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એડમિરલ નર્રીર
અિે જાણ્એ છ્એ કે મડિેમનીિયા રાથે જ્વવું કીયારેક િુિીકેલ હોય છે અને 
એકલતાનો અનુભવ કરાવે છે.  

એડમિરલ નર્રીર રાિરાિ્ રહાય, મનષીણાત િારરીદિરીન અન ેવીયવહારૂ ઉકલે 
પુરા પાડવા િાટે કુટુંબો રાથે િળ્ને કાિ કરે છે, જેિાં દરેકને તિાિ મદવરોએ 
વધુ હકારાતીિક રહેવાન્ જરૂર હોય છે.

િોટાભારના એડમિરલ નર્રીર રિદુાયિાં એનએચએર િાટે કાિ કરે છ,ે અને 
અનીયો કેર હોિીર, હોમરીપટલો અને હોરીપાઇર્રિાં કાિ કરે છે. 

એડમિરલ નરરી િને કેવ્ ર્તે  
િદદ કર્ િકે?
• જો રંદેિાવીયવહાર િુિીકેલ થઈ જાય, તો એડમિરલ નરરી કુિળતા અને 

યુમકીતઓ રાથ ેતિે ચાહો છો તે વીયમકીત રાથ ેજોડાયલેા રહેવાિાં િદદ કરે છ.ે

• જો મડિમેનીિયા ધરાવત્ વીયમકીત ભય અથવા તકલ્ફના મચહીનો દિારીવે છ,ે  
તો એડમિરલ નરરી આન ેરોકવા અથવા તેનુ ંરચંાલન કરવા િાટે િરીષેીઠ િારરી 
િોધવા િાટે તિાર્ રાથે કાિ કરિે.

• જો તિારંૂ કટંુુબ રાિનો કરવા િાટે રઘંષરી કર્ રહીયંુ હોય,  તો એડમિરલ નરરી 
તિન ેિરીષેીઠ િકીય વધારાન્ કાળજ્ અન ેઆધાર િળેવવા િાટે િદદ કરિ.ે 

• જો તિને કોઈ પરીિીન હોય જેના જવાબ તિને ન િળતા હોય તો તિને 
એડમિરલ નરરી તે રિરીયાન ેખરેખર રિજવા િાટે રિય કાઢિ,ે અન ેતિને 
તેનો રાિનો કરવા િાટેના મનષીણાત આધાર આપિે.

એડમિરલ નર્રીરનું નાિ જોરેફ લેવ્ ર્બ્ઇ બ્ઇએિના પમરવાર દીવારા 
આપવાિાં આવીયંુ હતંુ, જેિણે ચેમરટ્ન્ રીથાપના કર્ હત્. જોરફેન ેવારીકીયુલર 
મડિેમનીિયા (વામહન્ ઉનીિાદ) હતંુ અન ેતેના દમરયાઈ િરુાફર્ના પરીિેના કારણે 
તેઓ "એડમિરલ જો" તર્કે પરીેિથ્ જાણ્તા હતા.
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એડમિરલ નરરી રતત 
મડિમેનીિયા યુક ેદીવારા 
પરીમિમકીષત, મવકમરત 
અને રહામયત છે. 
દરેક એડમિરલ નરરી 
રેવા મડિેમનીિયા યુકે 
અને યજિાન રંરીથા 
વચીચે ભાર્દાર્ તર્કે 
રંચામલત થાય છે, 
જેિાં NHS, રીથામનક 
રતીતાવાળાઓ અન ેઅનીય 
રખાવત્ રંરીથાઓનો 
રિાવેિ થઈ િકે છે.

મડિેમનીિયા યુકે તાલ્િ અને 
મવકારનો કાયરીકરીિ એક રાથ ેલાવે છ ેજેથ્ 
નરોરી રીિૃમતભરીિંન  ્રભંાળિાં અદીયતન મિકીષણ 
અને રંિોધનિાં િોખરે હોઈ િકે. અિે રુમનમિીચંત 
હોઇએ છ્એ કે જે પમરવારો પારે તેિન્ રહાય હોય તેઓ પારે 
કોઇ વીયમકીત ખરેખર મનષીણાત હોય તેિન્ રંભાળ રાખે.

અિારૂં પુર્ ભાવનાથ્ િાનવું છે કે એડમિરલ નરરીન્ રહાયન્ જરૂર હોય તે 
દરેકન ેતે પરીાપીત થાય, જેથ્ યુકિેાં એડમિરલ નર્રીરન્ રખંીયાિાં વધારો થાય તે 
અિાર્ રૌથ્ િોટ્ પરીાથમિકતા છ.ે અિાર્ િદદ કરવા અથવા રહાય િળેવવા 
િાટે, www.dementiauk.org ન્ િુલાકાત લો.

“તોફાનિાં દ્વાદાંડ્ન્ જેિ, િાર્ એડમિરલ નરરી િારા દરેક પરલે 
િાર્ રાથે ઉભ્ રહે છે, િને મહંિત આપે છે અને િારે જરૂર છે તે 
િદદ િને કરે છે.” 



રલાહ અને આધાર
રલાહ અને આધાર િાટે, અિાર્ એડમિરલ નરરીનો રંપકરી કરો
મડિેમનીિયા હેલીપલાઈન 0800 888 6678, અથવા 
ઇિેઇલ કરો helpline@dementiauk.org
મડિેમનીિયા યુકેનો રંપકરી કરો 
info@dementiauk.org 
www.dementiauk.org

આધાર એડમિરલ નમરરીંર
અિારા િહતીવપણુરી કાયરી િાટે અિ ેરીવૈમચીછક દાન પર આધાર રાખ્એ છ્એ. દાન કર્ને 
તિે એ ખાતર્ કરવાિાં િદદ કરો છો કે કુટુંબોને મનષીણાત મડિેમનીિયા રંભાળ અને 
તેઓન્ જરૂમરયાત િુજબ ટેકો િેળવે. આભાર. 
કૃપા કર્ 0300 365 5500  
પર ફોન કરો અથવા www.dementiauk.org/donate ન્ િુલાકાત લો
કરીપુા કર્ નોંધિો ક ેહેલીપલાઇનિાં િાતરી અંરરીજે્ ભાષા બોલત્ નરોરીનો જ રીટાફ છે
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