒதுககைபபட்்ட யநரத்்திறகு முன்யபா பின்யபா யவறு எந்த யவ்ல்ேயும் ்சயேத் 
்திட்்டமி்டாமல் பாரத்துக்கைாள்ளுஙகைள்.

முன்பின் அ்றிமுகைமில்லா்த சுறறு்சசூழலில் இருபப்தால் அவரகைளுககு 
மனவு்்ள்சசலும் ப்தட்்டமும் ஏறப்டலாம், அ்தனால் எபயபாதும் அவசரநி்லககு 
்தோராகை இவற்்க ்கைாண்டு்சல்லுஙகைள்:

இயக்க 
உதவிக்கருவி்கள்

குளியல் மபாருள்்கள்

மாறறு உ்்ட்கள் தினபண்்டங்கள் 
மறறும் தண்ணீர

துண்டு்கள்

3

2

1
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உ்வினர்க்ளயும் நண்பர்க்ளயும் சந்தித்தல்

டிமமன்ஷியா்வப புரிந்துகம்காள்ளுதல்
டி்மன்்ஷிோ எவவாறு உருவாகைி் து என்று புரிநதுக்கைாள்வ்தால் 
உஙகைள் அன்புககுரிேவர அனுபவித்்த்்த கைாை உஙகைளுககு ஒரு சன்னல் 
கைி்்டககைி் து. உஙகைள் அன்புககுரிேவர உைரும் உைரவுகை்்ளயும் 
ந்டத்்்த்ேயும் புரிநதுக்கைாள்்ள அது உஙகைளுககு உ்தவும். 
‘டி்மன்்ஷிோ்வப புரிநதுக்கைாள்ளு்தல், மறறும் டி்மன்்ஷிோவுககு 
ஏறபு்்டே சமூகைத்்்த உருவாககு்தல்’ என்் ்கையேடு ஒன்்்ப பாரத்து 
டி்மன்்ஷிோ்வப பற்றி புரிநதுக்கைாள்ளுஙகைள்.

1

உங்கள் அனபுககுரியவரின உணரவு்களுககு 
அஙகீ்காரம் ம்காடுங்கள்
்தி் ந்த மனபபான்்மயு்டனும் ்நகைிழவுத்்தன்்மயு்டனும் இருஙகைள். நீஙகைள் 
்திட்்டமிட்்டபடி உஙகைள் சந்திபபு அ்மோமல் யபாகைலாம், ஆனால் அது 
பரவாேில்்ல. ்தி் ந்த மனபபான்்மயு்டனும் உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் 
சக்திே்ளவு மறறும் மனநி்ல யபான்்வறறுககும் ஏற்வாறு 
ந்டநது்கைாள்ளுஙகைள்.

டி்மன்்ஷிோ உஙகைள் அன்புககுரிேவருககு ப்டபப்டபபு, யகைாபம், 
கைி்ளர்சசறி யபான்் உைரவுகை்்ளத் ்தரலாம். உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் 
உைரவுகை்்ள அஙகீகைரித்து சறறு உத்்தரவா்தம் ்தருஙகைள்.

4

உங்கள் ்கருத்துபபரிமாற் மு்்்ய ஏற்மு்்யில் 
மாறறுங்கள்
யபசுவ்்தத் ்தவிரத்து மற்வ்கை கைருத்துப பரிமாற்மு்்கை்்ள 
ஆராயநது பாருஙகைள். கைருத்துப பரிமாற்த்்திறகுப ப்திலாகை அல்லது 
து்ையபாகை உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ரக கைட்டி அ்ைத்து, ்கை்ேப 
பிடித்துக்கைாள்ளுஙகைள், ்கைககுத் ்த்சபபிடிபபுக ்கைாடுஙகைள்.

