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ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸਾਂ
ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿ ੈਮਿ ਪਾਗਲਪਣ ਨਾਲ ਰਮਿਣਾ ਿਈ ਵਾਰ ਿੁਸ਼ਮਿਲ ਅਤ ੇਇਿੱਲੇਪਣ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਿਰਵਾ ਸਿਦਾ ਿ।ੈ  

ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸਾਂ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਿ ੇਇਿੱਲ-ੇਇਿੱਲ ੇਨੰੂ ਸਿਾਇਤਾ, ਿਾਮਿਰ 
ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਮਵਿਾਮਰਿ ਿੱਲ ਮਦੰਦੀਆ ਂਿਨ ਮਜਨਿਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਪਾਗਲਪਣ (ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ) ਨਾਲ ਸਿਾਰਾਤਿਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਮਿਣ ਲਈ ਿੁੰਦੀ ਿ।ੈ 

ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸਾਂ ਐਨਐਚਐਸ ਲਈ ਸਿੁਦਾਇ ਮਵੱਚ ਿੰਿ ਿਰਦੀਆਂ 
ਿਨ ਅਤ ੇਿੋਰ ਿੇਅਰ ਿੋਿਸ, ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਾਂ ਮਵੱਚ ਿੰਿ ਿਰਦੀਆ ਂਿਨ। 

ਇੱਿ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ ਿੇਰੀ ਮਿਵੇਂ ਿਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦੀ ਿੈ?
• ਜ ੇਸੰਚਾਰ ਿਰਨਾ ਿੁਸ਼ਮਿਲ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਮਜਸ ਮਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਪਆਰ ਿਰਦੇ 

ਿ,ੋ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿ ੇਰੱਖਣ ਮਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਰਲ 
ਨਰਸ ਿੋਲ ਿੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਿਨੀਿਾਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ। 

• ਜੇ ਪਾਗਲਪਣ ਨਾਲ ਪਰਹਭਾਮਵਤ ਮਵਅਿਤੀ ਡਰ ਜਾਂ ਤਨਾਅ ਦ ੇਸੰਿੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ 
ਤਾਂ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ  ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਜਾਂ ਮਵਵਸਮਿਤ ਿਰਨ ਦ ੇਮਿਿਤਰੀਨ ਤਰੀਿੇ 
ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਿ ਿਰੇਗੀ। 

• ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਪਮਰਵਾਰ ਨਮਜੱਠਣਾ ਮਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਰ ਮਰਿਾ ਿ,ੈ  ਤਾਂ ਇੱਿ ਐਡਮਿਰਲ 
ਨਰਸ ਮਿਿਤਰੀਨ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਿਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਿੌਜੂਦ ਿੋਵੇਗੀ।  

• ਜ ੇਤੁਿਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਵਾਿ ਨਿੀ ਂਮਿਲ ਸਿਦ,ੇ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ 
ਨੰੂ ਸਿੱਮਸਆ ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਲਈ ਿਾਮਿਰ ਿਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 
ਸਿਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਨਾਿ ਜੋਸਫ ਼ਲੇਵੀ ਸੀਿੀਿਈ ਿੀਈਐਿ ਦੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨ ੇਰੱਮਖਆ 
ਸੀ, ਮਜਨਿਹਾਂ ਨੇ ਚੈਮਰਟੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਸਫ਼ ਨੰੂ ਵੈਸਿੂਲਰ ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ ਸੀ 
ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਨੌਿਾਯਾਨ ਨਾਲ ਮਪਆਰ ਿਾਰਨ ਉਸਨੰੂ ਸਨੇਿ ਨਾਲ “ਐਡਮਿਰਲ ਜੋ” ਦੇ 
ਨਾਿ ਨਾਲ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
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ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ 
ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਿੇ ਦੁਆਰਾ 
ਮਨਰੰਤਰ ਮਸਖਲਾਈ ਮਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦ ੇਿ,ੈ ਮਵਿਮਸਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਿਯੋਗ 
ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਿਰੇਿ 
ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ 
ਯੂਿੇ ਅਤੇ ਿੇਜ਼ਿਾਨ 
ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ 
ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਐਨਐਚਐਸ, 
ਸਿਾਨਿ ਅਮਿਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਿੋਰ ਚੈਮਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਿੋ 
ਸਿਦੇ ਿਨ। 

ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਿੇ ਮਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਮਵਿਾਸ ਦ ੇਪਰਹੋਗਰਾਿ ਨੰੂ ਇਿੱਠੇ ਰੱਖਦਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਸਾਂ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਮਵੱਚ ਨਵੀਨਤਿ ਮਸੱਮਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮਵੱਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਮਿਣ।  ਅਸੀਂ ਯਿੀਨ ਨਾਲ ਿਮਿ ਸਿਦੇ ਿਾਂ 
ਮਿ ਮਜਨਿਹਾਂ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਿੋਲ ਸਮਿਯੋਗ ਿ ੈਉਿਨਾਂ ਿੋਲ ਸੱਚਿੱੁਚ ਿੀ 
ਿੋਈ ਸਿੀ ਿਾਮਿਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਮਜਸਨੰੂ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ ਦੇ ਸਮਿਯੋਗ ਦੀ ਿੈ ਉਸਨੰੂ ਇਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿ,ੈ ਇਸ 
ਲਈ ਪੂਰੇ ਯੂਿੇ ਮਵੱਚ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਮਖਆ ਵਿਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 
ਪਰਹਾਿਮਿਿਤਾ ਿ।ੈ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਮਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ,  
www.dementiauk.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।

“ਤੂਫਾਨ ਮਵੱਚ ਇੱਿ ਰੋਸ਼ਨੀਘਰ ਵਾਂਗ, ਿੇਰੀ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ ਿੈਨੰੂ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਦੰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਿੇਰਾ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਰਦੇ ਿੋਏ 
ਿੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਰ ਿਦਿ ‘ਤੇ ਖੜਿਹਦੀ ਿ।ੈ”



ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ
ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਸ ਨਾਲ  
ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ ਿੈਲਪਲਾਈਨ 0800 888 6678  
‘ਤੇ, ਜਾਂ ਈਿੇਲ helpline@dementiauk.org
ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ 
info@dementiauk.org 
www.dementiauk.org

ਐਡਮਿਰਲ ਨਰਮਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਿਯੋਗ ਮਦਓ
ਅਸੀ ਂਸਾਡ ੇਅਮਿਿ ਿੰਿ ਮਵੱਚ ਮਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦ ੇਦਾਨਾਂ ‘ਤ ੇਮਨਰਭਰ ਿਾਂ। 
ਦਾਨ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਸੁਮਨਸ਼ਮਚਤ ਿਰਨ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰੋਗੇ ਮਿ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਸਪੈਸ਼ਮਲਸਟ ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ (ਪਾਗਲਪਣ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਿਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਿ।ੇ  ਿੰਨਵਾਦ। 
0300 365 5500 ‘ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ ਜਾਂ  
www.dementiauk.org/donate ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮਿਆਨ ਮਦਓ ਮਿ ਇਸ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਿੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਿੀ ਉਪਲਿਿ ਿਨ। © Dementia UK 2019

ਮਡਿੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਿੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ 
 (1039404) ਅਤੇ ਸਿਾਟਲੈਂਡ (SCO47429) ਦੀ ਇੱਿ ਰਮਜਸਟਰਡ ਚੈਮਰਟੀ ਿੈ
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