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ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਚ 

 

ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ + ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ
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"ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਕਂੇਦਰ" ਅੱਧ-ਖੜ੍ਹ  ਉਿਰ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਂੇਦਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਨਰਮਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਪਂੈਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ 
"ਨਰਮਸੰਗ ਹੋਿ", ਿਾਂ "ਮਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕਂੇਦਰ" ਿੀ ਮਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਕਂੇਦਰ ਿਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਗੱੁਸਾ, ਡਰ, ਰਾਹਤ ਿਾਂ ਹੋਰ ਰਲਿੀਆਂ ਮਿਲਿੀਂਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 
ਮਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਦਿ ਨੰੂ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੱਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਂੇ 
ਕਂੇਦਰ ਮਲਆਓ - ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕੱੁਝ ਿਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਮਿਿਂੇ ਮਕ 
ਪਮਰਿਾਰ ਦੀ ਤਸਿੀਰ, ਿਨਪਸੰਦ ਕੁਰਸੀ ਿਾਂ ਕੰਬਲ। ਸੈਟੱ ਹੋਣ 
ਮਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਾਿਦਾਇਕ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਸਿਾਂ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਯਮਿਤ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ 
ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਂੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਦਦ 
ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮਬਹਤਰ ਹੋ ਿਾਿੇਗਾ। 

ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿੱਚ ਿਾਨਮਸਕ 
ਮਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਮਸਆਿਾਂ ਬਹੁਤ ਆਿ 
ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰਕ 
ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਮਕਿਂੇ ਸੌਖਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।



4     ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਚ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਚ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ     5

ਡੀਿਂੈਸ਼ਮਿਆ 
ਡੀਿਂੈਸ਼ਮਿਆ ਇੱਕ ਮਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਿਮਹਸੂਸ, ਅਤੇ 
ਮਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਯਾਦਦਾਿਤ ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਡੀਿਂੈਸ਼ਮਿਆ ਆਿ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਹੀਮਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਮਿੱਚ ਿੱਧਦਾ ਹੈ। 
ਅਲਜ਼ਾਈਿਰ ਰੋਗ ਡੀਿਂੈਸ਼ਮਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਸਿ ਹੈ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਇੱਕ ਮਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱੁਝ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਿਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 
ਹਿਲਾਿਰ ਿਾਂ ਮਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਿਾਂ ਮਦਲ ਦੁਖਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਮਿਿਹਾਰ ਮਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਨੋਮਟਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣਾ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਿੱਮਸਆਿਾਂ 
ਦਾ ਇਲਾਿ ਮਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਭੱਿਣਾ, ਇਿਾਰਤ ਮਿੱਚਂੋ ਭੱਿਣ ਦੀ 
ਕੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਮਿਹੇ ਕੱੁਝ ਮਿਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 
ਸਿਾਮਿਕ ਿਦਦ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ 
ਿੁਿਕਲ ਮਿਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਾਈ ਿਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਅਤੇ ਿੋਖਿ ਸਬੰਧੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਮਡਪੈ੍ਿਨ
ਕਈ ਹਫਤੇ ਿਾਂ ਿਹੀਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਿੱਚ, ਨਾ-ਉਿੀਦੀ ਮਿੱਚ ਿਾਂ 
ਬੋਰ ਰਮਹਣਾ ਉਹ ਿੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਚ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਿ 
ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਿਾਣਦੇ ਹੋ। 

