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வழங்குதல்

டிமமன்ஷியாவுடன வாழவது: 
பராமரிபபாளர்களுக்கான உதவிதமதாகுபபு



உளளடக்கப பக்கம்

1.  ்கருததுபபரிமாற்றதததின சவால்்க்ளப புரிந்தும்காளவது

2.  ்கருததுபபரிமாற்றததுக்கான உதவிககு்றிபபு்கள

3.  அன்றாட ததினசரி ந்டமு்்ற்ய வடிவ்மததல்

4.  உங்்கள அனபுககுரியவ்ர ஈடுபடுதத நடவடிக்்க்கள 
 • வீட்டு நிர்வாகத்ில் அ்ரகளை ஈடுபடுத்ல் 
 • சுயசரிள்
 • நிளைவுக்கூர்ல் நட்டிக்ளககள்
 • ஓ்ியக்களை - ஓ்ியதள்த த்வாடரக
 • ஓ்ியக்களை - ளக்ளை மணிகளைக் ககவாரத்ல்    
 • உடறபயிறசசிகள்
 • பன்னுணரவு பரவாமரிப்பு அமரவு 

5. உணவுதததிடடமும் ஊடடசசததும்
 • நன்்வாக உணவுண்ணு்ல்
 • கபவாதுமவாை பவாைஙகளைக் குடித்ல்

6. நடத்த மாற்றங்்க்ளச சமாளிததல்
 • கிைர்சசசியும் ஆக்கிரமிப்பும்
 • நடதள் மவாற்ஙகைின் கவாரணஙகள்
 • நடதள் மவாற்ஙகளை்ச சமவாைித்ல் 
 • உணவுக்ளையின் கபவாது - நடதள்களை்ச சமவாைித்ல்
 • அளையும் நடதள்ளய்ச சமவாைித்ல்
 • ம்ிய கநர குழப்பம்

7. முற்றியநதி்ை டிமமன்ஷியா்வச சமாளிததல்
 • ்வாழ்ின் இறு்ிகவாை பரவாபரிப்பு
 • ்வாழ்ின் இறு்ிளய தநருஙகு்ல்
 • நிபுணதது்ப் பரவாமரிப்பு 
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இந் உ்்ிக்ளககயட்டில் 4 ளககயடுகள் உள்ைை. பரவாமரிப்ளபத ்ிட்டமிடு்ல் 
பற்சிய இந்க் உ்்ிக்ளககயட்டில் உஙகள் அன்புக்குரிய்ளரப் பரவாமரிக்க 
உஙகளுக்கு ஆ்ர்ைிக்கும் அதயவா்சசிய ்க்ல்கள், நளடமுள் கு்சிப்புகள், 
நட்டிக்ளககள், மறறும் ்ைஙகள் ஆகிய்றள் ்ழஙகுகி் து. இது, 
கைநதுளரயவாடல், குடும்ப உறுப்பிைரகள் ஒவத்வாரு்ரும் ஆற் க்ண்டிய 
பஙகுகள், அன்புக்குரியரின் பரவாமரிப்புத க்ள்களுக்கு ஏறப எவ்வாறு முன்கூட்டிகய 
்ிட்டமிடு்ல், கீகழ ்ிழு்ள்த ்டுப்பது எப்படி என்ப்றகவாை கு்சிப்புகள், 
உஙகள் வீட்ளட எப்படி டிதமன்்ஷியவா்ிறகு ஏற்்வாக மவாற்ைவாம் என்ப்றகவாை 
்ழிகள், உஙகள் அன்புக்குரியரகளுடன் பிளணப்ளப உண்டவாக்க ்ழிகள், 
கமலும் தபவாது கபவாக்கு்ரதள்ப் பயன்படுததும்கபவாது எவ்வாறு பவாதுகவாப்பவாக 
நகரைவாம் கபவான்்்றள்ப் பற்சி உஙகளைப் கபவான்் பரவாமரிப்பவாைரகள் 
கறறுக்தகவாள்்்றகவாக ்டி்ளமக்கப்பட்டு உள்ைது.

உ்்ி க்ள்ப்படும் யவாளரகயனும் உஙகளுக்குத த்ரியுமவாைவால் அல்ைது 
டிதமன்்ஷியவா உள்ை்ருக்குக் கிளடக்கும் ஆ்ரள்யும் கசள்களைப் பற்சி கமலும் 
த்ரிநதுதகவாள்ை ்ிரும்புைவால், ccmh@aic.sg என்் மின்ைஞசல் முக்ரியில் 
அல்ைது 1800 650 6060 என்் கநரடி த்வாளைகபசசி எண்ணில் ஒருஙகிளணந் 
பரவாமரிப்பு அளமப்ளபத (AIC) த்வாடரபுக் தகவாள்ளுஙகள்.

இந்த உதவிக்்கயயடு 
உங்்களுககு எபபடி உதவும்?

இந் ளககயடு கு்சிதது ்வாஙகள் கூ் ்ிரும்பும் ஆகைவாசளைகளை 
நவாஙகள் ்ரக்றகிக்வாம். QR கு்சியீட்ளட ஸககன் தசய்்ன் 
மூைம் உஙகள் கருததுகளைப் பகிரநதுதகவாள்ை சசிை நிமிடஙகளை 
எடுததுக்தகவாள்வீரகள் என்று நம்புகிக்வாம். நன்்சி!

அளைதது உரிளமகளும் ஒருஙகிளணந் பரவாமரிப்பு அளமப்பு நிறு்ைத்ின் கவாப்புரிளமயவால் 
பவாதுகவாக்கப்பட்டள். ்ி்ரஙகள் 2021 ந்ம்பர மவா் நிை்ரப்படி சரியவாைள். இந் த்ைியீட்டின் 
எந்த்வாரு பகு்ிளயயும் உரிளமயவாைரின் எழுததுபூர்மவாை முன் அனும்ியின்்சி நகதைடுக்கக்வா, 
்ிருத்ியளமக்கக்வா, மறுப்ிப்பு தசயயக்வா, மீட்கக்கூடிய ககவாப்புத்ைத்ில் பத்ிரப்படுத்ி ள்க்கக்வா 
அல்ைது க்று ஏக்னும் ்ழியில் அனுப்பக்வா (மின்ைியல், இயந்ிர்ியல், நகதைடுப்பு, ப்ிவு 
அல்ைது க்று ்ழிகைில், இந் த்ைியீட்டின் க்று ்ளகயவாைப் பயன்பவாட்டுக்கவாக இருந்வாலும் 
இல்ைவா்ிட்டவாலும்) கூடவாது.  Part 4: பரவாமரிப்ளப ்ழஙகு்ல்      1



1. ்கருததுபபரிமாற்றச 
சவால்்க்ளப 
புரிந்தும்காளவது

ஆரம்ப நதி்ை

இ்டபபடட நதி்ை

முறயபாக்கான நதி்ை

“ எனககு டிமமன்ஷியா உண்டு. நான நாளின நடுபபகுததியில் 
தூங்்கதிவிடைாம். நான விதயாசமான மு்்றயில் பததில் 
அளிக்கைாம். இதுதான எனது புததிய நதிஐததன்ம. என 
தருணங்்கள. எனது தருணங்்களில் வாழுங்்கள, மிசசம் 
இருபபவற்றில்.என மீது ்கவனம் மசலுததுங்்கள, மங்்கதிபயபாகும் 
என மூ்ையின மீது அல்ை.”

டிதமன்்ஷியவா உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் கருததுப் பரிமவாறும் ்ி் ளைப் 
பவா்ிக்கைவாம். அ்ரகள் முன்ளப்ிட மற்்ரகளுடன் ்ிதயவாசமவாக ்ஙகள் 
கருததுக்ளைப் பரிமவா்ைவாம் அல்ைது த்வாடரபுதகவாள்ைைவாம். டிதமன்்ஷியவாவுடன் 
்வாழும் ஒரு்ளர நீஙகள் சந்ிக்கும் கபவாது கருளணயவாை அக்கள்யுள்ை 
அணுகுமுள்ளயக் ளகயவாள்்து முக்கியம். அது அ்ர ்வாகை க்ரநத்டுத் 
நிளைளம அல்ை.

பரவாமரிப்பவாைருக்கும் டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழப்ருக்கும் இளடகய இரு ளககள் 
்ட்டிைவால்்வான் ஓளச எழும். டிதமன்சசியவா உஙகள் அன்புக்குரிய்ருடன் நீஙகள் 
கருததுக்ளைப் பரிமவாறும்கபவாதும் அ்ரகைின் ்ி்ளைப் புரிநதுதகவாள்ை முயறசசி 
தசயயும் கபவாதும் உஙகளுக்கு உ்்க்கூடிய சசிை கு்சிப்புகள் கீழக்கண்ட்வாறு.

• தசவாறகளைத த்ைி் வாகப் கபசு்்ில் சசிரமததுடன் அரத்முள்ை 
உளரயவாடலில் பஙககறக முடியும்.

• நீண்ட சமூக அளமப்புகைில் தசயல்படு்்ில் சசிரமததுடன் 
சுருக்கமவாை சமூக த்வாடரபுகைில் கருததுப்பரிமவா் முடியும். 

• நீண்ட உளரயவாடல்களைப் புரிநதுதகவாள்்்ில் சசிரமம்.

• தசவால்ைப்படு்ள்ப் புரிநதுதகவாள்ைைவாம் ஆைவால், குறுகிய 
கநரத்ிறகுப் பி்கு ம்நது்ிடைவாம்.

• ககைிக்ளக துணுக்குகளும் கிண்டல் கு்சிப்புகளும் குழப்பம் 
்நது சூழளை கநவாக்கிய உணர்சசசிகளைத தூண்டைவாம்.

• மூழகடித்்வாக்வா அல்ைது தூண்டப்பட்ட்வாகக்வா உணரைவாம்.

• எைிளமயவாை ஒரு படிநிளை தகவாண்ட ்ி்ிமுள்களைப் 
பின்பற்ைவாம்.

• ்வாரதள்க்கு - ்வாரதள் முள்யில் எழு்ப்பட்டுள்ை 
்க்ல்களைப் புரிநதுதகவாள்ைைவாம்.

• உளரயவாடல்களைப் புரிநதுதகவாள்்்ில் சசிரமம்.

• மீண்டும் மீண்டும் ்வான் தசவான்ைள்கய தசவால்லு்ல். 

• ச்வால்மிக்க்வாக இருந்வால், டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழும் ஒரு்ர 
த்வாடரபிலிருநது ஒ்ிைகிக்தகவாள்ைைவாம்.

• ஆளுளம மறறும் நடதள் மவாற்ஙகள், சநக்கப்புத்ி, மறறும் 
மவாளயகள்.

• தசவால்்ைம் குள்நது்ிட்ட்வால் கப்சசு்ழி 
கருததுப்பரிமவாற்த்ில் சசிரமதள் எ்ிரகநவாக்கைவாம்.

• ்வாயதமவாழி த்ைிப்பவாடுகள் இளணப்புகைிகைவா அல்ைது 
்வாரதள்கள் அல்ைது ஒலிகைில் இருக்கைவாம்.

• உளரயவாடல்கள் துண்டிக்கப்படைவாம்.

• கருததுப்பரிமவாற்மும் தசவாறகளும் ்ழக்கததுக்கு மவா்வாை 
்ழிகைில் ்ிைக்கப்படைவாம்.

• தசவால்்ைம் எைிளமயவாை சவா்வாரண தமவாழியில் இருக்கும்.

• த்வாடரபுகள் அரி் வாக இருக்கும். 

• அ்ரகளை கநவாக்கி ்ரும் உளரயவாடல்களை அ்சியவாமல் 
இருக்கைவாம். அ்ரகைின் தசவாந் நவாட்டில் பயன்படுத்ப்பட்ட 
தமவாழிக்கு அல்ைது ்வாயதமவாழிக்கு மவா்சி்ிடைவாம். 
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2. ்கருததுபபரிமாற்றததுக்கான 
உதவிககு்றிபபு்கள

உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கும் உஙகளுக்கும் இளடகய த்வாடரபு என்பது 
ச்வால்மிக்க்வாக அளமயைவாம். அப்படியிருக்ளகயில், நீஙகள் கருததுப்பரிமவாறும் 
கபவாது, உன்ைிப்பவாை ககட்டளை கமறதகவாள்்து, அ்ரகைின் அஙக 
அளசவுதமவாழிகளைப் படிப்பது, த்ைிவுக்குக் ககள்்ிகள் ககட்டல், மறறும் 
தபவாதுநிளைளய நவாடு்ல் ஆகியள் அ்சசியமவாகின்்ை. கப்சசு்ழி அல்ைவா் 
பை்ளகயவாை உணரவுகளைத தூண்டும் கருததுப்பரிமவாற்ம் கநரம் தசல்ை தசல்ை 
கமலும் கு்சிப்பிடத்க்க்வாகும்.

யபசசுவழி ்கருததுபபரிமாற்றம்
யபசசுவழி அல்ைாத 
்கருததுபபரிமாற்றம்

அவர்க்ளப பாசதயதாடு 
அணுகுங்்கள

உள்கை நுளழயும் முன், க்ள்த 
்ட்டு்து அல்ைது அ்ரகைின் 
அனும்ிளயக் ககட்பது நல்ை்வாகும்.

பார்வ

• கபவாதுமவாை இயறளக த்ைி்சசம் 
உள்ை ஒரு அளம்ியவாை 
அள்ளயத க்ரநத்டுஙகள்.

• கவாட்சசி கு்சிப்புகள் ்நது சூழளை 
்ழஙகுஙகள். அ்ரகள் பயன்படுத் 
அல்ைது ்ிைக்கக்ண்டும் எை 
நீஙகள் நிளைக்கும் தபவாருளைத 
த்வாடக்வா சுட்டக்வா தசவால்லுஙகள்.

• உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர 
உஙகைவால் புரிநதுதகவாள்ை 
முடிய்ில்ளை என்்வால் அ்ரகளை்ச 
சுட்டிக்கவாட்டக்வா ளசளக தசயயக்வா 
தசவால்லுஙகள்.

• அ்ரகைின் உடல்தமவாழிளய 
க்ைியுஙகள். உஙகளுக்கு என்ை 
தசய்து அல்ைது தசவால்்து 
என்்வால் பர்வாயில்ளை; 
உஙகள் இருப்பு ்வான் உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ருக்கு நீஙகள் 
்ழஙகும் ஆ்ர்ின் ஆக 
முக்கியமவாை சசின்ைம்.

எபயபாதும் உங்்க்ள அவர்களிடம் 
அ்றிமு்கம் மசய்தும்காளளுங்்கள

உஙகள் அன்புக்குரிய்ரிடம் 
கநரடியவாகப் கபசுஙகள்.
நீஙகள் இருப்பள் அ்ரகள்
 உணர அ்ரகைின் முன்ைவாலிருநது 
அ்ரகளை அணுகுஙகள்.

ய்கடடல்

இளச என்பது நிளைவுகளைத தூண்டி, 
மைநிளைளய கமம்படுத்ி ஈடுபவாட்ளட 
ஊக்கு்ிக்கும். நீஙகள் மிருது்வாை, 
சவாந்ப்படுததும், அளம்ியவாை 
இளசளய ஒலிபரப்பைவாம், ஆைவால் 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் இளச 
்ிருப்பம் எது என்று புரிநதுதகவாள்்க் 
சசி்ந்்வாகும்.

4    டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழ்து: பரவாமரிப்பவாைரகளுக்கவாை உ்்ிதத்வாகுப்பு Part 4: பரவாமரிப்ளப ்ழஙகு்ல்      5



யபசசுவழி ்கருததுபபரிமாற்றம்
யபசசுவழி அல்ைாத 
்கருததுபபரிமாற்றம்

உங்்கள அனபுககுரியவ்ர 
ம்களரவததுடனும் மரியா்தயுடனும் 
நடததுங்்கள

• உஙகள் அன்புக்குரிய்ர 
அமரந்ிருக்கும்கபவாது அ்ரகைிடம் 
குணிநது கபசுஙகள்.

• அ்ரகள் அஙகு இல்ைவா்து கபவால் 
கீழகநவாக்கிகயவா அல்ைது ்ிைகி 
்ிரும்பிகயவா கபசவாதீரகள்.

• முடிந்்ளர கண்த்வாடரபு 
ள்ததுக்தகவாண்டு அ்ரகைின் 
முகபவா்ளைகளையும் 
்வாரதள்களையும் 
உஙகளுக்குப் புரி் ள் 
அஙகீகரிததுக்தகவாள்ளுஙகள்.

• அ்ரகளுக்கு ஆறு்லும் 
நம்பிக்ளகயும் அைிப்பது, அ்ரகைின் 
எண்ணஙகளை உஙகைிடம் 
த்ைிப்படுத்ட உ்வும்.

வாசம்

அள்ளய கை்ண்டர மறறும்
எலுமி்சளச கபவான்் நறுமண
எண்தணயகளுடன்
்வாசளைமிக்க்வாக்குஙகள். இந்
நறுமணஙகள் ப்ற்தள்யும்
எரி்சசளையும் குள்ப்ப்வாக ஆயவுகள்
கவாட்டுகின்்ை.

நீங்்கள மசால்வ்த 
எளி்மபபடுததுங்்கள

• தமது்வாகவும் த்ைி் வாகவும் 
கபசுஙகள். உஙகள் குரலின் 
த்வாைிளய அளம்ியவாகவும் 
தபவாறுளமயவாகவும் 
ள்ததுக்தகவாள்ளுஙகள்.

• சசிக்கைவாை சசிந்ளை க்ள்ப்படும் 
நீண்ட உளரயவாடல்களை 
்்ிரத்ிடுஙகள். ஒரு கநரத்ில் 
பை ககள்்ிகளைக் ககட்பது 
மூழகடிப்ப்வாக இருக்கக்கூடும் 
என்ப்வால் ஒரு கநரத்ில் ஒரு ககள்்ி 
மட்டும் ககளுஙகள்.

• “ஆமவாம்” அல்ைது “இல்ளை” என்று 
மட்டும் ப்ில் கூ்க்கூடிய முறறு்ளக 
ககள்்ிகளைக் ககளுஙகை.

- “கவாப்பி அருநதுகிறீரகைவா” என்று
ககளுஙகள்

- “என்ை அருநதுகிறீரகள்” என்று
ககட்பள் ்்ிரத்ிடுஙகள்

மதாடுவுணரவு 

• அன்பவாை த்வாடுவுணர்ின் 
சக்்ிளயக் குள்்வாக 
எளடகபவாடவாதீரகள். உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ரின் ளககளைப் 
பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள் அல்ைது 
அ்ருக்கு ஒரு தமன்ளமயவாை 
்ளசப்பிடிப்ளபக் தகவாடுஙகள்.