்தி்ந்த யகைள்விகைளுககுப ப்திலாகை முறறுப்பற் யகைள்விகைளு்டன் 
ப்தில் கூ்றி (ஆமாம் அல்லது இல்்ல) மட்டுயம கைருத்துககை்்ளப 
பரிமாறுஙகைள். ்பாறு்மோகைக யகைட்டு்ச சரிோன வாரத்்்தகை்்ளத் ய்தடி 
ப்தில்ளிககைவிடுஙகைள். டி்மன்்ஷிோவால், உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைள் 
்தஙகை்ளின் கைருத்துககை்்ள ்வ்ளிபபடுத்தும் ்தி்ன் பா்திககைபப்டலாம்.
அவரகை்ளின் வாககைிேத்்்த நீஙகைள் முடிககை முேலாதீரகைள்.

5

மதா்டரபில் இருங்கள்
பல யவ்்ளகை்ளில், நி்னவாற்ல் இழபபு்டன் உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரு்டனும் நண்பரகைளு்டனும் உள்்ள ்்தா்டரபுககு கு்்வான 
யநாககைம் அல்லது யநாககையம இல்்ல என்ய் அனுமானிககைபபடுகைி் து. 
ஆனால் உஙகைள் யநரத்்்தயும் இருப்பயும் வழஙகுவது அவரகை்ளின் மனநல 
சுகைா்தாரத்்்தயும் ்தககை்வத்துக்கைாள்்ள அது உ்தவுகைி் து. அ்ம்தியு்டன் 
வச்தியு்டன் இருபபது ்தவ்ான வி்ேமில்்ல. அவரகை்ளின் வாககைிேத்்்த 
நீஙகைள் முடிககைாமல் பாரத்துக்கைாள்ளுஙகைள். உஙகைள் இருவருககைி்்டயே 
உள்்ள யநரத்்்தயும் ஒருவ்ராருவர இருபபிலும் மகைிழவியுஙகைள்.

6

எபவபாதும் உங்க்ள அ்ிமு்கம் மசய்தும்காள்ளுங்கள்
உஙகைள் ்பே்ர்ச ்சால்லி நீஙகைள் அவரகைளுககு எவவாறு 
்சாந்தமானவரகைள் என்று கூ்றி அன்புககுரிேவரகை்ளி்டம் உஙகை்்ள 
அ்றிமுகைம் ்சயது்கைாள்ளுஙகைள். சறில யநரஙகை்ளில் உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரகைளுககு உஙகை்்ள ம்ந்திருககைலாம், அ்தனால் நீஙகைள் ோர 
என்ப்்த நி்னவுபபடுத்துவறகு முேல்வ்தால் ப்தற்த்்்த உைரலாம். 
உஙகைள் அன்புககுரிேவரகைளு்டன் குடும்ப பு்கைபப்டங்்ளப பாரத்து 
இனி் மோன நி்னவுகை்்ள நி்னவுககூரநது அவரகை்்ள சமா்தானமான 
நி்லககுக ்கைாண்டுவாருஙகைள். 

2

யமலும் அ்றிே, www.dailycaring.com/4-ways-
reminiscence-therapy-for-dementia-brings-joy-to-
seniors/ என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் 
அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

உஙகைள் அன்புககுரியோரின் அன்்ா்ட ந்டவடிக்கைகை்்ள எபபடி 
சமா்ளிபபது (எ. கைா. அவ்ர மற்வரகை்்ள சந்திககை ்வ்ளியேக 
கூட்டி்ச ்சல்வது) என்ப்்த அ்றிே, www.aic.buzz/ATE-ep4 என்னும் 
இ்ைேபபககைத்்தில் “ஆஸக தீ எகஸபரட்” (“Ask the Expert”) 
என்் கைா்ைா்ளி் ேப பாருஙகைள், அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட 
வருடுஙகைள்.

டி்மன்்ஷிோ்வ்ச சாரந்த ்தகைவல்கை்்ள அ்றிே, www.aic.buzz/
dementia-brochures என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த நாடுஙகைள் 
அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.

அந்த்ச சந்திப்பக குதூ்கலமாககுங்கள்!
ப்ழே நாட்கை்ளிலிருநது ஒரு ்பாரு்்ளயோ, முன்பு ்சன்் 
சுறறுபபேைத்்திலிருநது ப்ழே பு்கைபப்டத்்்தயோ எடுத்து்ச ்சல்வ்தன் 
மூலம் அந்த்ச சந்திப்பக குதூகைலமாககுஙகைள். ஒரு சஞசறி்கைேிலிருநய்தா 
்சய்தித்்தா்ளிலிருநய்தா வாசறிபபது உஙகைள் இருவருககும் ஒன்்ாகை ்சயே 
ஏ்தாவது ஒன்்்க ்கைாடுககும்.