ਮਡਪੈ੍ਿਨ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹਹੱਸਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਲਾਿ 
ਅਤੇ ਿਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਮਿੱਚ ਮਡਪ੍ਰੈ ਿਨ ਆਿ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਾਸੀਆਂ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੱੁਲਣ ਦਾ ਿਨੋਮਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨਰਾਿਾ ਿੀ ਮਿਕਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੱੁਝ ਹਫਮਤਆਂ ਬਾਅਦ 
ਮਨਰਾਿਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕਸੇ ਿੀ 
ਬਦਲਾਅ ਮਿਿਂੇ ਮਕ, ਮਕਸੇ ਮਪਆਰੇ ਦੀ ਿੌਤ, ਿਾਂ ਮਕਸੇ ਕੰਿ ਨੰੂ 
ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਅਸਿਰੱਥਤਾ ਿੋ ਉਹ ਪਮਹਲਾਂ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਸਿਰੱਥ 
ਸੀ, ਹੋਣ ਤੇ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਮਡਪੈ੍ਿਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ
ਇਹ ਕੱੁਝ ਢੰਗ ਹਨ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਮਰਿਾਰ 
ਮਡਪ੍ਰੈ ਿਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਿਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਾਗਲਪਨ ਿੀ ਹੈ: 
•  ਪਮਰਿਾਰਕ ਦੋਸਤਾਂ, ਿਲੰਟੀਅਰ ਿਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਕੋ 

ਮਨਯਮਿਤ ਿਾਣਾ।
•  ਆਨੰਦ ਿਾਨਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਕਾਉਣ, ਮਸਊਣਂਾ, ਗਾਉਣ, 

ਮਚੱਤਰਕਾਰੀ ਿਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਿਾਨਣ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਾ।

•  ਿੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਿਾਂ ਪਮਰਿਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿਂੇ ਦੀਆਂ 
ਤਸਿੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ।

•  ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈਮਠਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਸੈਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ, ਿਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ)।

•  ਪਮਰਿਾਰ, ਕੰਿ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ।
•  ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ।

ਲੋਕ ਸਿਂੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਡਪ੍ਰੈ ਿਨ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀਅ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਮਿਧੀ ਚੁਣਨ ਮਿੱਚ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਰਾਿਾ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਮਨਰਾਿਾ ਦੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਆਂ ਮਿੱਚ 
ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮਕਸਿ ਦੇ ਇਲਾਿ 
ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਮਬਹਤਰ ਨਤੀਿੇ ਮਦੰਦੇ ਹਨ।

ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਾਮਜਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਿਅਸਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਿ ਰਮਹਣਾ 
ਮਡਪ੍ਰੈ ਿਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ 
ਮਿਹਾ ਬਦਲਾਿ ਿੀ ਿੂਡ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਿੂਹ ਨਾਲ ਿੁੜਨਾ ਿਾਂ ਘਰੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਿਦਦਗਾਰ ਿੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਬਹਤਰ 
ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਕਂੇਦਰ ਮਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਲਾਹ 
ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੱੁਛੋ।

ਦਿਾਈਆਂ
ਿੇਕਰ ਲੋੜ ਪਂੈਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਡਪ੍ਰੈ ਿਨ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਿਾਈ (ਐਟੰੀਮਡਪ੍ਰੈ ਸੈਟੰ) ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ 
ਮਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਿਹਾਰ, ਸੋਚ, 
ਅਤੇ ਿੂਡ ਮਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਿਾਂ ਸਿੱਮਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਨਣਾ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਮਸਆ ਹੈ, ਕਂੇਦਰ ਮਿਖੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਿਾਰ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਦਾ ਮਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, 
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਕਂੇਦਰਾਂ ਨੰੂ:
•  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਦਦ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੱੁਕਿੀਂ ਿਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•  ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਸੰਭਿ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਮਰਿਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•  ਸਾਰੇ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਰੀਰਕ, ਿਾਨਮਸਕ, ਸਿਾਮਿਕ ਅਤੇ 

ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•  ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਂਿਾਂ 

ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਖਲਾਈ ਮਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਮਿੱਚ 
ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀ ਿਾਿਲ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਕਂੇਦਰ 
ਮਕਿਂੇ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
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•  ਕਂੇਦਰ ਮਿਖੇ ਪਮਰਿਾਰਕ ਕੌਸਂਲ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ। ਕੌਸਂਲ ਪਮਰਿਾਰ 
ਦੇ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਮਦੰਦਾ ਹੈ। 

•  ਆਪਣੇ ਮਪਆਰੇ ਦੇ ਮਨੱਤ ਨੇਿਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਦੱਸੋ (ਇਸ ਪਰਚੇ ਮਿਚਲਾ ਫਾਰਿ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)। 

•  ਪਮਰਿਾਰ ਮਿੱਚ ਹੋਏ ਮਕਸੇ ਿੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 
ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀਅ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਿਆਹ, ਿਨਿ, ਿੌਤ ਿਾਂ 
ਮਬਿਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ 
ਭੱੁਲੋ। ਇਹ ਸਭ ਤਂੋ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਆਰੇ ਿੀ ਠੀਕ 
ਰਮਹਣਗੇ!

ਿਂੈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਿਤੇਦਾਰ 
ਦੀ ਿਦਦ ਮਕਿਂੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਆਪਣੇ ਮਪਆਮਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿੱਚ ਪਮਰਿਾਰ ਇੱਕ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਮਰਿਾਰ 
ਦੇ ਿੀਅ ਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕੱੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀਅ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ:
•  ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਮਰਿਾਰ ਦੇ ਿੀਆਂ ਅਤੇ 

ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੋ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ 
ਇਕ ਿੁਲਾਕਾਤ ਿੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•  ਕਂੇਦਰ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਿਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਮਿਲਣ ਿਾਲੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਾਣੋ।

•  ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਪਆਰੇ ਮਿਚ 
ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

•  ਸਿਾਲ ਪੱੁਛੋ। ਮਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿੇਕਰ ਮਕਸੇ ਨਿੀਂ ਸਿੱਮਸਆ ਸਬੰਧੀ ਮਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੀਮਖਆ ਲਈ ਿਾਓ ਅਤੇ ਕਂੇਦਰ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਸਿੀਮਖਆ ਸਬੰਧੀ ਪੱੁਛੋ। 
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ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ

ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਠਿੋੜ 
(CCSMH) 
www.ccsmh.ca

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲਜ਼ਾਈਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ
www.alzheimer.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਐਸੋਸੀਏਿਨ (CMHA)
www.cmha.ca

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿੈਬੱਸਾਈਟ
www.seniors.gc.ca

ਪ੍ਰ ਾਂਤਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
http://caltc.ca/provincial.html

ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਪਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰੋ। ਮਕਸੇ ਿਾਸੀ ਦੇ ਮਨੱਤ ਨੇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਮਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਮਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਿਾਂ ਸਿਝਣ ਮਿੱਚ ਮਦੱਕਤ ਹੈ।

ਿੇਰੇ ਪਮਰਿਾਰਕ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਨਾਿ:
________________________________
________________________________

ਨੇੜਲੇ ਪਮਰਿਾਰਕ ਿੀ (ਆਂ) ਦਾ/ਦੇ ਨਾਿ: 
________________________________
________________________________
________________________________

ਮਿਿਾਮਹਕ ਸਮਥਤੀ: 
________________________________

ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਿ: 
________________________________
________________________________

ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਨਾਿ (ਿੇਕਰ ਹਨ): 

________________________________
________________________________
________________________________
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ਕੰਿ ਦਾ ਇਮਤਹਾਸ:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ:
ਭੋਿਨ 
________________________________
________________________________
ਸੰਗੀਤ
________________________________
________________________________

ਗਤੀਮਿਧੀ (ਿੌਕਂ/ਰੂਚੀ) 
________________________________
________________________________

ਟੈਲੀਮਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ
________________________________
________________________________
________________________________

ਿੂਿੀਜ਼
________________________________
________________________________
________________________________

ਹੋਰ
________________________________
________________________________

ਉਸ ਦੇ ਮਨੱਤ ਨੇਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ: (ਕਂੇਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, 
ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੱਪੜੇ, ਆਮਦ)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ਉਸ ਲਈ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



ਇਹ ਬਰੌਿਰ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਗਠਿੋੜ CCSMH) ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਲਈ 
ਰਾਿਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਮਿੱਚ 
ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿੱੁਮਦਆਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ 
ਮਿੱਚਂੋ ਮਲਆ ਮਗਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਏਿੰਸੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਕਮਸਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

ਖੰਡਨ: ਇਹ ਬਰੌਿਰ ਮਸਰਫ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ 
ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਡੀਕਲ ਆਚਾਰ ਦੇ 
ਮਿਆਮਖਆਣਾਂ ਲਈ ਿਾਂ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੇ ਿਾਣ ਿਿਂੋ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।