• உஙகள் அன்புக்குரிய்ர எைி் ில் 
க்ைம் சசி ரக்கூடய்ரவாக இருந்வால் 
அ்ளர தமது்வாகத த்வாடுஙகள்.

யபசசுவழி ்கருததுபபரிமாற்றம்
யபசசுவழி அல்ைாத 
்கருததுபபரிமாற்றம்

அவர்கள வசிககும் இடம் 
வசததியா்கவும் அ்மததியா்கவும் 
இருபப்த உறுததிச மசய்யுங்்கள

குள்்வாை க்ை்சசசி ்ல்கள் உள்ை
சுறறு்சசூழலில் அ்ரகளை 
கநருக்கு கநர உள்யவாடல்கைில் 
ஈடுபடுததுஙகள்.

மபாறு்மயா்க இருங்்கள

• உஙகள் அன்புக்குரிய்ர உணர்து, 
நிளைப்பது, க்ண்டு்து 
ஆகிய்றள்க் ககட்க கநரம் 
ஒதுக்குஙகள்.

• அ்ரகள் ப்ிைைிக்க கநரம் 
தகவாடுஙகள். அ்ரககை ககட்டவால் 
ஒழிய குறுக்கப்கபசக்வா ஒரு 
்வாக்கியதள்ப் பூரத்ிதசயயக்வா 
க்ண்டவாம்.

உங்்கள அனபுககுரியவரின 
பார்வ்யயும் ய்கடடல் ததி்ற்னயும் 
அததி்கபபடசமாககுங்்கள

அ்ரகைின் மூக்குக்கண்ணவாடிகள்
சரியவாக அணியப்பட்டு உள்ைை
என்பள்யும், த்ைி்சசம் க்ள்யவாை
அை்ில் உள்ைது என்பள்யும்
அ்ரகைின் ககட்கும் கரு்ிகள்
சரியவாக க்ளை தசயகின்்ை்வா
என்பள்யும், த்ைி் வாை கப்சசுக்கு 
தபவாய பறகள் அணியப்பட்டுள்ைை்வா 
என்பள்யும் உறு்ி தசயயுஙகள்.

கமலும் அ்சிய, www.nhs.uk/conditions/dementia/communication-
and-dementia/ என்னும் இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது
இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

டிதமன்்ஷியவா தமவாழி ்ழிகவாட்டு்ல்களைப் பற்சி கமலும் அ்சிய, 
www.dementia.org.sg/wordshurt/ என்னும் இளணயப்பக்கதள் 
நவாடுஙகள் அல்ைதுஇந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

6    டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழ்து: பரவாமரிப்பவாைரகளுக்கவாை உ்்ிதத்வாகுப்பு Part 4: பரவாமரிப்ளப ்ழஙகு்ல்      7



3. அன்றாட ததினசரி 
ந்டமு்்ற்ய வடிவ்மததல்

ஆரம்ப-நடுநதி்ை டிமமன்ஷியாவுக்கான ததினசரி 
ந்டமு்்றக்கான எடுததுக்காடடு

்கா்ை

முகம் கழு்ி, பல் 
துைக்கி, சநள் மறறும் 
உண்ஙகவாடிக்குப் கபவாக 
உடுதது்ல்

கவாளை உணவு தசயது 
சவாப்பிடுஙகள் மறறும் 
சளமயைள்ளய சுத்ம் 
தசயயுஙகள்

கவாப்பி அருந்ி் ிட்டு 
உள்யவாடலில் 
ஈடுபடுஙகள்

ஒரு ஓ்ியக்களை 
்ிட்டக்ளையில் ஈடுபட 
முயலுஙகள், அல்ைது 
பளழய புளகப்படஙகளைப் 
பவாரதது நிளைவுகளை 
மீண்டும் 
புதுபிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

எைிளமயவாை 
வீட்டுக்ளைகைில் 
ஒன்்வாக ஈடுபடுஙகள் 
(துணி மடித்ல், அல்ைது 
உணவுக்ளைக்குப் பின் 
கமளசளயத துளடத்ல்)

நடஙகள், அல்ைது 
ஒரு சுறுசுறுப்பவாை 
்ிளையவாட்ளட 
்ிளையவாடுஙகள்

மததியம்

உணவு ்யவாரித்லில் 
உ்வுஙகள் (எடு; 
கவாயக்சி ப்சித்ல் 
அல்ைது கழுவு்து, 
உருளைக்கிழஙகு சீவு்ல்)

ம்ிய உணவு 
உண்ணுஙகள் மறறும் 
்ட்டுக்களை கழுவுஙகள்

மற்்ரகளுடன் 
பழகுஙகள்

இளச ககளுஙகள், 
குறுக்தகழுததுப் 
பு்ிரகள் தசயயுஙகள் 
மறறும் த்வாளைக்கவாட்சசி 
பவாருஙகள்

சசி சிது க்வாட்டக்ளை 
தசயயுஙகள், ஒரு நளட 
நடஙகள் அல்ைது ஒரு 
நண்பளர்ச தசன்று 
பவாருஙகள்

ஒரு குட்டித தூக்கம் 
கபவாடுஙகள்

அன்்வாட பரவாமரிப்பு நளடமுள்ளய சமவாைிப்பள்ப் பற்சி 
கமலும் அ்சிய, www.aic.buzz/CG-CareRoutine என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

அன்்வாட நளடமுள் அட்ட்ளணளய ்டி்ளமக்கும் முன்பு, பின்்ரு்ப்றள்க் 
கருத்ில் தகவாள்ளுஙகள்.

 அ்ரகைின் ்ிருப்புத்றுப்புகள், பைஙகள், ்ி் ளமகள் மறறும் ஆர்ஙகள்
 உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அ்ரகைின் நவாட்களை முன்பு எப்படித ்ிட்டமிட்டவார 
 ஒரு நவாைில் உஙகள் அன்புக்குரிய்ர கூடு்ல் ்ிழிப்புடன் தசயல்படும் கநரஙகள்
 உண்ணவும், குைிக்கவும், உளடமவாற்வும் உஙகள் அன்புக்குரியருக்கு கபவாதுமவாை  

 கநரம்
 ்ழக்கமவாை கநரஙகைில் எழுநதும் படுக்ளகக்கு்ச தசன்றும் நல்ை

 தூக்கப்பழக்கஙகளைக் களடப்பிடித்ல்

டிதமன்்ஷியவா கமலும் ்ைர ்ைர உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அன்்வாட 
நட்டிக்ளககளை்ச தசய்்ில் சசிரமதள் எ்ிரகநவாக்கைவாம், அ்ைவால் அ்ரகளுக்கு 
ஒரு ்ிைசரி நளடமுள்ளய ்டி்ளமப்பது அ்ரகளுக்கு ஒரு கட்டளமப்ளப ்ழஙக 
நல்ை ்ழியவாகும். அ்ரகளைக் குதூகைமவாக்கும் நட்டிக்ளககளைத ்ிட்டமிடு்ல் 
எரி்சசளைக் குள்தது உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் மைநிளைளய கமம்படுத்ைவாம்.

நீங்்கள ்கருதததில் ம்காளள இயதா சிை அன்றாட நடவடிக்்க்கள 

வீடடு 
யவ்ை்கள

மனரீததியான 
நடவடிக்்க்கள 

உணவுண்ணும் 
யநரங்்கள

உடல்ரீததியான 
நடவடிக்்க்கள

சுய பராமரிபபு

சமூ்க 
நடவடிக்்க்கள

புததாக்கமு்டய 
நடவடிக்்க்கள 

ஆண்மீ்க 
நடவடிக்்க்கள

மா்ை

ஒரு குைியல் எடுஙகள்

இரவுணவு தசயது 
சவாப்பிடுஙகள் மறறும் 
சளமயைள்ளய்ச சுத்ம் 
தசயயுஙகள்

அட்ளட்ிளையவாட்டு 
்ிளையவாடுஙகள், 
அ்ரகைின் மிகப் 
பிடித்மவாை 
த்வாளைக்கவாட்சசி 
நிகழ்சசசிளயப் பவாருஙகள் 
அல்ைது உடல்பிடிப்பு 
தபறுஙகள்.

தூஙகு்்றகு 
்யவாரவாகுஙகை
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4. டிமமன்ஷியாவு்டய 
உங்்கள அனபுககுரியவ்ர 
ஈடுபடுதத நடவடிக்்க்கள

டிதமன்்ஷியவாவுளடய உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர நீஙகள் எவ்வாறு நட்டிக்ளககள் 
மூைம் ஈடுபடுத்ைவாம் என்ப்றகவாை உ்்ிக்கு்சிப்புகள் இக்வா:

கமலும் அ்சிய, www.dementiahub.sg என்னும் இளணயப்பக்கதள் 
நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

அ்ரகள் எப்கபவாதும் ரசசிதது அனுப்ித் 
நட்டிக்ளககளைத க்ரநத்டுஙகள்.

அ்ரகைின் பைஙகளுக்கு முக்கியதது்ம் 
அைியுஙகள். உஙகள் அன்புக்குரிய்ரவால் என்ை 
தசயய முடியவாது என்பள் ்ிட என்ை தசயய 
முடியும் என்ப்ில் க்ைம் தசலுததுஙகள்.

கப்சசு்ழியவாகவும் கப்சசு்ழி அல்ைவா் 
்ழிகைிலும் அ்ரகளுடன் கருதது பரிமவாறுஙகள். 
அ்ரகைின் மைவுளை்சசலும் குழப்பமும் குள்யும் 
என்்வால், எப்தபவாதும் அ்ரகளுக்குப் ப்ில் 
அைிக்க கநரம் தகவாடுதது, ்ிருப்பக்ரவுகளைக் 
குள்ததுக்தகவாள்ைைவாம்.

்ட்டவாரம் ்ச்ியவாகவும் உகந்்வாகவும் இருப்பள் 
உறு்ிதசயயுஙகள்- ஏற் அை்ில் த்ைி்சசம் 
உள்ை்வா என்று பவாரததுக்தகவாள்ளுஙகள், சுற்சி 
நகர கபவாதுமவாை இடம் அனும்ியுஙகள் மறறும் 
பின்கைவாளசகளை குள்ததுக்தகவாள்ளுஙகள்.

கசவாரவு அல்ைது மூழகக்கூடிய கசவாரவு 
கபவான்்்ற்சின் அ்சிகு்சிகளுக்கு 
பவாரததுக்தகவாள்ளுஙகள்- அ்ரகள் 
ஓயத்டுக்க க்ண்டுமவா இல்ளையவா என்று 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ரிடம் அடிக்கடி 
ககட்டுக்தகவாள்ளுஙகள்.

1

2

3

4

5

அன்றாட வீடடு நதிரவா்கதததில் அவர்க்ள 
ஈடுபடுததுதல்

டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழப்ரகள் வீட்டு சூழநிளையில் அ்ிக கநரம் 
தசை்ழிப்பவாரகள். வீட்டு நிர்வாகத்ில் அ்ரகளுக்கு ஒரு பஙகு அைித்ல் 
அ்ரகளுக்கு ஒரு கநவாக்க உணரள்த ்ருகி் து. வீட்டில் அ்ரகள் எவ்வாறு 
உ்்ைவாம் என்ப்றகு இக்வா சசிை எடுததுக்கவாட்டுக்கள்.

• ்ிள்களை நடு்ல்

• சசி சிய தசடிகளைப் 
தபரிய பவாசசிகைில் 
மவாறறு்ல் 

• துணிமடித்ல்

• சன்ைல் சுத்ம் தசய்ல்

• உணவுண்ணும் 
த்ட்டுக்கரு்ிகளை 
அடுக்கிள்த்ல்

• சளமயல் கு்சிப்புகளைப் 
பவாகுபடுதது்ல் மறறும் 
்ிைக்கஙகளுக்குப் 
படஙகளைத க்டு்ல்

• த்ரிந் எைிளமயவாை 
உணவு்ளககளை்ச 
சளமத்ல்

• புளகப்படஙகளை 
பவாகுபடுதது்ல் மறறும் 
அடுக்கு்ல்

• அட்ளடப்புத்கம் 
உரு்வாக்கு்ல்

• துண்டுகளை மடித்ல்

• துளடக்கும் துணிகளை 
கழுவு்ல்

• நகப்பூ்சசு மறறும் 
உ்ட்டு்சசவாயம் 
கபவான்்்றள் 
்ிருப்பத்ின் 
அடிப்பளடயில் பிரிதது 
அடுக்கு்ல்

• டப்பவாக்களை அைவு 
மறறும்/அல்ைது 
நி் தள் ள்தது 
அடுக்கு்ல்

• கவாயக்சி மவாமிச 
்ளககள் கழுவு்ல்

• பின்்ிய பயன்பவாட்டுக்கு 
அ்றள் 
்யவாரதசய்ல்

• களைகளைப் 
பிடுஙகு்ல்

• தசடிகளுக்கு நீர 
ஊறறு்ல்

• புளகப்பட படதத்வாகுப்பு 
உரு்வாக்கு்ல்

• புளகப்படஙகளைப் 
பவாரத்ல்

• க்வாட்டதள் 
பவாரத்ல், நுகர்ல், 
மறறும் த்வாடு்ல் 
கபவான்்்ற்வால் 
சநக்வா்மவாக 
அனுப்ித்ல்

• கண்கவாணிப்பு மறறும் 
உளரயவாடல் தசய்ல்

ஆரம்பநதி்ையிை இ்டபபடட 
நதி்ையில்

முற்றிய நதி்ையில்
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சுயசரிள் என்பது டிதமன்ச்ஷியவாவுடன் 
்வாழப்ரகைின் மூளை தசயல்பவாட்டுக்கு மிகவும் 
பயன்படும். அது அ்ரகைின் அளடயவாைதள்க் 
்ைித்ன்ளமமிக்க்வாக மவாறறும் அக் க்ளையில், 
அது பரவாமரிப்பவாைருக்கு அ்ரகளை அ்ரகைின் 
நிளைளமக்கு அப்பவால் புரிநதுதகவாள்ைவும் 
பரவாமரிப்பு உடன்பவாடவாை ்ைிப்பட்ட ்ளகயில் 
இருக்கவும் தசயகி் து. இது அ்ரகைின் ்ரைவாறு, 
்ிருப்புத்றுப்புகள் கபவான்்்றள் ப்ிவுதசயது, 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ரகளை கமலும் புரிநதுதகவாள்ை 
உ்வுகி் து. இது மற் குடும்பத்ிைளர ஈடுபடுத்ி 
பிளணப்ளப ்லு்வாக்க ஒரு சசி ந் ்வாயப்பும் ஆகும்.

தபரும்பவாலும், நமக்கு நம் அன்புக்குரிய்ரகளை இன்று இருப்பதுகபவாை மட்டுகம 
த்ரியும், ஆைவால் அ்ரகளுக்தகன்று ்ைிப்பட்ட ்ிதயவாசமவாை நிளைவுகள் 
உள்ைை என்பள்ப் புரிநதுக்தகவாள்ை மறுக்கிக்வாம்.

சுயசரி் த - அவர்களின அனுபவங்்க்ள 
மறுபார்வயிடுதல்

ஆரம்ப டிமமன்ஷியாவிலிருந்து இ்டபபடட டிமமன்ஷியா வ்ர

•  சுயசரிள்யின் அளமப்புமுள்ளயத க்ரநத்டுஙகள்- நவாட்கு்சிப்பு, 
த்வாகுப்புப்புத்கம், கவாதணவாைி, ஒலிப்ப்ிவு-உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் மைநை 
்ி் னுக்கு ஏறப அ்ரகளுடன் உள்யவாடவும் த்வாடரபுதகவாள்ைவும்.

•  இந் நட்டிக்ளக இகைசவாை அல்ைது நடுத்ர டிதமன்சசியவா உள்ை்ரகளுக்குப் 
தபவாருநதும்.

•  சுயசரிள்ளயப் பயன்படுத்ி டிதமன்்ஷியவா உள்ை்ரகளுக்கு அ்ரகள் யவார 
என்பள் நிளைவுகூறுஙகள்.

•  அப்படி அ்ரவால் ்வாரதள்கைவால் கருததுபரிமவா் கடிைமவாக இருந்வால் 
சுயசரிள்க்குப் புளகப்படஙகள், மறறும் படஙகள் பயன்படுததுஙகள்.

•  உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் க்கநிளைக்கு ஏறப நட்டிக்ளகளய 
ஏறபுளடய்வாக்குஙகள்.

கு்றிபபு்கள

Autobiography
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•  குறுகிய ்வாக்கியஙகள் மறறும் எைிளமயவாை ்வாரதள்களுடன் ககள்்ிகளைத 
த்ைி் வாகவும் தமது்வாகவும் ககளுஙகள். க்ள்ப்பட்டவால் மீண்டும் 
ககள்்ிகளைக் ககளுஙகள்.

•  இயல்பவாை உளரயவாடளை நடததுஙகள்; அது ஒரு ்ிசவாரளண அல்ை.

•  கண் த்வாடரபு ள்ததுக்தகவாண்டு ்ளைளய அளசதது முன்கை ்நது ஆர்ம் 
கவாட்டி கபசுஙகள்.

•  துன்பதள்க் தகவாடுக்கக்கூடிய ்ளைப்புகளைத ்்ிரத்ிடுஙகள்.

•   உளரயவாடளை எைிளமயவாை்வாகவும், அை்ில் சசி சிய்வாகவும் ள்ததுக்தகவாண்டு, 
அ்ளை ஒரு நன்கு அ்சிமுகமுள்ை சுறறு்சசூழலில் நடததுஙகள். நீஙகள் 
ஒகர அமர்ில் எல்ைவா்றள்யும் முடிப்ப்றகுப் ப்ிைவாக, தமதுதமது்வாக 
்க்ல்களைக் கண்டுபிடிக்கைவாம்.

•  உளரயவாடலின் இறு்ியில் அ்ரகள் பகிரநதுதகவாண்டள் நீஙகள் 
ம்ிப்புள்ை்வாகக் கருதுகிறீரகள் என்பள்க் கவாட்ட உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு 
நன்்சி கூறுஙகள்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ரகைிடமிருநது கள்களைப் ப்ிவுதசயய இக்வா சசிை 
அடிப்பளடக் கு்சிப்புகள்.

சுயசரிள்க்கவாை ககள்்ிகள் அ்ரகைின் ்வாழ்ின் இ்ந்கவாைதள்யும் முக்கிய 
்ருணஙகளையும் சுற்சியும் இருக்கைவாம். இக்வா சசிை ்ழிகவாட்டு்ல் ககள்்ிகள், 
முடிந்்ளர உளரயவாடலின் ஓட்டதக்வாடு கபவாகப் பவாருஙகள்.

