ਲੰ ਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿਚ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ + ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ
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ਲੰ ਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁ ਤ ਆਮ
ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚਾ ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਸੌ ਖਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ।

"ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇ ਂ ਦਰ" ਅੱ ਧ-ਖੜ੍ਹ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕੇ ਂ ਦਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਨਰਸਿੰ ਗ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਰ ਰੋ ਜ਼
ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ । ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ
"ਨਰਸਿੰ ਗ ਹੋ ਮ", ਜਾਂ "ਨਿੱਜੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਂ ਦਰ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ।

ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵੱ ਲ ਚੱ ਲਦੇ ਹਾਂ
ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇ ਂ ਦਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਗੁੱਸਾ, ਡਰ, ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਰਲਵੀਆਂ ਮਿਲਵੀਂਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇ ਂ
ਕੇ ਂ ਦਰ ਲਿਆਓ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਮਤਲਬ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਨਪਸੰ ਦ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੰ ਬਲ। ਸੈ ਟੱ ਹੋ ਣ
ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ
ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਮੇ ਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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ਡੀਮੈ ਂਸ਼�ਿਆ
ਡੀਮੈ ਂਸ਼�ਿਆ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋ ਚਣ, ਮਹਿਸੂਸ, ਅਤੇ
ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਡੀਮੈ ਂਸ਼�ਿਆ ਆਮ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਹੌ ਲੀ ਹੌ ਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋ ਗ ਡੀਮੈ ਂਸ਼�ਿਆ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੁਨੌ ਤੀ ਭਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋ ਕ
ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਦੂਰ ਭੱ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਨੋ ਟਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਰ ਭੱ ਜਣਾ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚੋਂ ਭੱ ਜਣ ਦੀ
ਕੋ ਸ਼ਿਸ ਕਰਨਾ, ਰੌ ਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਲਈ
ਸਮਾਜਿਕ ਮਦਦ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਹਾਈ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋ ਖਮ ਸਬੰ ਧੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ
ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ।
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ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਕਈ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱ ਚ, ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ
ਬੋ ਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ।
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਲਾਜ
ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਮ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵੇ ਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ
ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌ ਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ
ਸੀ, ਹੋ ਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
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ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਹ ਕੁੱਝ ਢੰ ਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਾਗਲਪਨ ਵੀ ਹੈ :
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋ ਸਤਾਂ, ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਰੂ ਹਾਨੀ ਆਗੂ ਕੋ
ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਣਾ।
• ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਕਾਉਣ, ਸਿਊਂਣਾ, ਗਾਉਣ,
ਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਨਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
• ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀਆਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖਣੀਆਂ ।
• ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈ ਠਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਸੈ ਰ ਸਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ)।
• ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਨਾ।
• ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਢੰ ਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਲੋ ਕ ਸਮੇ ਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ । ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੁ ਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਛੋ ਟਾ
ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਮੂਡ ਚੰ ਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਕਈ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਮਦਦਗਾਰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
ਦਵਾਈਆਂ
ਜੇ ਕਰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਦਵਾਈ (ਐੰਟੀਡਿਪ੍ਰੈ ਸੈਟੰ ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਗਾ। ਕਈ
ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇ ਂਦਰ
ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਸੋ ਚ,
ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ , ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ,
ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇ ਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ:
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਦੇ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰ ਗਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
• ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
• ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ
ਰੂ ਹਾਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸੇ ਵਾਂਵਾਂ
ਦੇ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
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ਮੈ ਂ ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ :
• ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੋ । 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੀ
ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ।
• ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚ
ਕੋ ਈ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ।
• ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੇ ਂ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਪੁੱਛੋ।
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• ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੌ ਸਂ ਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਕੌ ਸਂ ਲ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ।
• ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ (ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚਲਾ ਫਾਰਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ )।
• ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਜਨਮ, ਮੌ ਤ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਹੋ ਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ
ਭੁੱਲੋ । ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਠੀਕ
ਰਹਿਣਗੇ !

ਲੰ ਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
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ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ
ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਗਠਜੋ ੜ
(CCSMH)
www.ccsmh.ca

ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੋ ਸਾਇਟੀ
www.alzheimer.ca

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ (CMHA)
www.cmha.ca

ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
www.seniors.gc.ca

ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
http://caltc.ca/provincial.html

ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼
ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰੋ । ਕਿਸੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪਸੰ ਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰ ਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਣਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋ ਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਤ ਹੈ ।
ਮੇ ਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਨਾਮ:
________________________________
________________________________
ਨੇ ੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ (ਆਂ ) ਦਾ/ਦੇ ਨਾਮ:
________________________________
________________________________
________________________________
ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਥਿਤੀ:
________________________________
ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:
________________________________
________________________________
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ (ਜੇ ਕਰ ਹਨ):
________________________________
________________________________
________________________________
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ਕੰ ਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
ਪਸੰ ਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰ ਦ:
ਭੋ ਜਨ
________________________________
________________________________
ਸੰ ਗੀਤ
________________________________
________________________________
ਗਤੀਵਿਧੀ (ਸ਼ੌ ਕਂ /ਰੂ ਚੀ)
________________________________
________________________________
ਟੈ ਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
________________________________
________________________________
________________________________
ਮੂਵੀਜ਼
________________________________
________________________________
________________________________
ਹੋ ਰ
________________________________
________________________________
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ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ : (ਕੇ ਂ ਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ,
ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਕੱ ਪੜੇ , ਆਦਿ)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
ਉਸ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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ਇਹ ਬਰੌ ਸ਼ਰ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ
ਗਠਜੋ ੜ CCSMH) ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਲੰ ਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਖੰ ਡਨ: ਇਹ ਬਰੌ ਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੈ ਡੀਕਲ ਆਚਾਰ ਦੇ
ਵਿਆਖਿਆਣਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋ ਂ ਨਹੀਂ
ਹੈ ।