3

இ்ச்ேப பேன்படுத்்தி உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரின் மனநி்ல்ே 
மகைிழ்சசறிபபடுத்துஙகைள். ஒரு வா்னாலிேிலுருநது 
ஒலிபரபபபபட்்டாயலா அல்லது 
இ்சககைருவிேிலிருநது மீட்்டபபட்்டாயலா இ்ச ஒரு 
குதூகைலமான, அ்ம்திபபடுத்தும் சூழநி்ல்ே 
உருவாககைலாம். உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் 
ப்ழே நி்னவுகை்்ள நி்னவுபபடுத்்தயவா, 
்வறும் ்பாழு்்த உருவாககையவா அது உ்தவலாம்.
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மபாது வபாககுவரத்்தப பயனபடுத்துதல்

அ்னத்து சறிஙகைபபூரரகைளுககும் ்பாது யபாககுவரத்து ஒரு வழககைமான 
யபாககுவரத்து மு்்ோகும். டி்மன்்ஷிோ ஏறபட்்டாலும் இது மாறுவ்தில்்ல. 
எ்ளி்தில் அணுகைககூடிே யபாககுவரத்து அ்மபபு இருபபது டி்மன்்ஷிோவு்டன் 
வாழபவரகை்்ள அவரகைளு்்டே நண்பரகைள், குடும்பஙகைள், மறறும் சமூகைத்து்டன், 
மறறும் மருத்துவப பராமரிபபு்டனும் ்்தா்டரபில் இருககை உ்தவும்.

உங்கள் அனபுககுரியவரு்டன மபாது வபாககுவரத்தில் பயணம் 
மசய்வதறகுரிய உதவிககு்ிபபு்கள்

டிமமன்ஷியாவு்டன வாழபவரால் சந்திக்கபபடும் சவால்்கள்

• பேைத்துககு முன்பு வழி்ேத் ்திட்்டமிடுஙகைள்.
• பேைத்துககுப யபாதுமான யநரம் ஒதுககுஙகைள்.
• டி்மன்்ஷிோவு்்டே உஙகைள் அன்புககுரிேவ்ர்ச சஙகை்டபபடுத்்தககூடிே 

சூழநி்லகை்்ளயும் தூண்்டககூடிேவற்்யும் கு்றித்துக்கைாள்ளுஙகைள்.
• ய்த்வபபட்்டால் ஒரு நண்ப்ரயோ உ்வின்ரயோ கூடு்தல் ஆ்தரவுககு 

அ்ழத்து்ச ்சல்லுஙகைள்.

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவருககு ்பாது யபாககுவரத்்்த அ்்டவது 
சவால்மிககை்தாககைலாம். இய்தா சறில கைாரைஙகைள்:
• யபாககுவரத்து வழிகை்்ள ம்த்்தல்
• யநரத்்்தயும் இ்டத்்்தயும் கு்றித்்த ்தன்னி் லேிழத்்தல்
• பேைம் ்சயயும்யபாது ்பாருள்கை்்ளத் ்்தா்லத்்தல் (எடு; பேை அட்்்ட, 

்கைப்ப)
• யபாககுவரத்்்தத் ்திட்்டமிடு்த்ளிலும் ஒழுஙகுபபடுத்துவ்திலும் சறிரமம் மறறும் 

கு்்ந்த தீரபபு
• அவரகைள் எஙயகை ்சல்ல யவண்டும் என்ப்்த யபாககுவரத்து இேககுநரகை்ளி்டம் 

கைருத்துபபரிமாறுவ்தில் சறிரமம்
• ்பாது யபாககுவரத்்்தப பேன்படுத்தும் யபாது ந்டத்்்த்ே அல்லது 

மனநி்ல்ே மாற்ல்

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவர ்தனிோகைப பேைம் ்சயேத் ்தேஙகைினால் 
பராமரிபபா்ளர அவரகைளுககு உ்தவ யவண்டும். டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழும் ஒருவ்ர 
்வ்ளியே ்சல்ல அனும்திககைா்தது அவரகை்்ள சமூகை அ்ளவில் ்தனி் மபபடுத்்தி 
மன்சயசாரவு்டன் இருககை ்சயேலாம்.