பிள்ளபபருவம்

1. உஙகள் பிள்ளைப்பரு்தள்ப் பற்சி எஙகளுக்கு்ச தசவால்ை முடியுமவா?
2. பள்ைியிலிருநது உஙகள் நிளைவுகள் என்ை?
3. உஙகளுக்குப் பிடித் பவாடம் என்ை?
4. நீஙகள் எள் நன்்வாக்ச தசயவீரகள்?
5. உஙகளுக்கு மிகவும் பிடித் நட்டிக்ளககள் மறறும் ்ிளையவாட்டுக்கள் 

என்ை?
6. உஙகள் பிள்ளைப்பரு்த்ிலிருநது ஆக உறசவாகமவாை நிளைவுகளைப் 

பகிரநதுதகவாள்ை முடியுமவா?

இடங்்கள

1. “இல்ைம்” என்் உணரள் உஙகளுக்கு மிக அ்ிகமவாகக் தகவாடுத் இடம் 
எது என்று தசவால்வீரகள்?

2. நீஙகள் மிக்ச ஆக்ச சநக்வா்மவாக நீண்டகவாைம் உஙகள் நவாட்களைக் 
கழித் இடஙகளைப் பற்சி உஙகளுக்கு இருக்கும் நிளைவுகள் என்ை? 
(தூண்டு்ல் ்ிைவா; கட்டடஙகள், கிரவாமப்புரஙகள், உள்ளூர மக்கள் மறறும் 
சமூகஙகள்)

3. உஙகளுக்கு்ச சசி ப்பவாை முக்கியதது்ம் உள்ை இடஙகள் ஏக்னும் 
உண்டவா? (தூண்டு்ல் ்ிைவா; ்ிடுமுள் இடஙகள், கு்சிப்பிட்டநிகழவுகள் 
நடந் இடஙகள், இ்ர. படஙகள் மறறும் அஞசல் அட்ளடகள் கசரக்கவும்)

சமூ்க நடவடிக்்க்கள மறறும் ஆரவங்்கள

1. உஙகள் ஓயவு கநரத்ில் நீஙகள் என்ை தசயய ்ிரும்புவீரகள்?
2. உஙகளுக்கு எம்மவா்ிரியவாை இளசளயக் ககட்க பிடிக்கும்? (மிகப் 

பிடித்மவாை பவாடல்கள் இளசததுண்டுகளை்ச கசருஙகள்)
3. உஙகளுக்கு மிகவும் பிடித்மவாை ்வாதைவாலி அல்ைது த்வாளைக்கவாட்சசி 

நிகழ்சசசிகள் உண்டவா?
4. உஙகளுக்கு மிகவும் பிடித்மவாை உணவு மறறும் பவாைம் என்ை?

எனககு இபயபாது முக்கதியமானவர்கள

1. ்றகபவாது உஙகள் ்வாழ்ில் முக்கியமவாை்ரகள் யவார?
 (தபயளரயும் உ்ள்யும் கு்சிப்படுஙகள்)

யவ்ை வாழக்்க

1. உஙகள் மு்ல் க்ளை என்ை?
2. நீஙகள் எஙகக க்ளை தசயதீரகள் (வீட்டிலிருநது க்ளை தசய்ள்யும் 

கசரதது?)
3. அது எப்படி இருந்து? நீஙகள் க்று க்ளைகளுக்குப் கபவானீரகைவா?
4. உஙகளுக்கு மீண்டும் கநரம் கிளடத்வால், அக் க்ளைளய்ச 

தசயவீரகைவா அல்ைது க்று எள்யும் தசயவீரகைவா?
5. க்ளையில் உஙகளுக்கு கிளடத் ்ிளைம்ிக்கமுடியவா் நிளைவுகள் 

யவாள ?்

உ்றவு்கள

1. உஙகளுக்கு யவார மிகவும் முக்கியமவாை்ர? நீஙகள் யவாரிடம் ஆக 
தநருக்கமவாக இருநதீரகள்?

 (தூண்டு்ல் ்ிைவா: நண்பரகள் மறறும் உ்்ிைரகள்)
2.  உஙகளுக்கு எத்ளை குடும்ப உறுப்பிைரகள் உண்டு? அ்ரகைின் 

தபயரகள் என்ை? அ்ரகள் உஙகளுக்கு என்ை உ்வுமுள ?்
3. உஙகளுக்கு்ச தசல்ைப் பிரவாணிகள் இருந்்வா?
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நதி்னவுககூரதல் நடவடிக்்க்கள ஓவியக்க்ை - ஓவியத்தத மதாடர்க

நதி்னவுககூரதல் பை வ்்க்களில் மசய்யபபடைாம்
அது, உளரயவாடல்கள், புளகப்படஙகள் அல்ைது குடும்ப கவாதணவாைிகள் பவாரத்ல், 
அல்ைது அ்ரகைின் ்ிருப்பமவாை இடஙகளுக்கு்ச சந்ிப்புகைவாகக் கூட இருக்கைவாம்.
இந் நட்டிக்ளக எப்படி தசயயப்பட்டவாலும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர நிளைவுக்கூ் 
கநரமும் தபவாறுளமயும் அைிப்பது முக்கியம்.

அ்ரகைின் கள்களைப் பற்சி அ்சிநதுதகவாள்ை உண்ளமயில் உறசவாகதள்க் 
கவாட்டி உஙகள் ஆர்தள்க் கவாட்டுஙகள். அ்ரகள் நீஙகள் இடம்தபறறுள்ை 
சசிை நிகழவுகளை நிளைவுக்கூரந்வால், நீஙகளும் உஙகள் கண்கணவாட்டதள்ப் 
பகிரநதுதகவாண்டு கமலும் பை ககவாணஙகளைக் கள்க்கு்ச கசரக்கைவாம்.

அ்ரகைின் நிளைவுகளைத தூண்டக்கூடிய ஆரம்ப சசிஙகப்பூர பற்சிய சசிை 
புளகப்படஙகள் இக்வா. உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர நீஙகள் ககட்கக்கூடிய சசிை 
்ளைப்புகளையும் கசரததுள்கைவாம்.

யபசுவதற்கா்கப பரிந்து்ரக்கபபடட த்ைபபு்கள

யதததி மறறும் 
பி்றபபிடம்

சாத்ன்கள

யவ்ை

விடுமு்்ற்கள

யபாரின யபாது

நண்பர்கள

்கனவு்களும் 
இைடசியங்்களும்

்காதல் மறறும் 
ததிருமணம்

வருததங்்கள

மி்க பிடிதத மபாருள்கள/ 
உணவுவ்்க்க்ள/ 
பாடல்்கள

குடும்ப வாழக்்க 
மறறும் 
தாததாபாடடி்கள

இ்ச

உணவு மறறும் 
ச்மயல்

இளவயது 
வி்ளயாடடுக்கள மறறும் 
மபாழுதுயபாககு்கள

ஆரம்ப டிமமன்ஷியாவிலிருந்து ஆரம்ப - நடுததரநதி்ை 
டிமமன்ஷியா வ்ரயிைான
ஒ்ியக்களை நட்டிக்ளககள் மைநை புத்வாக்கதள் ஊக்கு்ிப்ப்வால் அது உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ருக்குப் பயைைிக்கும்.

கப்சசு சு்ந்ிரம் பவாரள் மூைமும் உணர்சசசிளை த்ைிப்படுதது்ல் புத்வாக்கதள்ப் 
பற்சி கறகும் ்ி் ன் மூளையின் சக்்ிளயத தூண்டி அ்ளை ்ிடு்ிக்கக்கூடிய்வாகும். 
பகிரப்பட்ட ஓ்ியப்பளடப்புக்கு இ்றகு துளணத்ிட்டமிடல் க்ள்ப்பட்டவாலும், ஒரு 
க்ளை ஆரம்ப ்ளர்ல் நளடமுள் க்ண்டிய ்ிளைள்த ்ரவா்ிட்டவாலும், இது 
சசிந்ளைளயத தூண்டுகி் து.

க்ள்யவாை தபவாருள்கள் :

  ்ளரயும் ்வாள் -
  உஙகள் அன்புக்குரிய்ர ்ளர்லுக்குப் பழகவா்்ரவாக இருந்வால், ஒரு தபரிய
  ்வாளை அ்ரகளுக்குப் பயதள் ஏறபடுத்ைவாம். நீஙகள் ஒரு சசி சிய ்வாளைக்
  தகவாண்டு த்வாடஙகைவாம்.

  கு்சிப்பவான்கள் -
  புத்வாக்கதள் ஊக்கு்ிக்க, நீஙகள் பை ்ளக ்ண்ணஙகைில் ்ளரயும்
  கபைவாக்களை ்ழஙகைவாம்.

சம்மந்ப்பட்ட படிநிளைகள்:

1.  உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர ஒரு கமளசயிலுள்ை நவாறகவாலியில் அமரும்படி 
தசவால்லுஙகள்.

2. ்வாைில் மவாற்சி மவாற்சி ்ளரநது ஒரு படதள் உரு்வாக்கு்க் ்ிளையவாட்டு 
என்பள் அ்ரகளுக்கு ்ிைக்குஙகள்.

3. ஒவத்வாரு்ருக்கும் 3 ககவாடுகள் அனும்ிக்கப்படும். க்ள்ப்பட்டவால், 
நீஙகள் மு்லில் ஓ்ியதள் ்ளரய ஆரம்பிதது பின்பு அ்ளை உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ரிடம் தகவாடுததுத த்வாடர்ச தசவால்ைைவாம்.

4. ஓ்ியத்ின் இறு்ியில், உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர ்ஙகள் உணரவுகளைப் 
பகிரநதுதகவாள்ை்ச தசவால்லுமவாறு அளழயுஙகள்.
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ஓவியக்க்ை - ்்கவ்ை மணி்க்ளக ய்காரததல் உடறபயிறசி்கள

மணிகளைக் ளக்ளையலில் ககவாரத்ல் ளக மறறும் கண் ஒருஙகிளணப்ளப 
கமம்படுதது்து மட்டும் அல்ைவாமல், அள் உஙகள் அன்புக்குரிய்ர இந்ப் 
பளடப்புகளுக்கு உரிளம எடுததுக்தகவாண்டு அ்றள் அணியும்கபவாது அ்ரகளுக்கு 
ஒரு்ி் சவா்ித் உணரவு ஏறபடு்தும் உண்டு.

ஆரம்ப டிமமன்ஷியாவிலிருந்து - நடுததரநதி்ை டிமமன்ஷியா 
வ்ரயிைான

க்ள்ப்படும் தபவாருள்கள்

  தபரிய மணிகள், கூடுமவாை்ளர 
்ண்ணளமயமவாைள்

  கயிறு, கூடுமவாை்ளர 
தநகிழ்சசசித்ன்ளம உளடயது

  தபரிய மஙகுகள், தபரிய மணிகள் 
பிரிக்கப்பட்டு

சம்மந்ப்பட்ட படிநிளைகள்:

1. முடிக்கப்பட்ட மணிகளைக் 
ளக்ளையளை உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ரிடம் கவாட்டுஙகள்.

2. கயிறள் அைநது க்ள்யவாை 
அைள் த்ட்டுஙகள்.

3. கயிற்சின் இறு்ியில் ஒரு முடி்சசுப் 
கபவாடுஙகள்.

4. கயிற்சின் ஊகட மணிகளை உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ர அ்ரகள் ககவாரக்க 
்ிரும்பும் ்ைக்குப் பிடித்மவாை 
நி் ஙகளையும் ்ரிளசகளையும் 
க்ரநத்டுததுக்தகவாள்ைைவாம்.

5. முடித்பின் கயிற்சின் 
இருமுளைகளையும் கட்டி்ிடுஙகள்.

பணியின் கடிைத்ன்ளமளயக் கூட்ட உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர மணிகளை
்ண்ணஙகைின் ்வாரியவாக மு்லில் பவாகுபடுத்்ச தசவால்லுஙகள். அ்ரகைின்
கண்பவாரள்ளயக் கருத்ில் தகவாண்டு, க்ரநத்டுத் மணிகைில் உள்ை
துளைகள் கயிறு உள்கை கபவாகும் அைவுக்குப் தபரி் வாக உள்ை்வாறு
பவாரததுக்தகவாள்ளுஙகள் அ்ரகளுக்கு ்ி்ிமுள்களைப் பின்பறறு்்ில் சசிரமம்
இருந்வால் எப்கபவாதும் மு்லில் தசயதுகவாட்ட முறபடுஙகள். 

உடல்ரீததியில் சுறுசுறுபபா்க இருங்்கள
சுறுசுறுப்பவாக இருப்பது உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அழகவாக க்வாற்மைிக்கவும் 
நன்கு உணரவும் உ்வு்து மட்டுமல்ைவாமல், அது அ்ரகள் ்ஙகள் இயஙக 
உ்வும் ்றகபவாள்ய ்ி் ன்களை்ச சீரவாக ள்ததுக்தகவாள்ைவும், ்ிழக்கூடிய 
அபவாயஙகளைக் குள்க்கவும், அ்ரகைின் அ்சி்வாற்ல் தசயல்பவாட்ளடயும் இரு்ய 
ஆகரவாக்கியதள்யும் சீரவாக ள்ததுக்தகவாள்ைவும் உ்வும்.

சுகவா்வார கமம்பவாட்டு ்வாரியம் (Health Promotion Board) நடத்ல் கபவான்் 
நட்டிக்ளககைில் எல்ைவா ்ைிநபரகளையும் கைநதுதகவாள்ளுமவாறு பரிநதுளரக்கி் து. 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் க்ள்களைப் பூரத்ிதசயயும் ்ளகயில் ஏறபுளடய ஒரு 
உடறபயிறசசி ்ிட்டத்ிறகு அ்ரின் உடல் சசிகி்சளச மருதது்ளர அணுகுஙகள்.

நடததல்
ஒரு ்வாரததுக்கு 2 அல்ைது 3 முள் உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர ஒரு 30 நிமிட 
நளடப்பயிறசசிக்குப் கபவாக ஊக்கு்ியுஙகள் அல்ைது அ்ருடன் தசல்லுஙகள்.

பந்து வி்ளயாடுங்்கள
உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர கநவாக்கி தமன்ளமயவாை பநள் எரிநது அள் மீண்டும் 
உஙகைிடம் எரிய்ச தசவால்லுஙகள். இது ளக-கண் ஒருஙகிளணப்பிறகு உ்வும். இந் 
நட்டிக்ளக  நின்றுதகவாண்கடவா உட்கவாரநதுதகவாண்கடவா தசயயப்படைவாம். உஙகளுக்கும் 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கும் உள்ை இளடத்ைிளய அ்ரகைின் சக்்ிக்கு ஏற்்வாறு 
சரிதசயதுதகவாள்ளுஙகள். 

ந்கரா உடறபயிறசி்கள
உஙகள் அன்புக்குரிய்ரவால் கமறகூ்சிய எந் உடறபயிறசசிளய்ச தசயய முடிய்ில்ளை 
என்்வால், அ்ளர அ்ரின் அன்்வாட நளடமுள்ளயத த்வாடர ஊக்கு்ிப்பது 
அ்ரகளை்ச சுயமவாக நடக்க்ச தசயயும் இயல்ளப அப்படிகய ள்ததுக்தகவாள்ை உ்வும்.
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முற்சிய டிதமன்்ஷியவா்ில், உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர்ச தசயைற் 
உடறபயிறசசிகளை நடத் க்ண்டியிருக்கைவாம். பரவாமரிப்பவாைர உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ரின் ்ளசகளும் மூட்டுகளும் கடிைமவா்ள்த ்்ிரக்க இப்பயிறசசிகள் 
அ்ரகைவால் 2 அல்ைது 3 முள் தசயயப்படைவாம். கடிைமவாை ்ளசகளும் மூட்டுகளும் 
அ்ரகளுக்கு அதசைகரியதள்கயவா ்லிளயகயவா தகவாடுக்கைவாம்.

பாது்காபபு முக்கதியம்!

  கமறபவாரள்யுடன் உடறபயிறசசிகளை்ச தசயயுஙகள்.

  உடறபயிறசசி தசயயும்கபவாது மூ்சளச அடக்கக்ண்டவாம்.

  உடறபயிறசசி தசயயும்கபவாது ஒழுஙகவாை கவாைணிகளை அணியுஙகள்.

  உட்கவாரந்்வாறு தசயயும் உடறபயிறசசிகளை தசயயும்கபவாது முடிந்வால் 
ளகத்வாஙகுப்பிடி உள்ை ்ிடமவாை நவாறகவாலியில்  உட்கவாரநதுக்தகவாண்டு 
தசயயுஙகள்.

  நின்றுதகவாண்டு உடறபயிறசசிகளை தசயயும்கபவாது  உஙகள் அன்புக்குரிய்ர 
பிடிததுக்தகவாள்ை ஏது்வாக அ்ருக்குப் பின்ைவால் ஒரு ்ிடமவாை நவாறகவாலிளயப் 
கபவாடுஙகள்.

  ்லி எதுவும் ஏறபட்டவால்  உடறபயிறசசிளய உடகை நிறுத்ி் ிட்டு ஒரு 
மருதது்ளரகயவா உடல் சசிகி்சளசயவாைளரகயவா அனுகுஙகள்.

  உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு்ச சுகமவாக இல்ளை என்்வால் உடறபயிறசசி தசயய 
க்ண்டவாம். 

ஆரம்பக்கட்டத்ில், உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர அ்ரகைின் ்றகபவாள்ய 
உடறபயிறசசிளயத த்வாடர ஊக்கு்ிக்கைவாம் அல்ைது நடைம் அல்ைது “ள்்சசீ”
கபவான்் ்குப்புகளுக்கு தசல்ை ஊக்கு்ிக்கைவாம்.

உட்காரந்து எழுந்தரிததல்

1. ்ளரயில் பவா்ஙகளை நன்கு 
்ிடமவாக ஊணி ஒரு நவாறகவாலிகமல் 
உட்கவாருஙகள். கணுக்கவால்கள் 
முட்டிகளுக்கு சறறுப் பின்ைவால் 
இருக்க க்ண்டும்.

2. கு்ிகவால்கைின் ்ழியவாக 
தமது்வாக ்ள்ைி, இடுப்புகைில் 
மடஙகுஙகள், ்ளைளய கமகை 
உயரத்ிள்ததுக்தகவாண்டு நிமிரநது 
நில்லுஙகள்.

3. இரண்டு கவால்கைின் நடு்ிலும் உடல் 
எளடளயத ்வாஙகுஙகள்.

4. 10 முள் மீண்டும் தசயயுஙகள்.

