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�ெம�ஷ�யா ேக� இ�
�கா�ஃ� (ெட�ேக��) எ�ப�
�க�ேசாஃ�ரினியா ரிச��
ப��ேடஷ� ,இ�த�யா
அைம�ப�� ஒ� த��டமா��.
�கா�ஃ� ெச�ைனய�� உ�ள
அர� சாரா மனநல பராமரி��
ம��� ஆரா��ச� ைமயமா��.
�கா�ஃ�, மனநல பய��ச�
ம��� ஆரா��ச�ய�� உலக
�காதார அைம�ப�� ���
ைமயமாக� ெசய�ப�க�ற�.

@demcares

R/ 7 A, வட�� ெமய�� ேரா�,
அ�ணா நக� ேம��
வ�ரிவா�க�, 
ெச�ைன - 600101

E-mail: dementia@scarfindia.org
ெதாைலேபச�: 7358588822

�கவரி�கவரி

பராமரி�பாள�களி�பராமரி�பாள�களி�
அ�பவ�க�...அ�பவ�க�...

"அற�வா�ற� ����
ச�க��ைசய�� கல��ெகா�ள�
ெதாட�க�யப�� என� த�ைதய�ட�
மிக�ெபரிய ��ேன�ற�ைத�
கா�க�ேற�. இ�ந�ைலய�� உ�ள
ஒ�ெவா� நப���� இ� க�ைட�க
ேவ��� என வ����க�ேற�."

- Ms Kesang

"எ� கணவ� தவறாம� வார�த���
ஒ� �ைற �த�ேயா� ைமய�
��ட�களி� கல�� ெகா�க�றா�.
எ�க� வ�ைகய�� ேபா� என�
கணவ��� ந�ைலயான கவனி��
வழ�க�ப�க�ற�. ேம��
�ெம�ஷ�யா காரணமாக 
 த��ெர�� எத��பாராத வ�தமாக
ஏ�ப�� வ�ஷய�கைள�
 சமாளி�க நா�க�
வழிநட�த�ப�க�ேறா�."

- Mrs Usha
www.dementia.scarfindia.org

https://dementia.scarfindia.org/


�ெம�ஷ�யா/மறத�ேநா� எ�ப�
�ைள ச�ப�த�ப�ட ேநா�. அ� 
 �ைளய�� ெசய�பா�கைள
�ைற��� ப�ேவ� ேநா�கைள
�ற��க� பய�ப��த�ப�� ஒ�
பர�த ெசா�. �ெம�ஷ�யா
ெபா�வாக வயதானவ�கைள�
பாத��க�ற�. அரிதாக, 65 வய���
�ைறவானவ�க����
�ெம�ஷ�யா வரலா�. 

�காதார பராமரி��� பழ�க�கைள
ேம�ெகா�வத�� க�ன� ஏ�ப��.
���ப உ��ப�ன�கைள��
ந�ப�கைள��  அைடயாள� காண
இயலாைம ஏ�ப��.
ேநர� ம��� இட� ப�ற� ெதரியாம�
இ��ப� அத�கரி���.

�ெம�ஷ�யா வைகக��ெம�ஷ�யா வைகக�
ெபா�வான வைகக�
அ�ைசம� ேநா�
வா��ல� மறத�ேநா�

ப�ற வைகக�
�ய� பா� �ெம�ஷ�யா 
பா��க��ச�� ேநா�
�ெம�ஷ�யா
ஃ�ர�ேடா-ெட�ெபார�
�ெம�ஷ�யா

ெட�ேக�� வழ���ெட�ேக�� வழ���
ேசைவக�ேசைவக�

ம���வ ேசைவக�
• �ெம�ஷ�யா �றேநாயாள�
ேசைவக� 
 (ம���வ ஆேலாசைன, அற�வா�ற�
மத����, நட�ைத மா�ற�கைள�
க�டற�த� ம��� ந��வக��த�).
• �த�ேயா� ைமய� (Center for Active
Ageing)
(இ�த ச�ற�� ைமய�த�� க�டைம�க�ப�ட
அற�வா�ற� ஈ�பா�,
தனிநப�மயமா�க�ப�ட ேசைவக�,
ம��� �ெம�ஷ�யா உ�ள நபைர
ைமயமாக� ெகா�ட பராமரி��
ேசைவக� வழ�க�ப��).
•  அற�வா�ற� ���த� ச�க��ைச
(CST/ ச�.எ�.�)
ச�.எ�.�  �ெம�ஷ�யா உ�ளவ�க��� 
 ச�ற�ய ���களி� வழ�க�ப�� 14
அம��கைள� ெகா�ட,  ம��� அ�லாத  
ச�க��ைச �ைற ஆ��. 
• �டா�� - உறவ�ன�க��கான
வழி�ைறக� 
�ெம�ஷ�யா உ�ளவ�கைள ச�ற�பாக
பராமரி�பைத� ப�ற���
பராமரி�பாள�களி� வா��ைக த�றைன
ேம�ப���� வழிக� ப�ற���
க��ெகா��க இ�த ச�க��ைச
அைம�க�ப���ள�.

ஆதர� ேசைவக�

• வ�ழி��ண�� ேசைவக�.
• பராமரி�பாள� ஆதர� �� ச�த���.
• கவனி�பாள� / ெசவ��ய� பய��ச�
ேசைவக�.

ச�ப�த�ய ந�ைன�� த�றனி�
ப�ர�சைனக� (ச�ப�த�ய ந�க��க�
ம��� உைரயாட�கைள ந�ைனவ��
ெகா�வத�� ச�ரம�)
த� உைடைமகைள� க�காணி�பத��
ச�ரம� (ப��, சாவ�, நைக, �த�யன).
உைரயா�� ெபா�� சரியான
ெசா�கைள பய�ப���வத�� ச�ரம�.
வழ�கமான அ�றாட நடவ��ைககைள
ேம�ெகா�வலத��� த�னி�ைச�யாக
ெசய�ப�வத��� ச�ரம� (�ளிய�, ப�
�ல��த�, கழி�பைற உபேயாக��த�,
பயண�, பண� உபேயாக��த�
ேபா�றைவ).

�ெம�ஷ�யாவ���ெம�ஷ�யாவ��
ெபா�வான அற��ற�க�ெபா�வான அற��ற�க�

ஆர�பகால ேநாயற�த�ஆர�பகால ேநாயற�த�
ம��� ச�க��ைசம��� ச�க��ைச

ந�ர�தர �ண� இ�ைல எ�றா��
ஆர�பகால ேநாயற�த� ம���
ச�க��ைசயான� வா��ைக� தர�ைத
ெபரி�� ேம�ப����. இ�
பராமரி�பாள�க���� �ெம�ஷ�யா
உ�ளவ�க���� எத��கால�ைத�
ப�ற�� த��டமிட உத��.

�ெம�ஷ�யா �வ�ர��ெம�ஷ�யா �வ�ர�
அைட��ேபா�...அைட��ேபா�...

�ெம�ஷ�யா எ�றா��ெம�ஷ�யா எ�றா�
எ�ன?எ�ன?