பராமரிபபு பற்றிே யச்வ ்தகைவல்கைளுககும், ்்தா்டரபுகைளுககும் வ்ளஙகைளுககும் 
ccmh@aic.sg என்் முகைவரிககு மின்னஞசல் அனுபபுஙகை்ள.

உள்ளூர வபாககுவரத்து வச்வ வழஙகுபவர்களால் முயறசி்கள்

“கைியரப”(Grab) என்னும் வாகைை உநதுவண்டி யச்வ “கைியரபஎஸிஸட்” (GrabAssist) 
என்னும் ்திட்்டத்்்த அ்றிமுகைம் ்சயதுள்்ளது. இ்தில், ்வவயவறு அணுகைல்கைள் 
உள்்ள பேைிகைளுககு உ்தவ பேிறசறி ்பறறுள்்ள ஒட்டுநரகைள் உள்்ளாரகைள்.
சககைரநாறகைாலிகை்்ள இ்டமாறறு்தல், மறறும் ந்டமாட்்ட சா்தனஙகை்்ளக ்கைோள்வது 
யபான்் யச்வகைளுககும் யமலாகை இந்த ஓட்டுநரகைளுககு டி்மன்்ஷிோவின் 
அடிபப்்ட அ்்டோ்ளஙகைள், அ்றிகு்றிகைள் மறறும் அடிபப்்ட கைருத்து பரிமாற் 
்தி் ன்கைள், யபான்்வற்்த் ்்தரியும்.

எஸ.எம்.ஆர.டி (SMRT) என்னும் சறிஙகைபபூர ்பருவி்ரவு யபாககுவரத்து இரேில் 
யச்வ (Go-To-SMRT) என்னும்  ்திட்்டத்்்த அ்றிமுகைம் ்சயதுள்்ளது. இது 
வழிககைண்்ட்றி்தல், மு்தலு்தவி, மறறும் டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழபவரகைளுககும் 
அவரகை்ளின் பராமரிபபா்ளரகைளுககும் ஆ்தரவு, ய்தரந்்தடுககைபபட்்ட ்பருவி்ரவு 
யபாககுவரத்து நி்லேஙகை்ளில் வழஙகைபபடும்.
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பண்டி்்கக்கால ம்காண்்டாட்டங்கள்

பண்டி்கைகைள் எல்லா கைலா்சசறிரஙகை்ளிலும் ்கைாண்்டாத்துககும் மகைிழ்சசறிககும் 
வழககைமாகை ஏற் யநரமாகும். ஆனால் டியமன்்ஷிோ உள்்ளவரகைளுககும் அவரகை்ளின் 
பராமரிபபா்ளரகைளுககும் அவரகை்ளின் வழககைமான ந்்டமு்்கை்ளில் உள்்ள 
்த்்டபபாட்்டால் இது ஒரு மனவு்்ள்சசல் ஏறப்டககூடிே கைாலமாகை அ்மேலாம்.
இநயநரத்்்த எல்லா குடும்ப உறுபபினரகைளும் ரசறிககைத்்தககை்தாகை அ்மககை இய்தா 
சறில ந்்டமு்் உ்தவிககு்றிபபுகைள்.

குடும்ப ஒன்றுகூ்டல்கை்ளில் உைவு என்பது ஒரு முககைிே 
முன்னி் லேில் இருககும். உஙகைள் அன்புககுரிேவரும் 
பரிமா்பபடும் உைவு ருசறிபபது யபால இருபப்்த 
உறு்திபபடுத்்திக்கைாள்ளுஙகைள். எ்ளி் மோகை விழுஙகைவும் 
்சரிககை்ச ்சயேவும் ்மன்்மோன உை்வ்ச சறி றிே உண்ணும் 
அ்ளவுகை்ளில் பரிமா் முேலுஙகைள்.