்கா்ைத தூககுதல்

1. முதுளக நன்கு நவாறகவாலியில் ்ிடமவாக 
சவாயததுக்தகவாண்டு உட்கவாருஙகள்

2. பவா்ிக்கப்பட்ட கவாளைத தூக்குஙகள்
3. த்வாளடளய உடலுக்கு த்ைிகய 

்ளைக்க ்ிடவாதீரகள் அல்ைது உடளை 
பின்னுக்கு ்ளைக்க க்ண்டவாம்

4. க்ள்ப்பட்டவால், ளகளய உ்்ிக்குப் 
பயன்படுததுஙகள்

5. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் 
மீண்டும் தசயயுஙகள்

முடடி நீடடுதல்

1. முதுளக நன்கு நவாறகவாலியில் ்ிடமவாக 
சவாயததுக்தகவாண்டு உட்கவாருஙகள்

2. ஒவத்வான்்வாக முட்டிளய நீட்டுஙகள் 
பின்பு தமல்ை மடக்குஙகள்

3. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் 
மீண்டும் தசயயுஙகள்

்கணுக்கால் உடறபயிறசி

1. குதுக்கவால்களைத ்ளரயில் 
ள்ததுக்தகவாண்கட பவா்தள் ஒன்று 
மவாற்சி ஒன்்வாக ்ளரயிலிருநது 
தூக்குஙகள்

2. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் 
மீண்டும் தசயயுஙகள்

முதுகு வ்ைததல் மறறும் நீடடுதல்

1. முைஙளக மறறும் மணிக்கட்ளட 
்வாஙகிக்தகவாள்ளுஙகள்

2. ளகளயத தூக்குஙகள்
3. ்லி ஏறபட்டவால் ளகளய ்ளைக்கக்வா 

மறறும் நீட்டக்வா க்ண்டவாம்
4. இழுததுக்தகவாள்ைவாமல் க்ைமவாகப் 

பவாரததுக்தகவாள்ளுஙகள்
5. ஒவத்வாரு ளகயுக்கும் 10 முள் 

மீண்டும் தசயயுஙகள்

நடுததர நதி ைக்கான உடறபயிறசி்கள
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முழங்்்க நீடடிபபு

1. முழஙளகளய மடக்கி நீட்டுஙகள்
2. ஒவத்வாரு ளகயுக்கும் 10 முள் 

மீண்டும் தசயயுஙகள்

மணிக்கடடு வ்ைததல் மறறும்
நீடடுதல்

1. மணிக்கட்டின் மூட்டின் கமல் 
மறறும் கீழப்பகு்ிளய 
்வாஙகிப்பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

2. மணிக்கட்ளட முன்னும் பின்னும் 
்ளையுஙகள்

3. ஒவத்வாரு ளகயுக்கும் 10 முள் 
மீண்டும் தசயயுஙகள்

விரல்்க்ள வ்ைததல் மறறும் 
நீடடுதல்

1. ்ிரல்களை ்ளைதது முஷ்டி 
தசயயுஙகள் பின்பு முழுளமயவாக 
நீட்டுங கள்ப்ப

2. ஒவத்வாரு ளகயுக்கும் 10 முள் 
மீண்டும் தசயயுஙகள்

இடுபபு, முடடி வ்ைததல் மறறும்
நீடடுதல்

1. ஒரு ளகளய முட்டிக்குக் கீழ ள்தது 
மறத்வாரு ளகளய கு்ிக்கவாலுக்கு கீழ 
ள்யுஙகள்

2. பவா்தள் பின்பக்கதள் கநவாக்கி 
்ள்ளுஙகள்

3. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் 
மீண்டும் தசயயுஙகள்

இடுபபு ்கடதததி நீடசி

1. முட்டி மறறும் பவா்தள்த 
்வாஙகிக்தகவாள்ளுஙகள் 

2. கவாளை முற்சிலும் ஒரு பக்கததுக்கு 
தகவாண்டு்வாருஙகள்

3. 30 ்ிைவாடிகளுக்கு அல்ைது அ்றகும் கீழ 
அப்படிகய பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

4. உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் பவா்தள் 
முடிந்்ளர கநரவாக ள்ததுக்தகவாள்ளுஙகள்

5. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் மீண்டும் 
தசயயுஙகள்

மதா்ட எலும்பு நீடசி

1. முட்டிக்கும் கு்ிக்கவாலுக்கும் கீழ 
்வாஙகிக்தகவாள்ளுஙகள்

2. முழுக்கவாளையும் கமகை தகவாண்டு்வாருஙகள், 
முட்டிளய கநரவாக ள்ததுக்தகவாண்டு

3. 30 ்ிைவாடிகளுக்கு அல்ைது அ்றகும் கீழ 
அப்படிகய பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

4. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் மீண்டும் 
தசயயுஙகள்

்கால் ச்த நீடசி

1. உடறபயிறசசிளய்ச தசயய உ்வுபரின் 
முன்ளககைில் சவாயநதுதகவாண்டு 
கு்ிக்கவாளை அளைததுப் 
பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

2. மறக்வாரு ளகயவால் கவாளை கீகழ 
பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

3. ்லி எதுவும் உண்டவாக்கவாமல் முன்பவா்தள் 
தமல்ை கமகை தூக்குஙகள் (கவால்்ிரல்களை 
மட்டும் ்ல்ை க்ண்டவாம்)

4. 30 ்ிைவாடிகளுக்கு அல்ைது அ்றகும் கீழ 
அப்படிகய பிடிததுக்தகவாள்ளுஙகள்

5. ஒவத்வாரு கவாலுக்கும் 10 முள் மீண்டும் 
தசயயுஙகள்
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பல்வ்்க–உணரவுததூண்டும் பராமரிபபு அமரவு

அரத்முள்ை நட்டிக்ளககளை நடத் ்ச்ியவாை இடதள் உரு்வாக்கு்்ன் மூைம் 
நடுத்ர அல்ைது முற்சிய டிதமன்சசியவாவுளடய உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர ஈடுபடுத்ி 
ள்ததுக்தகவாள்ளுஙகள். இந் இடத்ில் பல்்ளக–உணரவுததூண்டும் பரவாமரிப்பு 
அமரவு மூைம் குடும்பத்ிைரும் நண்பரகளும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர ஈடுபடுத்ி 
ள்ததுக்தகவாள்ைைவாம்.

வசததியான மறறும் பாது்காபபான இடத்த உருவாககுங்்கள அரததமுளள நடவடிக்்க்க்ளத யதரந்மதடுங்்கள1 2
முடிந்்ளர உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு ஒரு பவாதுகவாப்பவாை இடம் 
ஒதுக்கப்பட்டிருக்க க்ண்டும். அப்படி ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட அள் இல்ளை என்்வால், 
உஙகள் ்ரக்றபள்யிகைவா உணவுண்ணும் அள்யிகைவா ஒரு ்ிளரயிடப்பட்ட 
மள்்வாை இடதள் நீஙகள் உரு்வாக்கைவாம்.

ஒவத்வாரு முள் இந் இடம் அல்ைது ்ிளரயிடப்பட்ட மள்்வாை இடததுக்குள் 
நுளழயும்கபவாது உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு பல்்ளக–உணரவுததூண்டும் 
அனுப்மவாக இருக்க க்ண்டும். பல்்ளக–உணரவுததூண்டும் அனுப்ததுக்கு 4 
கூறுகள் உள்ைை.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்குப் கப்சசு்ழி கருததுப்பரிமவாற்ம் கஷ்டமவா்்வால் 
அரத்முள்ை நட்டிக்ளககளைத க்ரநத்டுஙகள். ஒரு நட்டிக்ளகளய அ்சிமுகம் 
தசய்்றகு முன்பு, இன்னும் உடன்பவாடவாை ப்ிலுக்கு, உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு 
அந் நட்டிக்ளக எள்ப் பற்சியது என்று தசயதுகவாட்டுஙகள்.

அ்ரகைின் ்ி் ன்கள் மறறும் ்ிருப்பஙகள் ஆகிய்ற்சின் அடிப்பளடயில் 
அ்ரகளுக்கு ஏற் நட்டிக்ளகளய உறு்ிதசய்தும் முக்கியம்.

பல்வ்்க–உணரவுததூண்டும் நடவடிக்்க

ஒரு அளம்ியவாை ்ைிப்பட்ட இடததுக்குள் ்ரக்ற்சிடுஙகள்.- 
பல்்ளக–உணரவுததூண்டும் நட்டிக்ளக உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ர அவ்ிடததுக்குள் நுளழயும்கபவாது 
த்வாடஙகைவாம். அ்ரகைின் ளககளைப் பிடிதது அ்ரகள் ஒரு 
நவாறகவாலியில் ்ச்ியவாக உட்கவார உ்்ி ்ர்ளழயுஙகள்.

இது உஙகள் அன்புக்குரிய்ரிடம் அ்ரகைின் நவாளைப் பற்சிய 
எைிளமயவாை ககள்்ிகளைக் ககட்டு அ்ரகளுடன் அரத்முள்ை 
உளரயவாடளை ஆரம்பிதது பின்பற்ப்படைவாம்.

அ்ரகைின் முகப்பவா்ளையில் உள்ை மவாற்ஙகளுக்குக் 
கவாத்ிருநது பின்பு ளககளுக்கு தமது்வாகத ்ளசப்பிடிப்புக் 
தகவாடுஙகள். த்வாடு்ல் என்பது அன்ளப கருத்ப்பரிமவாற்ம் 
தசயய அடிப்பளடயவாை ்ழியவாகும், கமலும் ஒரு தமன்ளமயவாை 
்ளசப்பிடிப்பு அள்கய தசய்ிடும்.

அன்றாட வாழவின நடவடிக்்க்கள 

இநநட்டிக்ளககள் அரத்முள்ை அனுப்ஙகளை இந் 
அள்க்குள் உண்டவாக்கும். எடுததுக்கவாட்டுக்கு, உஙகள் 
அன்புக்குரியருக்கு ்ழக்கமவாக ்ஙகைின் நகஙகளை த்ட்ட 
மறுக்கைவாம், ஆைவால், இந் பவாதுகவாப்பவாை மறறும் ்ச்ியவாை 
இடத்ில் உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அளம்ியவாக இருநது 
ஒததுளழதது அனுப்தள் ரசசிக்க இன்னும் சவாத்ியம் 
உள்ைது.

கமலும் நீஙகள் அ்ரகள் பயன்படுத்க்கூடிய மிக 
்ிருப்பமவாை நறுமணஙகளைக் தகவாண்டு அல்ைது பளழய 
பவாடல்களை ஒலிபரப்பி அம்சஙகளை நிளைவுக்கூ்ைவாம்.

ஏறபு்டய யம்ச நாற்காலி்கள

ஒரு க்க்ப்பவாை உணரவுக்கு உஙகள் அன்புக்குரிய்ர 
சவாயநதுக்தகவாள்ளு்்றகு ஏது்வாக, ஒரு கபவாரள்ளயயும் ஒரு 
்ச்ியவாை நவாறகவாலிளயயும் ்ழஙகுஙகள். 

மவளிசசம் 

கபவாதுமவாை இயறளக த்ைி்சசம் மறறும் கவாறக்வாட்டம் உளடய 
அளம்ியவாை அள்ளயத க்ரநத்டுஙகள். ஒரு கடுளமயவாை 
ஒைி கண்களைக் கூசசி சஙகடப்படுத்ைவாம். அ்ைவால் 
தமன்ளமயவாை ்ிைக்குகளைப் பயன்படுததுஙகள். முடிந்வால், 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்குப் பிடித்மவாை ஏது்வாை 
்ண்ணதள் சு்ரகளுக்கும், ஜன்ைல் துணிகளுக்கும் 
்ிளரகளுக்கும் க்ரநத்டுஙகள்.

இ்ச 

சவாந்ப்படுததும் மறறும் நி் வாைமவாை இளசளய ஏறறுஙகள்.
கூடுமவாை்ளரக்கும் அ்ரகைின் க்ள்களைப் பூரத்ிதசயய 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்குப் பிடித்மவாை இளச என்ை எைப் 
புரிநதுக்தகவாள்ளுஙகள்.

நறுமணம்

டிதமன்சசியவாவுடன் ்வாழப்ரகைின் ப்ட்டதள்யும் 
கிைர்சசசிளயயும் குள்க்க நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கும் கைத்ண்டர 
மறறும் எலுமி்சளச கபவான்் எண்தணயகளைக் தகவாண்டு 
அள்ளய அல்ைது இடதள் நறுமணமுளடய்வாக்குஙகள்.
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ஏற்றவ்்கயான உணவு மறறும் பானங்்க்ளத 
தயாரிததல்

உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்குப் பிடித் உணவு மறறும் 
பவாைஙகள் பவாைஙகளைத ்யவாரிப்பது அ்ரகைின் பவாரள், 
நுகரவு, சுள் ஆகிய உணரவுகளைத தூண்டும்.

பவாதுகவாப்பவாை மறறும் ்ச்ியவாை இடதள் ஒரு ்வாயப்பவாகப் 
பயன்படுத்ி உஙகள் அன்புக்குரிய்ர இளடயிளடகய நீர 
அருந் ்வாயப்பைியுஙகள். நீகரற்ம் மறறும் பல்லுணரவுத 
தூண்டும் அனுப்தள் இது உறு்ிதசயயும்.

அனபான மதாடுதலின சகததி 

முற்சியநிளை டிதமன்சசியவா உள்ை்ளர ஈடுபடுத் ளகயவால் 
த்வாடு்து ஆக சக்்ி் வாயந் தூண்டு்ைவாகக் கரு்ப்படுகி் து.
அது மைி்  கருததுப்பரிமவாற் ்ழிகைில் அடிப்பளடயவாை்வாகும் 
மறறும் நமது ்ைரக்கப்படும், ம்ிக்கப்படும், பவாசம் கவாட்டப்படும் 
்வாழநவாள் க்ள்யின் ஒரு பகு்ியவாகும்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் ளககளைப் பிடிப்பது, ்டுவு்ல், 
இல்ளை ்ளசப்பிடிப்பு தசய்ல்; அல்ைது தமது்வாக உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ரின் ்ளைமுடிளய்ச சீவு்ல் கபவான்்ள் 
அ்ரகளுக்கு இைிளமயவாை மறறும் அரத்முள்ை அனுப்மவாக 
அளமயைவாம்.

நமஸகட ககர (Namaste Care) என்பள்ப் பற்சி கமலும் அ்சிய,
www.namastecare.com/about/ இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் 
அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர கமலும் சசி ப்பவாக க்ைிததுக்தகவாள்ை, 
குடும்பக் கைநதுளரயவாடளைப் பற்சி கமலும் அ்சிநதுக்தகவாள்ை, 
ww.aic.sg/caregiving/family-support என்னும் இளணயப்பக்கதள் 
நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

கமலும், பரவாமரிப்பவாைரகளுக்கவாை நமஸகட ககர ்(Namaste Care) 
கரு்ிதத்வாகுப்ளப நீஙகள் இஙகு ப்ி் ி்க்க்ச தசயயைவாம்:
www.aic.buzz/namaste-toolkit-caregivers

பராமரிபபாளர்கள, குடும்பம் மறறும் நண்பர்க்ள 
ஈடுபடுததுங்்கள

அதயாவசிய ்கருவி்கள மறறும் மபாருள்கள

3

4

இந் நட்டிக்ளககைில் உஙகள் பரவாமரிப்பவாைரகள், குடும்பம் மறறும் நண்பரகளை 
ஈடுபடுததுஙகள். த்வக்்வாை நபரகளை அ்ரகளுடன் ஈடுபட ள்ப்பது அ்ரகைின் 
சமூக ஈடுபவாட்டுக்கு பை்ளகயில் உ்வும். குடும்பம் மறறும் நண்பரகளை ஒரு்ர பின் 
ஒரு்ரவாகக படிப்படியவாக அரத்முள்ை நட்டிக்ளககளை நடத்ைவாம்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் மவாறும் க்ள்களைப் பற்சி கைநதுகபச சம்மந்ப்பட்ட 
அளை்ரும் அடிக்கடி கூடி சந்ிக்கைவாம்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் அரத்முள்ை நட்டிக்ளககளை ்ச்ியவாக்கக்கூடிய 
பரவாமரிப்பு அமரள் தபவாருள்களுடன் ்ைிப்பயைவாக்குஙகள். உ்வாரணததுக்கு, 
முன்ைவாைில் அடிக்கடி பயன்படுத்ப்பட்ட பவாரம்பரிய க்ரீம்களும் ள்ைஙகளும் 
அ்ரகைின் நிளைவுகளைத தூண்டைவாம். இக்வா சசிை பரிநதுளரகள்:

மு்கம் து்டககும் துண்டு்கள உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் முகதள்்ச 
சுத்ம் தசயயவும் துளடக்கவும்

சருமத்த ஈரபப்ச மிக்கதாககும் 
நீல் பூசசுமருந்து

மூதக்வாரின் அல்ைது மு்ிய்ரின் 
சருமதள் ஈரப்பளச மிக்க்வாக்கும்

்காது கு்டயும் குசசி்கள மூதக்வாரின் முகதள் தமன்ளமயவாக்ச 
சுத்ம் தசய்ல்

உடல்த்சபபிடிபபுககு ஏற்ற 
்ைபயபாஅைரமஜெனிக 
எண்மணய்

ளககளை தமன்ளமயவாக ்ளசப்பிடிப்பு 
தசயய 

சவுரக்காரம் தரும் இயந்ததிரம் / ்்க 
சுதததி்கரிபபான 

மூதக்வாரின் அல்ைது மு்ிய்ரின் 
்குந் பவாகஙகளைக் கழு்ி சுத்ம் 
தசயய

யைரபிரஷ் மறறும் சீபபு உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர 
கநரத்ியவாகவும் சுத்மவாகவும் 
ள்ததுக்தகவாள்ை

ந்கமவடடி்கள மூதக்வாரின் முகதள்ப் 
புததுணர்சசசியுடனும் ஈரப்பளசயுடனும் 
ள்ததுக்தகவாள்ை

*கு்சிப்பு: பவாரம்பரியமவாக ்ிறகப்படும் கிரீம்கள் 

மூதக்வாரின் நிளைவுகளைத தூண்டைவாம்

உதடடு ்தைம் உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் உ்டுகளை 
ஈரப்ப்மவாக ள்ததுக்தகவாள்ை

மு்கச சவரக்கருவி மறறும்  சவரக 
்கதிரீம் (ஆண்்களுககு)

மூதக்வாரின் முகதள் கநரத்ியவாகவும் 
ச்ரம் தசய்்வாறு ள்ததுக்தகவாள்ை
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5. உணவுமு்்ற மறறும் 
ஊடடசசதது

டிதமன்சசியவா ்ைர ்ைர, உஙகள் அன்புக்குரிய்ர 
குள்்வாை பசசி, அ்சி்வாற்ல் மறறும் நடதள் 
பிர்சசசிளைகைவால் எளட குள்நது, ஊட்ட்சசதது 
குள்ப்பவாட்டிலிருநது அ்்ிப்படைவாம்.

