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அடம்ிரல் செவிலியரக்ள்
மறதித�ோய் போதிப்புடன் ைோழ்ைது என்பது சில த�ரங்கள ில் கடினமோனதோகவும் 
தன ிவமயோன உணரவ்ைத் தரக்கூடியதோகவும் இருக்கலோம் என்பவத �ோங்கள் 
அறிதைோம்.   

மறதித�ோயோல் போதிக்கப்படட்ைரக்ள் ஒை்சைோரு �ோளும் மிகவும் த�ரம்வறயோக 
ைசிப்பதற்கு அைரக்ளுக்குத் ததவைப்படுகின்ற ஒருைருக்கு ஒருைர ்முவறயிலோன 
ஆதரவையும், ைல்லு�ர ்ைழிகோடட்ுதவலயும், �வடமுவறத் தீரவ்ுகவளயும் 
ைழங்குைதற்கு அடம்ிரல் செவிலியரக்ள் ஒன்றிவண�்து செயல்படுகிறோரக்ள்.

சபரும்போலோன அடம்ிரல் செவிலியரக்ள் ெமுதோயத்தில் NHS க்கோகப் 
பண ியோற்றுகிறோரக்ள், மற்றைரக்ள் வீடுகள், மருத்துைமவனகள் மற்றும் 
ஆதரைற்தறோர ்இல்லங்கள ில் பண ிபுர ிகிறோரக்ள். 

ஒரு அடம்ிரல் செவிலியர ்
எனக்கு எப்படி உதை 
முடியும்?

• �ீங்கள் த�சிக்கின்ற �பவரத் சதோடரப்ுசகோள்ைது உங்களுக்குெ ்சிரமமோனதோக 
இரு�்தோல், அைருடன் சதோடரப்ுசகோள்ள உங்களுக்கு உதவுைதற்கு திறன்களும் 
நுணுக்கங்களும் உள்ள ஒரு அடம்ிரல் செவிலியர ்தயோரோக இருக்கிறோர.்

• மறதித�ோயோல் போதிக்கப்படட் ஒருைர ்பயம் அல்லது மனதைதவன 
சகோண்டிரு�்தோல், ஒரு அடம்ிரல் செவிலியர ் இவதத் தடுப்பதற்கோன அல்லது 
ெமோள ிப்பதற்கோன சிறப்போன ைழிகவளக் கண்டுபிடிக்க உங்களுடன் 
இவண�்து செயல்படுைோர.்

• அவதெ ்ெமோள ிப்பதற்கு உங்கள் குடும்பம் தடுமோறினோல்,  சிறப்புமிக்க 
கூடுதலோன கைன ிப்வபயும் ஆதரவையும் �ீங்கள் சபற உதவுைதற்கு ஒரு 
அடம்ிரல் செவிலியர ்உங்களுக்கு உறுதுவணயோக இருப்போர.் 

• உங்களுக்கு பதில் கிவடக்கோத தகள்விகள் ஏதோைது இரு�்தோல் அடம்ிரல் 
செவிலியர ்உர ிய த�ரம் எடுத்துக்சகோண்டு அ�்தப் பிரெெ்வனவய 
உண்வமயிதலதய புர ி�்துசகோள்ைததோடு, அவதக் வகயோளுைதற்கு 
உங்களுக்குத் ததவைப்படுகின்ற ைல்லு�ர ின் ஆதரவையும் உங்களுக்கு 
ைழங்குைோர.் 

அறக்கடட்வளவய �ிறுவிய த�ோெப் சலவி CBE BEM குடும்பத்தினரோல் அடம்ிரல் 
செவிலியரக்ள் என்று சபயர ிடப்படட்து.  த�ோெப் இரத்த �ோள மறதித�ோயோல் 
போதிக்கப்படட்ிரு�்தோர.் கடற்பயணத்தில் அைருக்கு இரு�்த ஆரை்ம் கோரணமோக 
அைர ்“அடம்ிரல் த�ோ” என அன்புடன் அவழக்கப்படட்ோர.்
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அடம்ிரல் செவிலியரக்ளுக்கு 
டிசமன்ஷியோ 
யுதக �ிறுைனம் 
சதோடரெ்ச்ியோன 
பயிற்சியும், தமம்போடும், 
ஆதரவும் ைழங்குகிறது. 
ஒை்சைோரு அடம்ிரல் 
செவிலிெ ்தெவையும் 
டிசமன்ஷியோ யுதக 
–வுக்கும் கூடட்ு 
�ிறுைனத்துக்கும் 
இவடயிலோன கூடட்ு 
உடன்போடட்ின் மூலம் 
செயல்படுத்தப்படுகிறது, 
கூடட்ு �ிறுைனத்தில் 
NHS, உள்ளூர ்
அதிகோரெவபகள் மற்றும் 
இதர அறக்கடட்வளகள் 
உள்ளடங்கும்.