ஒரு உ்வினர அல்லது நண்ப்ரயோ உஙகைள் பராமரிபபு 
பைிகை்ளில் உ்தவ்ச்சால்லிவிட்்டால் உஙகைளுககும் 
விழாககைாலஙகை்்ளயும் ்கைாண்்டாட்்டஙகை்்ளயும் குதூகைலமாகை 
அனுபவிககை யநரம் கைி்்டககும்.

அவரகை்்ளக கைாகைி்த அலஙகைாரஙகைள் மடித்்தல், விழாககைால 
சறி பபுப பலகைாரஙகைள் ்சயயும்யபாது மா்வ உருட்டு்தல் யபான்் 
எ்ளி் மோன ந்டவடிக்கைகை்ளில் ஈடுபடுத்்த முேலுஙகைள். இந்தத் 
்தோரித்்தல் ந்்டமு்் உஙகைள் அன்புககுரிேவர ்தறயபா்்தே 
்தருைத்துககு யநாககைபபடுத்்தி அவரகை்்ள எ்திரவரும் 
்கைாண்்டாட்்டஙகைளுககு உறசாகைபபடுத்்த உ்தவும். 

உஙகைள் அன்புககுரிேவரின் வழககைமான ந்்டமு்்கை்்ள 
பின்பற் முேலுஙகைள். அன்்ா்ட பைிகை்ளின் அட்்டவ்ைேில் 
ஓயவு யநரத்்்த ஒதுககுஙகைள், அல்லது உ்வினரகை்்ள்ச 
சந்திககை வருவ்தாகை இருந்தால் அ்சசந்திபபுககை்ளின் 
யநரஙகை்்ளப கைட்்டஙகைட்்டமாய பிரித்து ்வயுஙகைள். இது அவரகைள் 
யசாரவ்்டோமல் இருககை்ச ்சயயும்.

டியமன்்ஷிோ உள்்ள உஙகைள் அன்புககுரிேவரு்டன் உஙகைள் 
உ்வினரகைளு்டன் சறி றிது ஒன்ய்ாடு ஒன்றுபபட்்ட யநரம் ்சலவி்ட 
உஙகைள் உ்வினரகைளுககு அனும்தி அ்ளியுஙகைள். 

கை்டந்தககைாலத்்திருநது சறில ப்ழே நி்னவு்சசறின்னபன்னப 
்பாருள்கை்்ளயும் பு்கைபப்டஙகை்்ளயும் ்கைாண்டு ஒரு 
மு்தல்ப்திவுப புத்்தகைத்்்த ஒன்்றி்ைபப்தில் உஙகைள் 
உ்வினரகை்்ள ஈடுபடுத்துஙகைள். இது உஙகைள் உ்வினரகைளுககும் 
அன்புககுரிேவருககும் ஒரு கைருத்துபபரிமாற் ஆரம்பமாகை 
அ்மயும்.

1. உண்வப பற்ி நி்னத்துபபாருங்கள் 6. பண்டி்்க்க்ள அனுபவியுங்கள்

3. விழாக்காலங்களுககுத் தயார மசய்தல்

2. நா்ளத் திட்டமிடுதல்

4. உங்கள் உ்வினர்களு்டன மதா்டரபு 
ம்காள்ளுஙங்கள்

5. சில நி்னவூடடும் மபாருள்்க்ளத் தயார 
மசய்யுங்கள்

டி்மன்்ஷிோ்வ்ச சாரந்த யவறு வ்ளஙகைளுககு,
www.aic.buzz/dementia-brochures என்னும் இ்ைேபபககைத்்்த 
நாடுஙகைள் அல்லது இந்த QR கு்றியீட்்்ட வருடுஙகைள்.
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இ்ளம் ஆரம்பககைால டி்மன்்ஷிோவின் யநாய கைண்்ட்றி்தல் பற்றி மு்தலா்ளிேி்டம் 
கூறுவ்்தத் தீரமானிபபது கைடினமாகை இருககைலாம். எல்யலாருககும் ஏற் ஒயர 
அ்மபபிலான வி்திமு்்கைள் இல்்ல. பலருககு, அது அவரகை்ளின் யவ்ல 
்சயயும் ்தி் ்ம்ேப ்பாருத்தும், அ்றிகு்றிகைள் வ்ளரும் யவகைத்்்தப ்பாருத்தும், 
அவரகைளுககுத் ய்த்வபபடும் ஆ்தர்வ ்பாருத்தும் (மு்தலா்ளிேி்டமிருநது).