ஒரு சம்சசீரவாை உணவுமுள்யும் கபவாதுமவாை அைவு பவாைஙகளை அருநது்தும் 
உடல்ரீ ியவாை மறறும் மைநைததுக்கு முக்கியம். தமடிடகரைியன் உணவுமுள்ளயப் 
பின்பறறு்து அ்சி்வாற்ல் குள்வும் டிதமன்சசியவாவும் கநரிட ்வாயப்புகளைக் 
குள்க்க உ்்ைவாம். அ்ிகமவாை அை்ில் ்வாைியஙகள், பழஙகள், மீன் மறறும் 
கவாயகரிகள் உண்பது இ்ன் தபவாருள் ஆகும்.

உணவு உண்ணும் சுறறு்சசூழளையும் கருத்ில் தகவாள்ை க்ண்டும். உணவு 
உண்ணு்ல் ஒரு சமூக நட்டிக்ளக என்ப்வால், ஒரு ்ச்ியவாை உணவுண்ணும் 
சூழளை உரு்வாக்கு்ல் உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் பசசிளயத தூண்ட உ்வும்.

நீங்்கள எவவாறு உணவுண்ணும் சுறறுசசூழ்ை
யமம்படுததைாம்?
•  உஙகள் அன்புக்குரிய்ருடன் உணவு உண்ணுஙகள்.

•  க்ள்யற் க்ை்சசசி ்ல்களைக் குள்த்ிடுஙகள்.

•  பை்ளகயவாை உணவு்ளககைின் பட்டியல் உள்ை்வாறு  
 உறு்ிதசயதுதகவாள்ளுஙகள்.

•  உண்ின் நி் ஙகள், ்ட்டு மறறும் கமளச கூட ்ிதயவாசமவாை்வாகவும் மவாறுபட்டும்
 அளமந்ிருக்க க்ண்டும்.

•  குழப்பதள்த ்டுக்க க்ளைப்பவாடுகள் உள்ை ்ட்டுகளைத ்்ிரத்ிடுஙகள்.

உங்்கள அனபுககுரியவரின பசியள்வ எவவாறு
யமம்படுததைாம்?
•  அ்ரகளுக்கு சவாப்பிட ்ிரும்பும் உணவு்ளககளைத க்ரநத்டுக்க்ிடுஙகள்.

•  ்ளரயறுக்கப்பட்ட உணவுக்ளைகளை அளமப்பள்்ிட அடிக்கடி உண்ணும்
 ்ின்பண்டஙகள் அல்ைது சசிறு உணவுகள் ்ழஙகுஙகள்.

•  உண்ின் க்வாற்தள் ருசசியவாை்வாகவும் க்ர்சசசிமிக்க்வாகவும் ஆக்குஙகள்.

•  ்ட்ளட அைவுக்கு அ்ிகமவாை உணவுடன் நிரப்பவாதீரகள். சசி சிய அைவுகள்
 சசி ப்பவாைள்.

•  உணவுக்ளைகைின்கபவாது உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர உணவு ்யவாரிக்க்ச
 தசவால்லு்ல் கபவான்் நட்டிக்ளககைில் ஈடுபட ஊக்கு்ியுஙகள்.

•  த்ரிந்்ரகளை உணவுக்ளைகைில் கசர அளழதது சறறு துளணதகவாடுஙகள்.

சமநிளையவாை சததுள்ை உணள் உண்பது முழுளமயவாை உடல் ஆகரவாக்கியததுக்கு 
முக்கியம். மூதக்வாருக்ககவா டிதமன்சசியவாவுளடய மூதக்வாருக்ககவா சசி ப்பவாை 
உணவுமுள்க்கவாை ்ழி, ்ிதயவாசமவாை உணவுமுள்ளய ்ழஙகு்்ில்ளை. 
ஆைவால் பை்ளகயவாை, சமநிளை மறறும் நடுத்ர அை்ில் உணள் ்ழஙகு்க் 
ஆகும். அ்ரகள் குள்்வாக உண்ப்வால், அ்ரகைின் உணவுமுள்களுக்கு 
ஆ்ர்ைிக்க கூடு்ல் ள்ட்டமின்களும் கைிம்புகளும் க்ள்ப்படும்.

உணவுமு்்ற - ஆயராக்கதியமா்க உணவுண்ணுதல்

நன்றா்க சாபபிடுதல்

எவவளவு சாபபிடுவது?

சி்றந்த தடடு
ஒரு உணவுத்ட்டின் 

பரிமவாறும் அைவு என்ை?

½ மங்கு சாதம்

4 துண்டு்கள
பிஸம்கடடு்கள

1 நடுததர
வா்ழபபழம்

2 மராடடித
துண்டு்கள

2 துண்டு்கள
யசாயாக்கடடி்கள

முக்கால் குவ்ள 
்காய்்க்றி்கள

KG
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மூத் தபரிய்ரகளுக்குத க்ள்ப்படும் ்ிர்ஙகைின் 
அைவு இைம் தபரிய்ரகைின் அைவுக்கு்ச சமமவாை்வாகும்.
ஆைவால், தபரிய்ரகள் பை கவாரணஙகளுக்கு,அ்ரகைின் 
உடலுக்குத க்ள்யவாை அைள்்ிட குள்்வாை 
்ிர்ஙகளைக் குடிக்கின்்ைர.

்யது ஆக ஆக, நமது உடல் ்வாகதள் அளடயவாைம் 
கவாணும் சக்்ிளய இழக்கி்து. சசிை ்ய்வாை 
தபரிய்ரகள் குள்்வாை நிளை்வாற்ல், 
நடமவாட்டமின்ளம, கநவாய கபவான்்ற்சிலிருநதும் 
அ்்ிப்படு்து உண்டு- இள் எல்ைவாம் குள்்வாை 
பவாைஙகள் உட்தகவாள்்்ில் ்ிளை்ிக்கைவாம்.

அதுமட்டுமில்ைவாமல், கு்சிப்பிட்ட சசிை மருநதுகளும் 
நீரழப்பு உணரவுகளுடன் அல்ைது ்வாக தசயல்பவாடுடன் 
்ளையிடைவாம்.

மு்ிரந் தபரிய்ரகளுக்கிளடகய நீரழப்பு என்பது மற் 
கநவாயகளுடன் த்வாடரபுளடயது என்ப்வால், அது ஒரு 
கமவாசமவாை உடல்நைப் பிர்சசளையவாக அளமயைவாம்.

நவாள்முழு்தும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு ஏற் அைவு 
்ிர்ஙகளைத ்நது நீரழப்ளபத ்டுத்ிடுஙகள்.

யபாதுமான அளவு ததிரவங்்கள அருந்துவது

உணவுக்ளைகைின் 
கபவாதும் நவாள் முழு்தும் 
்ண்ணீளர அடிக்கடி 
்ழஙகுகள்

சரியவாக 
குடிக்கமுடியவா்்ரகளுக்கு 
உ்்ி ்ழஙகுஙகள்

பவாரலி, பவால், கசவாயவா 
பவால், க்னீர, கவாப்பி, 
பழரசம், நீரசதது 
நிள்நதுள்ை பழஙகள் 
மறறும் சூப் ்ளககள் 
கபவான்்்றள்க் 
தகவாடுததுப்பவாருஙகள்

ததிரவங்்களின அள்வக கூடட உதவிககு்றிபபு்கள

உணவுமுள் மறறும் ஊட்ட்சசதள்ப் பற்சி கமலும் 
அ்சிநதுக்தகவாள்ை, www.dementiahub.sg என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

்ஙகளை்ச சுற்சியுள்ை டிதமன்சசியவாவுடன் ்வாழும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு 
டிதமன்்ஷியவாவுடன் கூடக் நடதள் மவாற்ஙகளும் அடிக்கடி ்ரும். நடதள் 
மவாற்ஙகள் டிதமன்்ஷியவா்ின் ஆக கமவாசமவாை ்ிளைவுகைவாக இருக்கைவாம்.

ஆரம்ப மறறும் நடுத்ர டிதமன்்ஷியவா நிளைகைில் கவாணப்படும் சசிை ்ழக்கமவாை 
நடதள்கள். இள் மைி்ருக்கு மைி்ர க்றுபடும்.

நடதள் மவாற்ஙகளை்ச சந்ிக்கும் 
டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழப்ரகள் 
அடிக்கடி ்ஙகள் பளழய சுயத்ிலிருநது 
முற்சிலும் மவாறுபட்ட ஆளுளமத்ன்ளம 
உளடய்ரகைவாக ் ரணிக்கப்படுகி்வாரகள். 
டிதமன்்ஷியவா்ின் கைசவாை மறறும் 
நடுத்ர நிளைகைில், க்றுபட்ட நடதள் 
மவாற்ஙகள் ஏறபடைவாம், மறறும் அது 
மைி்ரகளுக்கிளடகயயும் த்வக்்வாை 
டிதமன்சசியவாவுக்கைிலும் மவாறுபடைவாம்.

6. நடத்த மாற்றங்்க்ளச 
சமாளிததல்

• ம்்ி
• அவ்ப்கபவாது ்வான் கூ்சியள்
 மீண்டும் ்வாகை கூ்சி்து
• மற்்ரகைிடமிருநது ்ன்ளைத
 ்ைிளமப்படுத்ிக்தகவாள்ளு்ல்
• எப்கபவாதும் கசவார்வாக இருத்ல்
• எைி்ில் எரி்சசைளட்ல்

• த்ரிந் இடஙகைில் த்வாளைநது
 கபவா்ல்
• ்வான் கூ்சியள் மீண்டும் கூறு்து
• கருததுபரிமவாற்ததுடன்
 பிர்சசசிளைகள்
• சுய சுகவா்வாரதள்யும் சுய
 பரவாமரிப்ளபயும் பு்க்கணித்ல்
• நிகழவுகளையும் கநரதள்யும்
 இழத்ல்
• நடதள் த்வாந்ரவுகள்
• த்ரிந்்ரகைின் தபயரகளையும்
 தபவாது்வாை தபவாருள்களையும்
 ம்த்ல்
• முக்கியமவாை நிகழ்சசசிகளை ம்த்ல்,   
 எடு; பிள்ளைகைின் பி்ந்நவாள்
• இடஙகள் மறறும் கநரஙகளை
 ம்த்ல்
• குள்்வாை அல்ைது பைவீைமவாை
 தீரப்பு
• சுருக்க்ச சசிந்ளைகைில் 
 பிர்சசளைகள்
• ்ிழுஙகு்லில் பிர்சசளைகள்

ஆரம்ப டிமமன்ஷியாவில் நடுததர டிமமன்ஷியாவில்
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்கதிளரசசியும் ஆக்கதிரமிபபும் நடத்த மாற்றங்்களின ்காரணங்்கள

சசிை கநரஙகைில், ஆரம்ப மறறும் நடுத்ரநிளையில் உள்ை டிதமன்்ஷியவா்ில்
நிகழும் நடதள் மவாற்ஙகள் அக்கள் அைிக்கக்கூடிய்வாக இருக்கைவாம். அடிக்கடி 
கவாணப்படும் அக்கள் எழக்கூடிய நடதள்கைின் எடுததுக்கவாட்டுக்கள் இக்வா:

ஒவத்வாரு ்ைிநபருக்கும் பூரத்ிதசயயப்படக்ண்டிய க்ள்கள் உண்டு. 
ஆைவால், டிதமன்்ஷியவா மூளைளயக் கட்டுப்பவாட்டில் ள்ததுக்தகவாள்்்வால், கப்சசு, 
நடதள், உணரவுகள், எண்ணம் எை அளைதள்யும் பவா்ிக்கும்; அது உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ரின் ்ன் தசவாந் க்ள்களை அளடயவாைம் கண்டு கருத்ப்பரிமவாற்ம் 
தசயயும் ்ி் ன் குள்யைவாம். அ்றகுப் கமைவாக, டிதமன்்ஷியவா்வால், மூளையில் 
நிகழும் மவாற்ஙகைவாலும் இந் நடதள்கள் க்வான்்ைவாம்-எவ்ளகயவாை நடதள் 
மவாற்ஙகள் என்பது டிதமன்்ஷியவா்வால் பவா்ிக்கப்பட்ட பகு்ிளயப் தபவாருத்்வாகும்.

டிதமன்்ஷியவாவுடன் உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் கண்கணவாட்டத்ிலிருநது இந் 
நடதள்கைின் அரத்ஙகளை அடிப்பளடகளைப் புரிநதுதகவாள்்து முக்கியம்.
சசிை கநரஙகைில், இது கபவான்் நடதள்கள் உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் 
பூரத்ிதசயயப்படவா் க்ள்கைவால் எழைவாம்.

உடல்ரீததியான யத்வ்கள:
டிதமன்சசியவாவுடன் ்வாழும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ர ஒகர கநரத்ில்  ்லி 
அல்ைது அதசைகரியஙகளை அனுப்ிக்கைவாம் அல்ைது மற் கநவாயகைிலிருநது 
அ்்ிப்படைவாம்.

மயனாததததுவ யத்வ்கள அல்ைது அ்றிவாற்றல் யத்வ்கள:
உஙகள் அன்புக்குரிய்ர மை்சகசவாரள் எ்ிரகநவாக்கைவாம், மற் மைநை 
பிர்சசசிளைகளை்ச சந்ிக்கைவாம், குழம்பியிருக்கைவாம், அல்ைது சரியில்ைவா், த்ரியவா் 
சுறறு்சசூழலுல் மிரட்டப்பட்டு உணரைவாம்.

சமூ்கத யத்வ்கள:
உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்குத ்ைிளமயவாகக்வா, ்ைிளமப்படுத்ப்பட்கடவா அல்ைது 
சலிப்பவாகக்வா க்வான்்ைவாம்.

சுறறுபபு்ற மவளிபபு்றத யத்வ்கள:
உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அைவுக்கு அ்ிகம் தூண்டப்படும் சுறறு்சசூழலில் 
இருக்கைவாம் (சத்மவாை இல்ளை பரபரப்பவாை சுறறு்சசூழலில்)

உஙகள் அன்புக்குரிய்ர முரட்டுத்ைமவாக நடநதுதகவாண்டவால் நீஙகள் என்ை 
தசயயைவாம்?

 சவாந்மவாக இருக்க முயலுஙகள் மறறும் ஒரு ஆழந் மூ்சசு எடுஙகள்
 கமவா்லுக்கவாை ்வாயப்ளபத ்்ிரத்ிடுஙகள்

 அ்ரகளை இன்னும் எரி்சசலூட்டும் பயம், பீ்ி, ப்ட்டம் எதுவும் கவாட்டவாமல் இருக்க   
 முயலுஙகள் 

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் உணரவுகளுக்கு ம்ிப்பு தகவாடுஙகள்- உஙகள்   
 அன்புக்குரியளர மறுவுறு்ி படுததுஙகள், மறறும் அ்ரகைின் உணரவுகளுக்கு   
 அஙகீகவாரம் தகவாடுஙகள்

 அ்ரகள் தசவால்்ள்க் ககளுஙகள்

 கருததுப்பரிமவாற்தள் ஊக்கு்ிதது கண்பவாரள் த்வாடரளப     
 ள்ததுக்தகவாள்ளுஙகள்

 அ்ரகளை க்று ஒன்்சில் க்ைம் தசலுத் ள்க்க அ்ரகைின் க்ைதள்த   
 ்ிளசத்ிருப்புஙகள்

 குடும்பம், நண்பரகள், மைநை ஆகைவாசகரகள் அல்ைது ஆ்ரவுக் குழுக்கள்   
 ஆகிய்ற்சிலிருநது உஙகளுக்கவாக ஆ்ரவு நவாடுஙகள்

ஆக்கதிரமிபபு

  கிைர்சசசி
 • எைி் ில் க்ளைப்படு்ல்
 • எைி் ில் எரி்சசல் படு்து
 • அடிக்கடி ்வா்வாடு்ல்
 • ்கவா்முள்யில் கதது்ல்
 • குைிக்க, சீரப்படுத்ப்பட   

   மறுத்ல் அல்ைது 
 • வீட்டிலிருநது ஓடி்ிடு்ல்

 க்ளை அல்ைது அைவுகடந் 
கசவாகம்

 அக்கள்யின்ளம அல்ைது 
அைட்சசியம்

 மவாளயகள்/ மவாயதக்வாற்ஙகள்

 மை்சகசவாரவு

த்ட

 பவாலியல் தபவாருத்மில்ைவா் 
நடதள்

 சமூகப் தபவாருத்மில்ைவா் 
நடதள்

 பதுக்கல்

 ்ழக்க்ற் இரவுகநர 
நட்டிக்ளக

 • இர்ில் எழுந்ரித்ல்

 மீண்டும் மீண்டும் த்வாடரப்படும்
 நடதள்கள்

 அன்்வாட ்வாழக்ளக
 நட்டிக்ளககளுக்கு எ்ிரப்பு

 பகல்கநர மந்ம்

 ்ிக்குத த்ரியவாமல் ்ிரியும் 
நடதள்கள்
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நடத்த மாற்றங்்க்ளச சமாளிததல் உணவுயவ்ளயின யபாது நடத்த்க்ளச 
சமாளிததல்

பிரசச்னயா்க இருக்கககூடிய நடத்த மாற்றங்்க்ளச சமாளிதத்ைப 
மபாருததவ்ரயில், முக்கதியமா்க நதிரணயிக்க யவண்டிய்வ:

 நடத்த்யத தூண்டுவது எனன
 மை்சசசிக்கல், ்லி, மறறும் கழி்ள்த க்ள்கள் கபவான்்  அ்ரகைின் 

பூரத்ிதசயயப்படவா் க்ள்களை நிளைததுப்பவாருஙகள்.

 நடத்தயானது உங்்கள அனபுககுரியருககு துனபம் ம்காடுக்கதி்றதா
 அப்படியவாைவால், உடைடி சசிகி்சளச க்ள்ப்படைவாம்.

 உங்்கள அனபுககுரியரின பாது்காபபு சமரசபபடுததபபடு்கதி்றதா  
அப்படியவாைவால்,சுறறு்சசூழல் பவாதுகவாப்பவாக இருப்பள் உறு்ிதசயய வீட்டு 
அளமப்புகளுக்கு மவாற்ஙகள் தசயய க்ண்டியிருக்கைவாம்.

உங்்கள அனபுககுரியரிவர சாபபிடுவததில் சிரமத்த அனுபவிக்கதி்றார்களா?

டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழப்ரகளுக்கு ்ஙகள் ்யதுடன் டிதமன்்ஷியவா ்ைர ்ைர
்ிழுஙகு்லின் கபவாது சசிரமம் உரு்வாகைவாம்.