செவிலியரக்ள் மறதித�ோய் 
பரோமர ிப்பில் �ிலவுகின்ற 
ெமீபத்திய கல்வி மற்றும் 
ஆரோய்ெச்ியில் முன்னண ி ைகிக்கும் 
விதமோக அைரக்ளுவடய பயிற்சி மற்றும் 
முன்தனற்றத்துக்கோன திடட்ம் ஒன்வற 
டிசமன்ஷியோ யுதக செயல்படுத்துகிறது. 
அைரக்ள ின் ஆதரவைப் சபற்றுள்ள குடும்பங்கள் 
உண்வமயிதலதய �ிபுணத்துைம் சகோண்ட மற்றும் அைரக்ள ின் 
ெோரப்ோக கைன ித்துக்சகோள்கின்ற ஒருைர ின் ஆதரவைப் சபறுகிறோரக்ள்.

ஒரு அடம்ிரல் செவிலியர ின் ஆதரவு ததவைப்படுகின்ற ஒை்சைோருைரும் 
ஒருைவரப் சபற தைண்டும் என்று �ோங்கள் ஆரை்த்துடன் �ம்புகிதறோம், எனதை 
யுதக முழுைதும் அடம்ிரல் செவிலியரக்ள ின் எண்ண ிக்வகவய அதிகர ிப்பது 
என்பது எங்களுவடய மிகப்சபர ிய முன்னுர ிவமயோக இருக்கிறது.  எங்களுக்கு 
உதவுைதற்கு, அல்லது எங்களுவடய ஆதரவைப் சபறுைதற்கு, போரவ்ையிடவும் 
www.dementiauk.org.

”புயலில் உள்ள கலங்கவர விளக்கத்வதப் தபோல, என்னுவடய 
அடம்ிரல் செவிலியர ்என் ைழியின் ஒை்சைோரு அடியிலும் 
எனக்குத் துவணயோக இருக்கிறோர,் என்னுவடய அெெ்த்வதப் 
தபோக்குகிறோர ்மற்றும் எனக்குத் ததவைப்படுகின்ற உதவிக்கு 
எனக்கு ைழிகோடட்ுகிறோர”்   



ஆதலோெவன மற்றும் ஆதரவு

ஆதலோெவனக்கும் ஆதரவுக்கும், அடம்ிரல் செவிலியவரத் சதோடரப்ுசகோள்க 
மறதித�ோய்க்கோன உதவித் சதோவலதபசி  
எண் 0800 888 6678, அல்லது
மின்னஞ்ெல் helpline@dementiauk.org
டிசமன்ஷியோ யுதக-ஐத் சதோடரப்ுசகோள்ளவும் 

info@dementiauk.org 
www.dementiauk.org

ஆதரவு அடம்ிரல் தோதிகள்

எங்களுவடய முக்கியப் பணிக்குத் ததவையோன �ிதிக்கோக �ோங்கள் 
தன ிபற்றைரக்ளின் �ன்சகோவடகவள �ம்பியிருக்கிதறோம். �ன்சகோவடகள் 
ைழங்குைதன் மூலம் குடும்பங்கள் தங்களுக்குத் ததவையோன சிறப்பு மறதித�ோய் 
கைன ிப்வபயும் ஆதரவையும் சபறுகின்றன. �ன்றி. 

தயவுசெய்து 0300 365 5500 என்ற எண்ணில் அவழக்கவும்  
அல்லது www.dementiauk.org/donate ஐப் போரவ்ையிடவும்
உங்கள் கைனத்திற்கு - உதவி வமயத்தில் ஆங்கிலம் தபசும்  
செவிலியர ்மடட்ுதம இருப்போரக்ள் © டிசமன்ஷியோ யுதக 2019

டிசமன்ஷியோ யுதக ஆனது இங்கிலோ�்து மற்றும்  
 தைல்ஸிலும் (1039404), ஸ்கோடல்ோ�்திலும் (SCO47429) பதிவு 

செய்யப்படட்ுள்ள ஒரு அறக்கடட்வள ஆகும். 

உங்களுவடய 
உள்ளூர ்அடம்ிரல் 
தோதிகள் தெவைவயத் 
சதோடரப்ுசகோள்ளவும்
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