இ்ளவேது ஆரம்பகைால டி்மன்்ஷிோ மு்தலில் ஒருவர ்தஙகைள் யவ்ல்ே்ச 
்சயயும் ்தி்்னப பா்திககைாமல் இருககைலாம், ஆனால் நா்ள்்டவில் இவவாறு 
இல்லாமல் யபாகைலாம். இ்ளவேது ஆரம்பகைால டி்மன்்ஷிோ உள்்ளவரகைள், 
்்தரிவுகை்்ளக கைருத்்தில் ்கைாண்டு ஏறகைனயவ ந்டபபில் இருககும் பைி்ேத் 
்்தா்டரவ்்தப பற்றி மு்தலா்ளிேி்டம் ்்தரிவிபபது முககைிேம்.

7. இளம் ஆரம்பக்கால 
டிமமன்ஷியாவுள்ளவருக்கான 
வவ்ல வாய்பபு்கள்
மாறறுதல்

இளம் ஆரம்பக்கால டிமமன்ஷியாவின வநாய் 
உள்ளவருக்கான வவ்லவாய்பபு்கள்

டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழும் உஙகைள் அன்புககுரிேவர  யவ்லேைிககுத் ்திரும்ப 
மன்த்ளவில் இருநது மீண்டும் ்்தா்டர முேன்்ாலும், அவர ்தோராகை இருககை 
யவண்டும்.

ஒரு பராமரிபபா்ளராகை இ்ளம் ஆரம்பககைால  டி்மன்்ஷிோவு்டன் வாழும் உஙகைள் 
அன்புககுரிேவரு்டன் இககு்றிபபுகை்்ளப பற்றி கைலநதுயபசலாம்.

• ்மன்்ஷிோவின் அ்றிகு்றிகைளு்டன் ்்தா்டரபு்்டே பாதுகைாபபு அபாேஙகை்்ளக 
கைருதுஙகைள். (உ்தாரைத்துககு, இேந்திரஙகை்்ள இேககும் யபாது, நி்தி 
சம்மந்தபபட்்ட வி்ேஙகை்ளில் ்பாறுபபு்டன் இருத்்தல் அல்லது வாகைனஙகை்்ள 
ஓட்டு்தல்) மறறும் மு்தலா்ளிககு அல்லது யச்வ்ே ்பறும் வாடிக்கைகைளுககுத் 
்்தரிவிககை பராமரிபபு கை்ட்ம உள்்ள்தா என்ப்்தக கைருதுஙகைள்.

• யநாய கைண்்ட்றி்வ ஏறறுக்கைாள்்ள யநரம் அனும்தியுஙகைள் மறறும் முடிவுகை்்ள 
எடுககை அவசரபப்டாதீரகைள்.

• மு்தலா்ளிேி்டம் கூறுவ்தறகு முன்பு சூழநி்லேின் எல்லா யகைாைஙகை்்ள 
முழு்மோகை மறு ஆயவு ்சயயுஙகைள்.

• யவ்ல நி்ல்மகைள் மறறும் உ்டல்நலப பிர்சச்னகைள் பற்றி ஒரு ஊழிேரைி 
பிர்திநி்திேி்டம், குடும்பம், உ்டல்நல நிபுைரகைள், ஆகைிேவரகைளு்டன் யபசுஙகைள்.

• யவ்ல்ே இராஜினாமா ்சயயும்முன், பைிோ்ளர உரி் ம மறறும் சலு்கைகைள் 
பற்றி ஆயலாச்ன்ேயும் அ்றிவு்ர்ேயும் நாடுஙகைள்.

