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ایڈمرل نرسز
ہم جانتے ہیں کہ ڈیمینشیا کے ساتھ زندگی گزارنا بعض اوقات مشکل اور تنہا کر 

دینے واال تجربہ ہو سکتا ہے۔  

خاندانوں کو ڈیمینشیا کے ساتھ روازنہ خوش رہنے کے لیے درکار عملی معاونت، 
ماہرانہ رہنمائی اور عملی حل فراہم کرنے کے لیے ایڈمرل نرسز خاندانوں کے ساتھ 

مل کر کام کرتی ہیں۔

زیادہ تر ایڈمرل نرسز این ایچ ایس کی جانب سے کمیونٹی میں، جبکہ باقی نرسز 
کیئر ہومز، ہسپتالوں اور ہاسپیسز میں کام کرتی ہیں۔ 

ایڈمرل نرس میری مدد کیسے کر سکتی ہے؟
اگر باہمی بات چیت کو سمجھنا دشوار ہو جائے، تو ایڈمرل نرس کے پاس ایسی 	 

مہارتیں اور تکنیکیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کے پیاروں کے ساتھ آپ کے 
مربوط ہونے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔

اگر ڈیمنشیا کا کوئی مریض خوف یا بے چینی کا شکار ہو، تو ایڈمرل نرس  اس 	 
سے بچنے یا کمی النے کا بہترین طریقہ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرے گی۔

اگر آپ کا خاندان اس سے نپٹنے کی کوشش کر رہا ہو، تو  ایڈمرل نرس آپ کو 	 
ممکنہ طور پر بہترین اضافی نگہداشت اور معاونت کی فراہمی کے لیے دستیاب 

ہو گی۔ 

اگر آپ کو اپنے سواالت کے جوابات نہیں مل رہے، تو آپ کے مسئلے کو 	 
سمجھنے کے لیے ایڈمرل نرس آپ کو وقت دے گی اور اس سے نپٹنے کے 

لیے درکار ماہرانہ معاونت فراہم کرے گی۔

ایڈمرل نرسز کو جوزف لیوی CBE BEM کی فیملی نے یہ نام دیا تھا، جو اس 
خیراتی ادارے کے بانی تھے۔  جوزف خود بھی ویسکولر ڈیمنشیا کا شکار تھا اور 

کشتی رانی کے شوق کی وجہ سے اسے پیار سے "ایڈمرل جو" کہا جاتا تھا۔
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ایڈمرل نرسز کو 
Dementia UK کی 

جانب سے مسلسل 
تربیت، فروغ اور 

معاونت فراہم کی جاتی 
ہے۔  ہر ایڈمرل نرس 

 Dementia UK سروس
اور میزبان ادارے کے 

درمیان شراکت داری سے 
چالئی جاتی ہے، جس میں 

این ایچ ایس، مقامی حکام اور 
دوسرے خیراتی ادارے شامل 

ہو سکتے ہیں۔

Dementia UK کے پاس تربیت اور 
فروغ کا ایک پروگرام موجود ہے جس کا 

مقصد نرسز کو ڈیمنشیا کے بارے میں تازہ ترین 
علم اور تحقیق سے واقف رکھنا ہے۔  جو خاندان خود 

معاونت فراہم کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ان کے پاس بھی واقعی 
کوئی ماہر اور نگہداشت کنندہ موجود ہوتا ہے۔

ہم اس بارے میں پرجوش ہیں کہ معاونت کے طلبگار ہر شخص کو  ایڈمرل نرس 
ملنی چاہیے، لہذا یو کے میں ایڈمرل نرسز کی تعداد کو بڑھانا ہماری اّولین ترجیح 

 ہے۔ ہماری مدد کرنے یا معاونت حاصل کرنے کے لیے 
www.dementiauk.org مالحظہ کریں۔

“طوفان میں ایک روشن مینار کی طرح، ایڈمرل نرس میرے ساتھ ہر 
قدم پر کھڑی ہوتی ہے، مجھے تسلی دیتی ہے اور مجھے وہ مدد دیتی 

ہے جس کی مجھے ضرورت ہو”۔  



مشورہ اور معاونت
مشورہ اور معاونت کے لیے، ہماری ایڈمرل نرس سے رابطہ کریں 

ڈیمینشیا ہیلپ الئن 6678 888 0800 پر, یا 
helpline@dementiauk.org ای میل کریں

Dementia UK سے رابطہ کریں 
info@dementiauk.org 

www.dementiauk.org

ایڈمرل نرسنگ کی معاونت کریں
اپنے مفید کام کے مالی اخراجات کے لیے ہم رضاکارانه عطیات پر انحصار کرتے ہیں۔ 

عطیہ دے کر آپ خاندانوں کے لیے ڈیمینشیا کی خصوصی نگہداشت اور مطلوبہ معاونت کا 
حصول یقینی بنائیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ 

 براہ کرم 5500 365 0300 
www.dementiauk.org/donate پر کال کریں یا مالحظہ کریں

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ہیلپ الئن پر صرف انگریزی بولنے والی نرسیں موجود ہوتی ہیں۔
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