்ிழுஙகு்ளை கட்டுப்படுததும் மூளையின் பகு்ிகள் சம்மந்ப்பட்ட ்ளசகளை
உணவூட்டு்லின் பை பகு்ிகளைப் பவா்ிதது, ்ளசகளைப் பவா்ிததுப்
பைவீைமவாக்கைவாம். கமலும் ்ிழுஙகு்லின் கபவாது ஏறபடும் சசிரமம் நுளரயீரலுக்குள்
உணவு மறறுப் பவாைஙகள் தசல்லும் ஆபதள் அ்ிகரிக்கைவாம். இது கமவாசமவாை
நுளரயீரல் த்வாறறுக்கு இட்டு்சதசல்ைைவாம்.

விழுங்குதலின யபாது இந்த அ்றிகு்றி்களுககும் 
அ்டயாளங்்களுககும் விழிபபுடன இருங்்கள:

 சவாப்பிட்டப் பி்கு அல்ைது சவாப்பிடும்கபவாது 
இறுமு்ல்

 அடிக்கடி த்வாண்ளடளய்ச சரிதசய்ல்

 சவாப்பிடும்கபவாது மூ்சசு ்வாஙகு்ல்

 ்வாயில் உணள் ள்ததுக்தகவாண்டு ்ிழுஙக 
மறுத்ல்

 ்ிழுஙக சசிரமப்படு்ல்

 உணவுததுண்டுகளை த்ைிகய துப்பு்ல்

உஙகள் அன்புக்குரியரி் ருக்கு கமறகூ்சிய அ்சிகு்சிகள் ஏக்னும் இருந்வால், 
கப்சசு சசிகி்சளச மருதது்ரிடம் ஒரு ம்ிப்பீடு தசயயுஙகள். அ்ரகள் ஆகப் 
பவாதுகவாப்பவாை உணவுப்பட்டியல் ்ிருப்பஙகள், உணவு்ளக அளமப்பு, மறறும் 
பவாை அைவு ஏற்்ளககைில் மவாற்ஙகள் ஆகிய்றள்ப் பற்சிய அ்சிவுளரகளை 
்ழஙகு்வாரகள். கமலும் அ்ரகள் உஙகள் அன்புக்குரியரி் ருக்கு எப்படி 
பவாதுகவாப்பவாக ஊட்டு்து என்பள்ப் பற்சிய உத்ிகளை ்ழஙகு்வாரகள். இது 
அ்ரகள் பவாைஙகளையும் உணள்யும் ்்று்ைவாக ்ிழுஙகும் அபவாயஙகளையும் 
குள்க்க உ்வும்.

  உண்ளமயில், மருந்ல்ைவா் முள்களும்
  உத்ிகளும் ்வான் நீண்டகவாைத்ில் பயனுள்ை்வாக 

அளமகின்்ை. மருந்ல்ைவா் நட்டிக்ளககள் 
்ழக்கமவாக மருநது சசிகி்சளசக்கு முன் கரு்ப்படும் 
மு்ல்கட்ட அணுகுமுள்யவாக இருக்கின்்ை.

1. உங்்கள அணுகுமு்்ற்ய மறுபரிசீை்ன 
மசய்யுங்்கள. பணிகள் எைிளமப்படுத்ப்படைவாம் 
மறறும் உஙகள் அன்புக்குரியரி் ருக்கு 
அந்ப் பணியில் உ்்ி க்ள்ப்படைவாம். ஒரு 
நட்டிக்ளகயில் உஙகள் அன்புக்குரியரி் ளர 
ஈடுபடுதது்ள்ப் பற்சியது என்பள் நிளைவுல் 
தகவாள்ளுஙகள். அது அ்ரகைின் பைவீைஙகைில் 
அல்ைவாமல் ்ி் ளமகைில் க்ைம் தசலுத் 
உ்வும்.

2. உங்்கள அனபுககுரியரிவரின 
உணரவு்க்ள உறுததிபபடுததுங்்கள. 
உஙகள் அன்புக்குரியரி் ரின் உணரவுகளுக்கும் 
அனுப்ஙகளுக்கும் அஙகீகவாரம் தகவாடுஙகள்.
்வா்வாடக்வா எ்ிரதகவாள்ைக்வா க்ண்டவாம். 
உஙகள் அன்புக்குரியர பிளழகள் தசயயும்கபவாது 
அ்ரகளைத ்ிருத்க்ண்டும் என்ப்ில்ளை.

3. அவர்களின  ்கவனத்த யவறு இடததுககுத 
ததி்சதததிருபபுங்்கள. அ்ரகைின் நடதள்க்கு 
உள்ை கவாரணதள் அளடயவாைம் கண்டு 
உஙகள் அன்புக்குரியரி் ளர அரத்முள்ை 
நட்டிக்ளககைில் ஈடுபடுததுஙகள்.
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்றகபவாது, குழவாய்ழி ஊட்டு்ல் இந் நிளையில் உ்வு்்வாக எந் பைமவாை
ஆ்வாரமும் இல்ளை. அது அ்ரகைின் துன்பதள் இன்னும் நீட்டிக்கைவாம்.

உணவு ஊடடும் யபாது நதி்கழககூடிய வசக்கமான நடத்த பிரசசி்ன்கள

டிதமன்சசியவாவுடன் ்வாழப்ரகள் சவாப்பிட மறுக்கைவாம். அ்ரகள்
ககவாபமளடயைவாம், எரி்சசளையளடயைவாம் அல்ைது அ்ரகளுக்கு உணவு ஊட்ட
சசிரமமவாகக இருக்கைவாம். இது பை கவாரணஙகளுக்கு நடக்கைவாம்: 

 உணவு பிடிக்க்ில்ளை

 அ்சரப்படுதது்து கபவால் உணர்ல்

 சுறறு்சசூழலுடன் அல்ைது மைி் ரகளுடன் அதசைகரியமவாக உணர்ல்

 ்வாஙகள் படும் கஷ்டஙகைவால் எரி்சசல் அளட்ல்

அ்ரகளுக்குக் கருததுப்பரிமவாறு்்ில் கஷ்டம் இருந்வால், உண்ளமயவாை பிர்சசசிளை 
எது என்று அளடயவாைம் கவாண்பது ச்வால்மிக்க்வாய அளமயைவாம். இந்
எ்ிர்ிளைகள் க்ண்டுதமன்று தசயயப்பட்டள் அல்ை என்பள் நிளை்ில்
தகவாள்ைக்ண்டும்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர அ்சரப்படுத்க்வா க்கமவாக குடிக்கக்வா சவாப்பிடக்வா
அழுத்ம் தகவாடுக்க க்ண்டவாம். மவா்வாக, கருததுப் பரிமவாற்ததுக்கு உடல்தமவாழிகள்
மறறும் கண் த்வாடரபு கபவான்் கப்சசு அல்ைவா் கு்சிப்புளைக் கண்டுபிடியுஙகள்.
உணவுக்ளைக்கு முன்பு, அ்ரகள் சறறு சவாந்மவாகவும் ப்ற்மின்்சி ஆகும்்ளரக்
கவாத்ிருஙகள்.

நீங்்கள 
்கவனிக்கககூடிய்வ பரிந்து்ரக்கபபடட உதததிமு்்ற்கள

இறுமல் /
மூ்சசுத்ிை்ல்

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ர சவாப்பிடும் கபவாது கநரவாக 
உட்கவாரந்ிருப்பள் உறு்ிப்படுததுஙகள்

 சரியவாை ப்த்ில் உள்ை உணள் மறறும் பவாைதள் 
்யவாரித்ிடுஙகள்

 தமது்வாக ஊட்டும் க்கத்ில் ஈடுபடுஙகள்

 ஊட்டப்படு்ள்க் கட்டுப்படுததுஙகள்

 ்ிர் உணள் ்ிட உணவுடன் கைக்கு்ள்த 
்்ிரத்ிடுஙகள் (எடு; பவாலும் சீரியலும் அல்ைது 
நூடல்ஸ) ஏதைன்்வால் அது மூ்சசுத்ிை்லின் 
அபவாயதள் அ்ிகரிக்கக் கூடும்

்வாயில் உணள் 
ள்ததுக்தகவாள்ளு்ல்

 அ்ிகம் தமன்ை க்ண்டவா் உணள் ்ழஙகுஙகள்

 ்ிழுஙகு்்றகு ்வாரதள் நிளைவூட்டல்களை 
்ழஙகுஙகள்

 அ்ரகள் ்ிழுஙகும் தசயளை மீண்டும் தசயய 
ஒரு கவாலியவாை கரண்டிளய அ்ரகைின் ்வாயின் 
அருகிகைவா உள்கைகயவா ள்யுஙகள்

நீங்்கள 
்கவனிக்ககூடீய்வ பரிந்து்ரக்கபபடட உதததிமு்்ற்கள

உணவூட்டு்ல்
முயறசசிகளை
மறுத்ல் அல்ைது
உணள் த்ைியில்
துப்பு்ல்

 அ்ரகள் ்வாயகளை ்லிக்தகவாடுக்கக்கூடிய 
புண்களுக்கு அல்ைது குள்்வாை பல் 
சுகவா்வாரததுக்குப் பரிகசவா்ிததுப் பவாருஙகள்

 குடிக்கும்கபவாதும் உண்ணும்கபவாதும் சுயமவாக 
நடநதுதகவாள்்ள் ஊக்கு்ியுஙகள்; அ்ரகைவால் 
தசவாந்மவாக சவாப்பிட முடியவுல்ளை என்்வால், உஙகள் 
ளககளை தமது்வாக அ்ரகைின் ்வாயகைின் 
கமல் ள்தது த்ட்டுக்கரு்ிகளை ்வாயகளுக்கு 
இட்டு்சதசல்லுஙகள்

 ்ிருப்பமவாை அல்ைது த்ரிந் உணவு மறறும் 
பவாைஙகளை ்ழஙகுஙகள்

 உணவு பவாரக்கவும் பசசிளயத தூண்டும் ்ளகயிலும் 
்வாசமவாகவும் இருக்கும்படி ஆக்குஙகள்-
பை்ளகயவாை சுள்கள்,்ண்ணஙகள், மறறும் 
நறுமைஙகள் தகவாண்ட உணள்த ்யவாரியுஙகள்

 நன்கு த்ரிந் உணவுண்ணும் கரு்ிகளைப் 
பயன்படுததுஙகள்

 பரிமவா்ப்படும் உண்ின் த்ப்பநிளை 
ஏறபுளடய்வாக உள்ைள் உறு்ிப்படுததுஙகள்

மிக க்கமவாக
சவாப்பிடு்ல்

 அ்ரகைின் ஊட்டு்ல் க்கதள்க் கட்டுப்படுத் 
உஙகள் ளககளை தமது்வாக அ்ரகைின் 
்வாயகைின் கமல் தமது்வாக ள்யுஙகள் 

 மூ்சசுத ்ிண்லின் அபவாயதள்க் குள்க்க 
அ்ரகைின் உணள்்ச சசிறுததுண்டுகைவாக 
த்ட்டுஙகள்

உணவுண்ணும்
க்ளைகைில் க்ைம்
சசி று்ல் அல்ைது
உண்ப்ில் க்ைம்
தசலுத்வாளம

 குள்்வாை தபவாருள்கள் மட்டுகம தகவாண்ட கமளச 
அளமப்ளபக் தகவாள்ளுஙகள்

 குள்்வாை க்ை்சசசி ்ல்கள் உள்ைபடி 
உறு்ிதசயயுஙகள் எடு; அளம்ியவாை 
சவாந்ப்படுததும் சுறறு்சசூழல், குள்்வாை 
மைி் ரகள்

 அளம்ியவாை சவாந்ப்படுததும் இளசளய 
உணவுக்ளையின் கபவாது ஒலிபரப்புஙகள்

 ஏற்படியவாை க்ள்யவாை அைவு த்ைி்சசதள் 
உறு்ிதசயயுஙகள்
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அது ஏறபடுத்ப்படக் கவாரணஙகள்

 சலிபபு
 மைநை மறறும் உடல்ரீ ியவாை தூண்டு்ல் குள்ப்பவாடு 
 உள்ை்ரகள் தசய்்றகு ஏள்யவா்து க்டைவாம் எை  
 முடித்டுக்கைவாம். இது அ்ரகள் ஏ்வா்து ஒரு
 அரத்தள்த க்டி எஙககயவா்து அளையைவாம் அல்ைது
 ஒரு நளடக்குப் கபவாகைவாம் என்று தபவாருள்படைவாம்.

 ஓய்வின்ம அல்ைது சகததி்ய
      பயனபடுதததயத்வ
 உஙகள் அன்புக்குரிய்ர ஒரு கவாைத்ில்
 சுறுசுறுப்பவாை ்வாழக்ளக ்வாழந்்ரவாக
 இருநது இப்கபவாது ்ிடீதரன்று வீட்டில் அளடப்பட்டுக்
 கிடந்வால், அ்ரகளுக்கு த்ைிகய தசன்று்ரும்
 தூண்டு்ல் ஏறபடைவாம்.

 குழபபம்
 சசிை க்ளைகைில், உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அளைய   
 முறபட்டு அ்ரகள் எப்படி அந் அள்க்குள் ்ந்வாரகள்   
 என்று ம்நது்ிடைவாம். டிதமன்்ஷியவாவுடன் இது நிள்ய  
 நடக்கைவாம், எைக் உஙகள் அன்புக்குரிய்ர ்ஙகைின்   
 படிகளைத ்டம் அ்சிய முயறசசிததுக்தகவாண்டிருக்கைவாம்.

 எ்தயாவது அல்ைது யா்ரயயா யதடுவது
 அ்ரகள் நீண்ட நவாட்களுக்குப் பவாரக்கவா் பளழய நண்பளரத க்ட க்ண்டும்
 என்று ்ிடீதரன்று முடிவு தசய்்வால் அளை்ல் நடக்கைவாம், அல்ைது சசிை
 நவாட்களுக்கு ்வாகைம் ஓட்ட்ில்ளை என்்வால் கூட அ்ரகள் ்ஙகள் ்வாகைதள்
 எஙகு நிறுத்ிள்த்வாரகள் என்று கயவாசசிக்கைவாம்.

 ஒன்றிலிருந்து விை்கதிச மசல்ை ஒரு முயறசி
 அ்ரகள் இருக்கும் ்றகபவாள்ய சூழநிளை அல்ைது இடம் ்லிமிக்க்வாகக்வா
 மைவுளை்சசல் மிக்க்வாகக்வா எந்்ி்த்ிலும் கமவாசமவாை்வாக இருந்வால்,
 அ்ரகள் அள் அளைத்ிலிருநதும் ்ிைகி நடநது்ிடைவாம்.

 அள்ப்கபவாைக், சுறறு்சசூழல் மிகவும் இளர்சசைவாக இருந்வால், அள்்ிட 
 அளம்ியவாை, நிம்ம்ியவாை இடதள் கநவாக்கி நடநது தசல்ைைவாம்- அ்ரகளை
 யவார குள் கூ் முடியும்?

  இரவில் அ்ைதல்
 ்ிக்குத த்ரியவாமல் ்ிரி் ல் எப்கபவாதுக்ண்டுமவாைவாலும் நடக்கைவாம் என்பள் 

கருத்ில் தகவாள்ளுஙகள், நடுரவாத்ிரியில் கூட. டிதமன்்ஷியவாவுளடய ஒரு்ர அந் 
நவாைின் எந் கநரம் அது என்ப்ில் குழப்பம் அளடயைவாம்,அ்ரகள் அ்ிகவாளையில்  
2 மணியை்ிலும் கூட ்ிக்குத த்ரியவாமல் ்ிரி் ள்ப் பவாரக்கைவாம், ஏதைன்்வால் 
அ்ரகள் எஙககயவா்து இருக்கக்ண்டும் என்று நிளைததுக்தகவாண்டிருநது 
அ்ரகள் தூஙகிக்தகவாண்டிருக்கக்ண்டும் என்பள்ப் புரிநதுதகவாள்ைவா்்வால்.

அ்ையும் நடத்த்யச சமாளிததல்

டிமமன்ஷியாவு்டய உங்்கள அனபுககுரியவரின ததிககுத மதரியாமல் ததிரியும் 
நடத்த்ய எவவாறு சமாளிபபது?

டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழும் பைர நடக்கத தூண்டப்பட்டு மறறும் சசிை சந்ரப்பஙகைில் 
்ஙகைின் வீடுகளை ்ிட்டும் த்ைிகய்ைவாம். டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழுப்ரகள் 
எஙகக கபவாக நிளைத்வாரகள் அல்ைது என்ை தசயய க்ண்டும் என்று 
நிளைத்வாரகள் என்பள்க் கூட நிளை்ில் தகவாள்ைவாமல் இருக்கைவாம். அளை்ல் 
என்பது டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழப்ரகள் குடியிருப்புப் கபட்ளடயில் அளையும்கபவாது 
ஆபத்வாை சூழநிளைகளை்ச சந்ிக்கைவாம் என்ப்வால் க்ளை அைிக்கக்கூடிய 
ஒன்்வாக இருக்கைவாம். இது ்ிளசய்சியும் ்ன்ளமயில் குள்ப்பவாட்டிைவால் 
்ஙகள் வீட்டுக்குத ்ிரும்பிப் கபவாக ்ழிய்சியும் ்ன்ளமயில் பிர்சசசிளைகளை 
உண்டவாக்கைவாம்.

பழக்கத்த அல்ைது ந்டமு்்ற்ய மதாடரதல்

பளழய பழக்கஙகள் எைி் ில் சவா்்ில்ளை என்பவாரகள், எைக் டிதமன்்ஷியவாவுளடய 
ஒரு்ர அ்ர ஏறகைக் பின்பற்சிய மிகக் கு்சிப்பிட்ட பழக்கதள்கயவா 
நளடமுள்ளயகயவா தகவாண்டிருந்வால் அ்ரகள் அ்ளைத த்வாடர நிளைக்கைவாம்.
அ்ரகள் தபவாருள்கள் ்வாஙக நிளைக்கைவாம், அல்ைது ்ஙகைின் பளழய 
அலு்ைகததுக்குப் கபவாக நிளைக்கைவாம். ஏதைன்்வால் அ்ரகள் அஙகக 
இருக்கக்ண்டும் என்று ்ஙகளைகய பழக்கப்படுத்ி தகவாண்டு்ிட்டைர.

அக்கபவாை, அ்ரகளுக்கு அந் இடம் ஞவாபகம் இல்ளை என்்வால், அ்ரகளுக்குத 
த்ரிந் ஒன்ள் க்டும்்ளர அளையைவாம்.
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 நளடமுள் நட்டிக்ளககளை கமறதகவாள்ளுஙகள் - ஒரு ்ழக்கமவாை நளடமுள் 
இருப்பது ஒரு அளமப்புமுள்ளயக் தகவாடுக்கைவாம். அன்்வாட அட்ட்ளணளய 
டிதமன்்ஷியவாவுளடய உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு்ச தசயதுதகவாடுக்க 
முயலுஙகள்.