• யவ்ல ்திருப்தி அல்லது  ்தறயபா்்தே பஙகைில் உத்யோகை ்தி் ்ம.
• ஊழிேர மனநல ஆயலாச்னககு வழிவ்கைகைள்.
• நிறுவனத்்திறகு யச்வ வழஙகைிே ஆண்டுகை்ளின் எண்ைிக்கை.
• நீஙகைள் ்சயயும் யவ்லேின் இேல்பு மறறும் இ்ளம் ஆரம்பககைால 

டி்மன்சறிோவு்டன் ்்தா்டரபு்்டே மாற்ஙகைள் மற்வரகை்்ளப பா்திககுமா என்பது.
• நிறுவனத்்தின் ஆ்தரவு அ்ளிககும் ்தி் ன்.
• உ்டனிருபயபார மறறும் நிரவாகைத்து்டன் உள்்ள உ்வுமு்்கைள்.
• யவ்ல்ே்ச ்சயே உ்தவும் ஆ்தரவுகை்்ள அ்மககையவா, கை்ட்மகை்்ள மாற்யவா 

கு்்ககையவா முடியுமா என்பது.
• கைி்்டககைககூடிே அ்திகைபபடிோன ஆண்டு இ்பபிறகைான அல்லது ஊனத்துககைான 

கைாபபுறு்தி.
• மு்தலா்ளியு்டன் ்்தா்டரபு்கைாள்ளும்யபாது வழககை்றிஞர அஙயகை இருத்்தல்.

வவ்ல நி்ல்ம்ய ஆராய்தல்

்கருத்தில் ம்காள்ள பயனுள்ள்வயா்க இருக்கககூடிய்வ:
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ஒருஙகைி்ைந்த பராமரிபபிறகைான அ்மபபு (AIC), மககைள் நலமாகை 
வாழவ்தறகும், மாண்பு்டன் முது்ம அ்்டவ்தறகும் துடிபபான பராமரிபபு 

மிகுந்த ஒரு சமூகைத்்்த உருவாககை மு்னகைி் து.  

நமது யச்வகை்்ளப ்பறுயவார, பராமரிபபின் மிகை்ச சறி ந்த பலன்கை்்ளப 
்ப் ஒருஙகைி்ைந்த பராமரிபபு வழஙகுவ்தறகைான முேறசறிகைளுககு 
ஒருஙகைி்ைந்த பராமரிபபுககைான அ்மபபு (AIC) ஆ்தரவ்ளிககைி் து.

்்தா்டரநது சுறுசுறுபபாகை இருத்்தல், நல்ல மு்்ேில் முது்மே்்ட்தல், 
மககை்்ள அவரகைளுககுத் ய்த்வோன யச்வகைளு்டன் ஒன்்றி்ைத்்தல் 

ஆகைிே்வ ்்தா்டரபான ்தகைவல்கை்்ள, பராமரிபபா்ளரகைள், மூத்ய்தார 
ஆகைியோரி்டம் ்கைாண்டு யசரககைிய்ாம்.  

பராமரிபபின் ்தரத்்்த உேரத்தும் முேறசறிேில் பஙகு்தாரரகை்்ள 
ஆ்தரிககைிய்ாம். மூபப்்டயும் மககைள் ்்தா்கைேினருககைாகை யச்வ 

வழஙகுவ்தில் சுகைா்தார, சமூகைப பராமரிபபுப பஙகைா்ளிகைளு்டன் இ்ைநது 
பைிோறறுகைிய்ாம்.  

சமூகைத்்தில் எஙகை்ளது பைிோனது, பராமரிபபு்ச யச்வகை்்ளயும் 
்தகைவல்கை்்ளயும் அ்வ ய்த்வபபடுயவாருககு மிகை அருகைா்மேில் ்கைாண்டு 

்சல்கைின்்து. எஙகை்்ளபபற்றி யமலும் அ்றிே, www.aic.sg -ஐ நாடுஙகைள்.

www.aic.sg
பாரககைவும்

1800 650 6060
அ்ழககைவும்

AIC Link
வரு்கைே்ளிககைவும்

The Heart of Care