 ்ிக்குத த்ரியவாமல் ்ிரி் ல் தபரும்பவாலும் நவாைின் எந் கநரஙகைில் நடக்கைவாம் 
என்று அளடயவாைம் கவாணுஙகள் - அந் கநரத்ில் நட்டிக்ளககளைத 
்ிட்டமிடுஙகள். நட்டிக்ளககளும் உடறபயிறசசிகளும் ப்ட்டம், எரி்சசல் மறறும் 
ஓய்ின்ளம கபவான்்்றள்க் குள்க்கைவாம்.

 அ்ரகள் த்வாளைநது்ிட்டவாகைவா, ளக்ிடப்பட்டு்ிட்டவாகைவா, 
்ிளசத்ிருப்பப்பட்டவாகைவா அ்ரகளுக்கு உறு்ியைியுஙகள் - டிதமன்்ஷியவாவுள்ை 
அ்ர‘ வீட்டுக்குப் கபவாகக்வா’,க்ளைக்குப் கபவாகக்வா கிைம்பக்ண்டும் என்று 
நிளைத்வால், ஆரவாய்ல், சரிப்பவாரத்ல் சவாரந் கருததுப் பரிமவாற்தள்ப் 
பயன்படுததுஙகள், அ்ரகளைத ்ிருதது்ள்க் ்்ிரத்ிடுஙகள்.

 அடிப்பளடயவாை க்ள்கள் எல்ைவாம் பூரத்ிதசயயப்பட்டு்ிட்டள் 
உறு்ிதசயயுஙகள் - அ்ர கழி்ள்க்கு்ச தசன்று்ிட்டவாரவா? அ்ருக்குத ்வாகமவாக 
இருக்கி் ்வா? அ்ருக்குப் பசசிக்கி் ்வா?

 குழப்பக்கூடிய மறறும் ்ிளசமயக்கதள் உண்டவாக்கக்கூடிய பரப்பரப்பவாை 
இடஙகளைத ்்ிரத்ிடுஙகள் - கபரஙகவாடிகள், மைிளகக் களடகள் அல்ைது மற் 
பரப்பரப்பவாை இடஙகள்.

 பூட்டுக்களைக் கண்பவாரள்க்கு எட்டவாமல் தபவாருத்ி ள்யுஙகள் - உயர்வாை 
அல்ைது ்வாழ்வாை த்ைிக்க்வுகள் மறறும் கமகைகயவா கீகழகயவா க்்ின் 
ஓரத்ில் ்வாழபவால் தபவாருதது்ள்ப் பற்சி கயவாசசியுஙகள்.

 க்வு அல்ைது ஜன்ைல் ்ி் க்கப்படும் கபவாது எ்சசரிக்ளக ஒலி எழுப்பும் 
கரு்ிகளைப் பயன்படுததுஙகள் - இது எைிளமயவாை மணியவாகக்வா க்்ின் 
கமகைகயவா ள்க்கப்படும் அல்ைது அ்ிநவீைமவாை மின்ைியல் வீட்டு எ்சசரிக்ளக 
இயந்ிரமவாகவும் இருக்கைவாம். 

 கண்கவாைிப்பு ்ழஙகுஙகள் – டிதமன்்ஷியவாவுளடய ஒரு்ளர கண்கவாைிப்பு இன்்சி 
பு்ிய அல்ைது மவாறுப்பட்ட சூழநிளையில் ்ிட்டு்ிட்டு்ச தசல்ைவாதீரகள். அ்ரகளை 
ஒரு கபவாதும் வீட்டில் பூட்டி்ிட்கடவா இல்ளை கவாடியில் ்ணியவாக ்ிட்டு்சதசல்ைக் 
கூடவாது. 

 கவாடி்சசவா்ிகளை எப்கபவாதும் கண்முன் ள்க்கவாதீரகள் - ஒரு்ர இைிகமல் 
கவாடி ஓட்ட்ில்ளை என்்வால், கவாடி்சசவா்ிகளை அளடயும் ்ழிகளையும் 
அகறறு்ிடுஙகள். டிதமன்்ஷியவாவுளடய ஒரு்ர கவால்நளடயவாகத்வான் அளை்வார 
என்ப்ில்ளை, அ்ரகைவால் இன்னும் ்வாகைம் ஓட்டமுடியுதமன்்வால், அ்ரகள் 
த்வாளைநது்ிட்டவால், அ்ரளுக்கு மீண்டும் ்ழிக்கவாட்டக்கூடிய ஜிபிஎஸ (GPS) 
கரு்ிளயப் பயன்படுத்ைவாம்.

மததிய யநர குழபபம்

டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழப்ரகளுக்கு அளையும் பழக்கம் ்ழக்கமவாை ஒன்்வாகும். 
இந் உத்ிகளைப் பயன்படுதது அளையக்ண்டிய அ்சசியம் இல்ளை என்பள் 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்குப் புரியள்க்க உ்வுஙகள்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ர கு்சிப்பவாக ம்ிய கநரத்ில் 
மட்டும் நடதள் மவாற்ஙகள் த்ைிக்கவாட்டிைவால், அது 
டிதமன்்ஷியவா்ின் அ்சிகு்சிகள் இல்ளை என்பள்க் 
கருத்ில் தகவாள்்து அ்சி்வாண்ளமயவாகும். இந் 
நடதள் மவாற்ஙகள், எரி்சசல் ,ப்ட்டம், குழப்பம் மறறும் 
ஓய்ின்ளம ஆகிய்ற்வால் இருக்கைவாம். இது ம்ிய 
கநர குழப்பம் எைப்படும் மறறும் நடுத்ர மறறும் 
முற்சிய டிதமன்்ஷியவா கட்டஙகைில் அ்ிகம் நிகழகி் து.

 உடல்ரீ ியவாை மூளையில் ஏறபடும் மவாற்ஙகள் தூக்கப் பழக்கஙகளைப் பவா்ிதது
 இர்ிலும் ம்ிய கநரத்ிலும் ்ிழிப்புநிளைளய ஏறபடுத்ைவாம்.

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ர இ்றகு முன்பு ஏக்வா தசயதுதகவாண்டு இருந்ிருப்பவார
 அல்ைது அந்க் கு்சிப்பிட்ட கநரத்ில் அலு்ைவாக இருந்ிருக்கைவாம்.

 குள்்வாை அல்ைது ்ளட்சதசயயப்பட்ட தூக்கம் ஓய்ின்ளம அல்ைது ம்ிய
 கநரத்ில் தூஙகு்து கபவான்்்றள் ஏறபடுத்ைவாம்.

 மருநதுகைின் பக்க்ிளைவுகள் குழப்பம், எரி்சசல் உண்டவாக்கி அல்ைது மவாளையில்
 மள்யைவாம்.

 சுறறு்சசூழல்கள் அதசைகரியதள் ஏறபடுத்ி ம்ிய கநர குழப்பத்ின் க்கதள்
 அ்ிகரிக்கைவாம், மவாளை கநரத்ில் ஏறபடும் நிழல்கள்.

அல்ளஸைமர மன்்த்ிலிருநது ்ழு்ப்பட்டது: www.alzheimers.
org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/symptoms/
sundownings அல்ைது QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் நடதள் மவாற்ஙகளை்ச சமவாைிக்க, 
“ஆஸக் தீ எக்ஸபரட்” (“Ask the Expert”) என்் கவாதணவாைிளய,
www.dementiahub.sg என்னும் இளணயப்பக்கத்ில் கவாணுஙகள், 
அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.
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www.aic.buzz/dementia-brochures என்னும் இளணயப்பக்கதள் 
நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

டிதமன்்ஷியவாவுடைிருக்கும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ர அளைநது 
நடப்பள்ப் புரிந்ிக்தகவாண்டு்ச சமவாைிக்கக் கறறுக்தகவாள்ை,
www.aic.buzz/guide-dementia-wander என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

மததிய யநர குழபபதததின சாதததியமான ்காரணங்்கள
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பராமரிபபாளர்களுக்கான உதவிககு்றிபபு்கள

ம்ிய கநர குழப்பம் சசிை பரவாமரிப்பவாைரகளுக்குத துன்பதள்க் தகவாடுக்கைவாம். 
உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் ம்ிய கநர குழப்பத்ின் அ்சிகு்சிகளைக் குள்க்க இக்வா 
சசிை உ்்ிக்கு்சிப்புகள்.

1. ஒரு அன்்வாட அட்ட்ளணளய்ச தசயல்படுததுஙகள்.

2. உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு ஆறு்ல் அைிக்கும் அ்ருக்கு நன்கு அ்சிமுகமவாை 
நட்டிக்ளகளய அ்சிமுகப்படுததுஙகள், எடு; மிகப் பிடித்மவாை இளசளயக் ககட்டல், 
பளழய புளகப்படஙகளைப் பவாரத்ல்.

3. த்ைி்சசமவாை ்ிைக்குகள் மறறும் சத்மவாை ஒலிகள் கபவான்் சுறறு்சசூழல் 
அதசைகரியஙகளைக் குள்யுஙகள்.

பரவாமரிப்பவாைரகளுக்கவாை மவாறறு பரவாமரிப்பு தீரவுகளுக்கும் ஆ்ரவுக்கும், உ்்ியும் 
ஆறு்லும் ்ழஙகக்கூடிய இக்வா சசிை கசள்கள்.

யச்வ்கள
பராமரிபபாளர பயிறசி
உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு ஒரு பவாதுகவாப்பவாை, ஆ்ர்வாை்ச சூழளை 
உரு்வாக்கு்்றகவாக, நீஙகள் கறறுக்தகவாள்ை க்ண்டிய அ்சிவு மறறும் ்ி் ன்கள் 
உள்ைை. பயிறசசி வீட்டிளைகயவா பயிறசசி ்வாயப்புநைஙகைிளைகயவா நடத்ப்படைவாம்.

கமலும் அ்சிய, www.aic.sg/caregiving/caregiver-training என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

பராமரிபபாளர ஆதரவுக குழுக்கள
உஙகளைப் கபவான்் மற் பரவாமரிப்பவாைரகளுடன் கபசசி அ்ரகைது 
அனுப்ஙகைிடமிருநது கமலும் கறறுக்தகவாள்ைைவாம்.

பராமரிபபு யச்வ்கள
ஆகைவாசளை, ஓயவு பரவாமரிப்பு, வீட்டு பரவாமரிப்பு, மு்ிகயவார தசயறபவாட்டு நிளையம், 
மு்ிகயவார பரவாமரிப்பு நிளையம், மு்ிகயவார இல்ைம்.

கமலும் அ்சிய, www.aic.sg/caregiving/caregiver-tips என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

கமலும் அ்சிய, www.aic.sg/care-services என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.
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7. முற்றியநதி ை 
டிமமன்ஷியா்வச 
சமாளிததல்

இள் முற்சியநிளை டிதமன்்ஷியவா்ில் கவாணப்படும் தபவாது்வாை நடதள்கள்:

 நடமவாடக்கூடிய இயல்பு மறறும் அன்்வாட க்ளைகளை தசயயும் ்ி் ளை இழத்ல்.

 கருததுப்பரிமவாற்க்கூடிய ்ி் ளை இழத்ல்.
 உணள் மறுத்ல்.
 ்ிழுஙகும் பிர்சசளைகள்.

உங்்கள அனபுககுரியவர சாபபிடுவததில் ்கஷ்டங்்க்ள எததிரயநாககு்கதி்றாரா?

உணவு என்பது நம் ்வாழ்ில் ஒரு முக்கிய பஙளக ்கிக்கி் து. அ்ைவால் 
பரவாமரிப்பவாைரகளுக்கு ்ஙகள் அன்புக்குரிய்ர உண்ில் ஆர்ம் இழப்பள்யும் 
பின்பு நவாைளட்ில் உடல் எளட குள்்ள்யும் பவாரக்கக் கஷ்டமவாக இருக்கைவாம்.

இது முற்சியநிளை டிதமன்்ஷியவாள் கநவாக்கி நடப்பது. உஙகள் அன்புக்குரிய்ர 
பட்டிைிக்கிடப்பது கபவாை க்வான்்ைவாம். ஆைவால், உண்ளமயில், அ்ரகைின் 
்ைரசசிள்மவாற் ்ிகி் ம் குள்்்வால் அ்ரகள் பயன்படுததும் சக்்ியின் அைவும் 
குள்யும்.

உஙகள் அன்புக்குரிய்ர முன்ளபப் கபவாை சுறுசுறுப்பவாகக்வா நடமவாடிக்தகவாண்கடவா 
இல்ைவாமல் இருக்கைவாம், அ்ைவால் சுறுசுறுப்பவாக இருந்ள்ப் கபவாை அ்ரகளுக்கு 
அக் அைவு ககைவாரிகள் (calories) க்ள்ப்படவாமல் இருக்கைவாம். உண்ளமயில், 
நமக்கு ்யது ஆக ஆக குள்்வாை உணவு மறறும் பவாைஙகள் உட்தகவாள்்து ஒரு 
இயறளகயவாை ்ைர்சசசியவாக இருக்கைவாம்.

இந்ப் பிர்சசளைளயக் ளகயவாை உ்வுக்கூடிய சசிை உத்ிகள்:

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர சவாப்பிடத தூண்ட சந்ரப்பஙகளைத க்டுஙகள். அள் 
தபரும்பவாலும் இர்ில் இருந்வால், இரவுகநர ்ிண்பன்டஙகள் தகவாடுப்பது ஒரு 
நல்ை கயவாசளையவாக இருக்கைவாம்.

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர உணவு ்யவாரிக்கும் க்ளைகைில் முடிந் அைவு 
ஈடுபட ஊக்கு்ியுஙகள்.

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ளர ்ிண்பன்டஙகளை ரசசிதது உண்ண ஊக்கு்ியுஙகள்.

 நன்கு த்ரிந் உணவு பவாைஙகளை ்ழஙகுஙகள்.

 ஆக்ச சுள்யவாை உணள் உணவுக்ளைகளுக்குத க்ரநத்டுஙகள்ள்.

 நவாள்முழு்தும் சசிறு அைவுகைில் உணவு மறறும் பவாைஙகளை ்ழஙகுஙகள்.

முற்சிய டிதமன்்ஷியவா்ில், ்ிழுஙகு்து பைவீைமவாகும் கபவாது உஙகள் நுளரயீரலில் 
உணவு மறறும் பவாைஙகள் நுளழ்்ன் அபவாயம் கூடைவாம். மூ்சசுத ்ிண்ல் மறறும் 
்்று்ைவாக உணள்கயவாைதள்கயவா ்ிழுஙகு்ல் ஏறபடும்கபவாது உணவு மறறும் 
பவாைஙகள் ்ழஙகு்து உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு இைிகமல் பவாதுகவாப்பவாக 
இருக்கவாமல் கபவாகைவாம்.

முக்கியதது்ம் மூதக்வார ்ச்ியவாக உணரள்த்லுக்குத ்ிரும்பும். 
பரவாமரிப்பவாைரகள் தசயயக்கூடியள ;்

 அ்ரகைின் அன்புக்குரிய்ரின் உ்டுகளை ஈரமவாக்கு்ல்.

 த்வாடரநது அ்ரகளுக்கு மிகப் பிடித்மவாை உணள்்ச சறறு சுள்க்க ்ிடு்ல்.
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OCCUPIED

இள் உஙகளுக்கு உ்்ைவாம்; 

 அ்ரகளை அடிக்கடி ்ழக்கமவாை இளடத்ைிகைில் (கநர்வாரியவாை 
கழி்ள்த்ல்) கழி்ள்க்கு அளழதது்ச தசன்று கட்டுப்படுத்ளைப் 
பழக்குஙகள். இது அ்ரகைின் ்ழக்கமவாை கழி்ள் பழக்கஙகளுக்குக் க்ைம் 
தசலுதது்்ன் மூைமும் அ்ரகைின் முயறசசியுடனும் சவாத்ியம் ஆகும். இது 
அ்ரகளுக்கு ்ச்ிளயயும், ்ன்ைம்பிக்ளகளயயும் சீரவாக ள்ததுக்தகவாண்டு 
கட்டுப்படுத்ல் தபவாருள்கைின் க்ள்ளயத ்ள்ைிப்கபவாடும்.

 டகயப்பர அடிக்கடி மவாற்ப்பட்டுள்ைள் உறு்ிதசயது அந்ரஙக அடிப்பகு்ிகளை 
கவாயநதும் சுத்மவாகவும் ள்ததுதகவாள்ளுஙகள்.

 அழுக்கவாை டகயப்பரிலிருநது ஏறபடும் பழு்ிலிருநதும் அல்ைது க்வால் எரி்சசளை 
பவாதுகவாக்க கிரீம் பயன்படுத்ி க்வால் எரி்சசளை குள்க்கைவாம்.

இது உஙகள் அன்புக்குரிய்ர சறறு தகைர்தள்க் கட்டிக்கவாதது சசிை சுள்கைின் 
ரசசித்ளை அனும்ிப்ப்வால், ்ச்ியின் ஒரு கூ்வாகவும் சுகமவாை ஊட்டு்லின் ஒரு 
பகு்ியவாகும். அ்ரகள் மயக்கத்ில் இருக்கும் கபவாது அ்ரகளுக்கு ்லுக்கட்டவாயமவாக 
ஊட்டவாமல் இருப்பது முக்கியம்.

குழவாய்ழி ஊட்டு்ல் கபவான்் தசயறளக ஊட்ட்சசததுக்கவாை மவாறறு ்ழிகள் 
மூதக்வாரின் ்வாழநவாளை நீடிப்ப்றகவாை ஆ்வாரம் இன்னும் த்ைி் ர்ில்ளை. 
கண்கவாணிக்கப்பட்ட ்வாய்ழி உண்ைித்ல் குழவாய்ழி ஊட்டு்ளைப் கபவாைக் 
பயனுளடயது என்ப்வால் அது க்ண்வா்ின் அபவாயஙகளையும் கபவாக்கு்தும் 
இல்ளை குள்ப்பதும் இல்ளை. மவா்வாக, ஊட்டு்லுக்கு ஒரு குழவாய இருப்பது உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ருக்கு அதசைகரியதள்த ்நது, அ்ர கட்டுப்படுத்ி ள்க்கப்பட்டு 
இருப்ப்வால் அள் இழுதது்ிடும் கபவாக்கு உரு்வாகைவாம்.

உங்்கள அனபுககுரியவர சிறுநீர அடக்கமுடியா்ம்ய அனுபவிக்கதி்றாரா?

சசிறுநீர அடக்கமுடியவாளம டிதமன்்ஷியவா்ில் ்ழக்கமவாை பிர்சசசிளை. கநவாய 
்ைர ்ைர உஙகள் அன்புக்குரிய்ர கழி்ள் க்ள்களைப் பற்சி ்ிழிப்புடன் 
இல்ைவாமல் ்ன்ளைகய அ்சியவாமல் சசிறுநீர கழிக்கைவாம். இது கமவாசமளடந்வால் சசிறுநீர 
குழவாய த்வாறறுகநவாய ஏறபட்டு, வீஙகிய புகரவாஸடிகரட் சுரபி, அைவுக்கு அ்ிகமவாை 
கவாப்பின் நிள்ந் பவாைஙகள் அருநது்ல், ்ளடப்பட்ட நடமவாட்டம், மை்சசசிக்கல் 
ஆகியள்யும் உண்டவாகைவாம். 

்ஙகள் சசிறுநீரக தசயல்பவாடுகளை அடக்க முடியவாளமகய உஙகள் அன்புக்குரிய்ர 
ளடப்பர பயன்படுத்்்ன் கவாரணம் ஆகும்.

 சுகவா்வார கநவாக்கஙகைவால் டகயப்பரகளை அடிக்கடி சரிப்பவாரதது மவாறறு்து 
முக்கியமவாகும்.

 படுக்ளகயிகைகய இருப்ப்வால் படுக்ளகப் புண்களை ஏறபடக்கூடிய்வால் உஙகள் 
அன்புக்குரிய்ளர ்ழக்கமவாை இளடத்ைிகைில் ்ிரும்பப் படுக்க்ச தசயயுஙகள்.

 அக் நிளையில் இருந்்வால் உள்ை்ரின் க்வால் சூடவாகி சசிறுநீர மறறும் 
மைத்ின் ஈரத்வால் ஊரிப்கபவாகைவாம், இது த்வாற்சில் முடியைவாம். கமவாசமவாை 
த்வாறறுகநவாயகள் க்வாலின் கீழ உள்ை ஆழமவாை டிசுக்களை அல்ைது 
எலும்புகளைப் பவா்ிதது அள் குணப்படுத் கடிைமவாை்வாகைவாம்.

உங்்கள அனபுககுரியவர மைசசிக்கைால் அவததிபபடு்கதி்றாரா?

மு்ிய்ரகளுக்கிளடகய, கு்சிப்பவாக டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழும் ஒரு்ருக்கு, 
அ்ரகைின் குள்்வாை ்ிழிப்புணரள்யும் ஒப்பீட்டைவு நடமவாட்டமின்ளமளயக் 
கருத்ில் தகவாள்ளும் கபவாது, மை்சசசிக்கல் சவா்வாரணமவாக அடிக்கடி நடக்கும் ஒன்்வாக 
இருக்கி் து. ்ரமற் உணவு, குள்்வாை நவார்சசதது மறறும் பவாைஙகைின் அைள் 
உட்தகவாள்ளு்ல் இ்ளை உண்டவாக்கைவாம். 

கீழக்கவாணும் அ்சிவுளரகளைக் கருதுஙகள்:

 கபவாதுமவாை அைவு பழஙகளும் கவாயகரிகளும் உட்தகவாண்டு ்குந் அைவு 
நீகரற்தள் உறு்ிதசயயுஙகள்.

 அப்படி அந் நபர சவா்வாரணமவாை பவாைஙகளை குடிப்ப்ில் ஆர்ம் கவாட்ட்ில்ளை 
என்்வால் சூப், பவால்கைக்கிகள், பழரசஙகள், கவாஃபீன் அகற்ப்பட்ட கவாப்பி அல்ைது 
க்னீர, கபவான்் மற்்ளகயவாை பவாைஙகளைக் தகவாடுக்கைவாம்.

 க்ள்ப்பட்டவால் மைமிைக்கிகளைப் பயன்படுததுஙகள்.

 மை்ளககளையும் குடல் அளசவுகளையும் கு்சிததுள்ததுக்தகவாண்டு 
கண்கவாைியுஙகள்.

மற் பரவாமரிப்பு கசள்களைப் பற்சி கமலும் ்ி்ரஙகளுக்கு, நீஙகள் பக்கம் 43-ஐ 
பவாரக்கைவாம்.

நல்ை க்வால் சுகவா்வாரம், கபவாதுமவாை 
பவாைஙகள் உட்தகவாள்ளு்ல் மறறும் 
குடளை்ச சுத்ம் தசய்ல் ஆகியள் 
டிதமன்்ஷியவாவுளடய்ரகைிளடகய 
்ழக்கமவாக உள்ை சசிறுநீர குழவாய 
த்வாறறுகநவாயகளைத ்்ிரக்கைவாம்.
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உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் க்ள்களை்ச சமவாைிக்க, நீஙகள் 
பயிறசசி ்குப்புகைில் கசரைவாம். கவாதணவாைிகளைப் பவாரக்க, 
www.hca.org.sg/Caregivers-Training-Video என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

கமலும் அ்சிய, www.singaporehospice.org.sg/palliativecare/ 
என்னும் இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR 
கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

வாழவின இறுததி்காை பராமரிபபு

உடல்கநவாவு ்ணிக்கும் பரவாமரிப்பு என்பது கநவாயக்கவாை குணம் கண்ட்சியப்படவாக்வா 
கநவாளயத ்ளைகீழவாக்க முடியவா் கபவாக்வா ்வாழ்ின் இறு்ியில் உள்ை நபரகைின் 
உடல்ரீ ியவாை, மைநை, சமூக, ஆன்மீகத க்ள்கைில் க்ைம் தசலுததும் 
முழுளமயவாை மைி்  பரவாமரிப்ளபக் கு்சிக்கி் து. உடல்கநவாவு ்ணிக்கும் பரவாமரிப்பு 
என்பது கநவாயக்கவாை குணம் கண்ட்சியப்படவாக்வா கநவாளயத ்ளைகீழவாக்க முடியவா் 
கபவாக்வா ்வாழ்ின் இறு்ியில் உள்ை நபரகைின் உடல்ரீ ியவாை, மைநை, சமூக, 
ஆன்மீகத க்ள்கைில் க்ைம் தசலுததும் முழுளமயவாை மைி்  பரவாமரிப்ளபக் 
கு்சிக்கி் து.

யநாய்ததடுபபு பராமரிபபு 

உடல்கநவாவு ்ணிக்கும் பரவாமரிப்பு என்பது ்லி, அதசைகரியம் அல்ைது 
மைவுளை்சசல் ஆகிய்றள்க் குள்ப்ப்ன் மூைம் ஒரு்ரின் ்வாழக்ளகத ்ரதள் 
கமம்படுதது்்ில் க்ைம் தசலுதது்து ஆகும். அது உஙகள் அன்புக்குரிய்ரின் 
முழுளமயவாை க்ள்களைப் பூரத்ிதசயய, மருதது்ரகள், ்வா்ியரகள், மருந்கரகள், 
சமூக ஊழியரகள் மறறும் மைநை ஆகைவாசகரகள் உள்ைிட்ட பைதுள் சசி ப்பு 
மருதது் பணிக்குழு்வால் ்ழஙகப்படுகி் து.

 உடல்ரீ ியவாக

 மகைவாத்தது் ரீ ியவாக

 சமூக ரீ ியவாக

 நி் ி மறறும்

 குடும்பஙகள் மறறும் கநவாயவாைிகைின் ஆன்மீக அக்கள்கள்

இ்ப்ப்ரின் ்லிநி்வாரணம் உள்ைிட்ட ்வாழக்ளகத ்ரதள் கமம்படுக்து்ல் 
கநவாயத்டுப்பு பரவாமரிப்பின் கநவாக்கமவாகும். ஒரு பரவாமரிப்பவாைரவாக, நீஙகள் 
கநவாயத்டுப்பு பரவாமரிப்பு ்ிருப்பஙளை உஙகள் அன்புக்குரிய்ருடன் 
ஒன்றுகசரநது,மருதது்ருடன் கைநதுகபச க்ண்டும். ்வாழ்ின் இறு்ிகட்ட பரவாமரிப்பு 
பை மவா்ஙகள், ்வாரஙகள், சசிை க்ளைகைில் ்ருடஙகளுக்குக் கூட நீடிக்கைவாம் -
டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழும் ஒரு்ர எப்கபவாது ்ஙகள் ்வாழ்ின் இறு்ிளய 
தநருஙகுகி் வார எை துள்ைியமவாக அ்சி்து கடிைம்.

48    டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழ்து: பரவாமரிப்பவாைரகளுக்கவாை உ்்ிதத்வாகுப்பு Part 4: பரவாமரிப்ளப ்ழஙகு்ல்      49



இ்ப்ளப்ச சவாரந் ்ி்யஙகளைப் பற்சி கமலும் அ்சிய, 
www.dyingmatters.org என்னும் இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் 
அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.

துக்கம் சவாரந் ்ி்யஙகளைப் பற்சி கமலும் அ்சிய, 
www.griefmatters.org.sg/planning-ahead/ என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

இ்ப்ளபப் பற்சி கபசு்்றகவாைக் கு்சிப்புகளுக்கு, 
www.singaporehospice.org.sg/dielouge என்னும் 
இளணயப்பக்கதள் நவாடுஙகள் அல்ைது இந் QR கு்சியீட்ளட 
்ருடுஙகள்.

வாழவின இறுததி ய மநருங்குதல்

ஒரு்ர ்ன் கநவாயின் இறு்ிக்கட்டதள் அளடகி் வார என்பள் கு்சிக்கும் 
அ்சிகு்சிகள் முற்சியநிளை டிதமன்்ஷியவா்ில் உள்ைை என்்வாலும் இள் கணிக்க 
கடிைமவாைள்யவாக இருக்கைவாம். இள் கீழக்கண்ட்வாறு:

 ஒகர ஒரு ்வாரதள் அல்ைது தசவாறத்வாடர மட்டும் தகவாண்ட அரத்மில்ைவா் கப்சசு

 தபரும்பவாைவாை அன்்வாட நட்டிக்ளககளை்ச தசயய உ்்ி க்ள்ப்படு்ல்

 குள்்வாக்ச சவாப்பிடு்ல் மறறும் ்ிழுஙகு்துலில் சசிரமம்

 சசிறுநீரப்ளப மறறும் குடல் தசயல்பவாட்ளட அடக்கமுடியவாளம

 நடக்கமுடியவாளம நிறகமுடியவாளம, நிமிரநது உட்கவாரு்்ில் மறறும் ்ளைளயக் 
கட்டுப்படுதது்்ில் சசிரமம் மறறும் படுக்ளகளய நம்பியிருத்ல்  

பைருக்கு, ‘நல்ை இ்ப்பு’ என்பது என்்வால்:

 மரியவாள்யுடனும் பரிவுடனும் நடத்ப்படு்ல்

 சுத்மவாக, ்ச்ியவாக மறறும் மைவுளை்சசல் அைிக்கும் அ்சிகு்சிகைிலிருநது 
்ிடுபட்டு ள்க்கப்படு்ல்

 ்ஙகளுக்கு தநருக்கமவாை்ரகளுடன்  அ்ரகளுக்கு பரீட்சசியமவாை இடத்ில் 
இருத்ல்
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நதிபுணததுவப பராமரிபபு

டிதமன்்ஷியவாவுளடய ஒரு்ருக்கவாை ்வாழ்ின் இறு்ிகவாை பரவாமரிப்பு என்பது 
வீட்டுப் பரவாமரிப்பு ஊயழியரகள், சமூக கசள்யவாைரகள், ்வா்ியரகள், மருதது்ரகள், 
எை பைத்ரப்பட்ட நிபுணரகளை ஈடுத்ைவாம். க்ள்ப்பட்டவால், மருதது்மளையில் 
அல்ைது உள்ளூர நை்வாழவு இல்ைம் கபவான்்்ற்சில் உள்ை உடல்கநவாவு ்ணிக்கும் 
பரவாமரிப்பு ஊயழியரகள் நிபுணதது் உள்ளீடு தகவாடுக்கைவாம். அந் நபர 
அளை்ருடனும் பகிரநதுக்தகவாள்ைப்படும் இறு்ிகவாைத ்ிட்டஙகளை உள்ைடக்கிய 
ஆக அன்ளமய பரவாமரிப்புத ்ிட்டதள் எப்கபவாதும் ள்ததுக்தகவாண்டிருக்க க்ண்டும்.

இந் அ்சிகு்சிகளுடன் பைவீைம், மீண்டும் மீண்டும் ஏறபடும் த்வாறறுகள் மறறும் 
அழுத்ம் புண்கள் இருந்வால் டிதமன்்ஷியவாவுடன் ்வாழும் ஒரு்ர ்ன் ்வாழ்ின் 
இறு்ிளய தநருஙகுகி் வார என்ப்றகு ்வாயப்புள்ைது.

பராமரிபபாளர்களுக்கான உதவிககு்றிபபு்கள:

உஙகள் அன்புக்குரிய்ருடன் எவ்வாறு இன்னும் நன்்வாக கருததுப் பரிமவா்ைவாம்? 

 கூடுமவாை்ளரக் கண்பவாரள் த்வாடரளப மவாற்வாமல் ள்ததுக்தகவாள்ளுஙகள்.

 நீஙகள் தசவால்்ள் அ்ரகைவால் புரிநதுக்தகவாள்ை முடியவாது என்று நீஙகள் 
நிளைத்வாலும் உஙகள் அன்புக்குரிய்ரிடம் அ்ரகளுக்கு ்ிருப்பமவாை்றள்ப் 
பற்சிப் கபசுஙகள் அல்ைது இ்ந்கவாைத்ிலிருநது நடந்்றள்ப் பற்சி 
நிளைவுக்கூறுஙகள். அ்ரகளுக்கு  நீஙகள் தசவால்்து புரிய்ில்ளை என்்வாலும் 
அ்ரகள் உஙகள் குரலின் த்வாைிக்குப் ப்ிைைிதது உஙகளுடன் ஒரு த்வாடரளப 
உணர்வார.

 உஙகள் அன்புக்குரிய்ருக்கு நீஙகள் அஙகு இருக்கீறீரகள் எை உறு்ியைிக்க 
அளைத்ல், ளககளைப் பிடித்ல் கபவான்் ்குந்்ளகயவாை உடல்ரீ ித 
த்வாடரபுகளைப் பயன்படுததுஙகள், உஙகளுடன் ஒரு த்வாடரளப உணர்வார.

 சசி சிது கநரம் எடுததுக்தகவாண்டு உஙகள் அன்புக்குரிய்ரிடமிருநது 
கப்சசு்ழியல்ைவா் கு்சிப்புகளைக் கண்டுபிடியுஙகள்.

 கப்சசு்ழி அல்ைவா் கருததுப்பரிமவாற்ம் - கருததுப்பரிமவாற்்ச ளசளககள், 
உடல்தமவாழிகள், முகபவா்ளை மறறும் த்வாடு்ல் - கருததுப்பரிமவாற்தள் 
்ச்ியவாக்க உ்்ைவாம்.

உங்்கள மசாந்த யத்வ்களுககு ்கவனம் மசலுததுங்்கள

ஒரு பரவாமரிப்பவாைரவாக உஙகள் மைவுணரவுகளையும் தபவாறுப்புகளையும் 
சமவாைிப்பது மூழகடிக்கும் ்ண்ணம் இருக்கைவாம். உஙகள் தசவாந் க்ள்களையும் 
பவாரததுக்தகவாள்ை ம்்வாதீரகள். சமநிளையவாை சததுள்ை உணவுமுள்களைப் 
பின்பற்சி ஓயத்டுக்க கநரம் ஒதுக்குஙகள். மற்்ரகைிடம் நளடமுள்க்ககற் 
உ்்ி ககட்டு உஙகளுக்கும் மைநை ஆ்ரள் ்ழஙகிக்தகவாள்ளுஙகள். பரவாமரிப்பு 
குழு்ிடம் நீஙகள் எ்ிரகநவாக்கும் ச்வால்களை்ச சமவாைிக்க எழும் பிர்சசளைகளைப் 
பற்சி கூ்சிைவால் அ்ரகைவால் உஙகளுக்கு கூடு்ல் ஆ்ரள் ்ழஙக முடியும். 

அல்ளஸைமர மன்்த்ிலிருநது ்ழு்ப்பட்டது: www.alzheimers.
org.uk/get-support/help-dementia-care/end-life-care#content-
start அல்ைது QR கு்சியீட்ளட ்ருடுஙகள்.
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ஒருஙகிளணந் பரவாமரிப்பிறகவாை அளமப்பு (AIC), மக்கள் நைமவாக 
்வாழ்்றகும், மவாண்புடன் முதுளம அளட்்றகும் துடிப்பவாை பரவாமரிப்பு 

மிகுந் ஒரு சமூகதள் உரு்வாக்க முளைகி் து.  

நமது கசள்களைப் தபறுக்வார, பரவாமரிப்பின் மிக்ச சசி ந் பைன்களைப் 
தப் ஒருஙகிளணந் பரவாமரிப்பு ்ழஙகு்்றகவாை முயறசசிகளுக்கு 
ஒருஙகிளணந் பரவாமரிப்புக்கவாை அளமப்பு (AIC) ஆ்ர்ைிக்கி் து.

த்வாடரநது சுறுசுறுப்பவாக இருத்ல், நல்ை முள்யில் முதுளமயளட்ல், 
மக்களை அ்ரகளுக்குத க்ள்யவாை கசள்களுடன் ஒன்்சிளணத்ல் 

ஆகியள் த்வாடரபவாை ்க்ல்களை, பரவாமரிப்பவாைரகள், மூதக்வார 
ஆகிகயவாரிடம் தகவாண்டு கசரக்கிக்வாம்.  

பரவாமரிப்பின் ்ரதள் உயரததும் முயறசசியில் பஙகு்வாரரகளை 
ஆ்ரிக்கிக்வாம். மூப்பளடயும் மக்கள் த்வாளகயிைருக்கவாக கசள் 

்ழஙகு்்ில் சுகவா்வார, சமூகப் பரவாமரிப்புப் பஙகவாைிகளுடன் இளணநது 
பணியவாறறுகிக்வாம்.  

சமூகத்ில் எஙகைது பணியவாைது, பரவாமரிப்பு்ச கசள்களையும் 
்க்ல்களையும் அள் க்ள்ப்படுக்வாருக்கு மிக அருகவாளமயில் தகவாண்டு 

தசல்கின்்து. எஙகளைப்பற்சி கமலும் அ்சிய, www.aic.sg -ஐ நவாடுஙகள்.

www.aic.sg
பவாரக்கவும்

1800 650 6060
அளழக்கவும்

AIC Link
்ருளகயைிக்கவும்

The Heart of Care


