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அறிமுகம் 
அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோயு்டன் உளளவர்கள 

எஙக்ளப ந்போன்றவர்கநள. ஒவதவோருவருககுதமன 
ஒரு க்தை, தைனிப்பட்ட ஆளு்ம, வோழக்க அனு்பவம், 

ஆர்வஙகள, விருப்பதததைோிவுகள உளளன. அவர்கள 
ஆசுவோசமோக இருப்பதைற்கும், ்போதுகோப்்ப உணர்வதைற்கும் 

மற்றும் அவர்களின் தகளரவத்தைப ்பரோமோிப்பதைற்கும் 
உதைவிதசயவதைற்கோக எஙக்ளப ந்போலநவ அவர்களுககும் 
அகக்றயுளள மனிதைர்கள நதை்வ. இருநதைோலும், 
ைதைோர்ததைத்தைப ்பற்றிை அவர்களு்்டை கணநணோட்டம் 
எஙகளு்்டைதைிலிருநது நவறு்ப்டலோம்.

இநதைப புததைகம், சிரமஙக்ள உருவோககும் விதைஙகளில 
தசைல்படுகின்ற, அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய 
உளளவர்களு்டன் வோழும் குடும்்பததைவர்கள, சிநனகிதைர்கள மற்றும் 
நசர்நது வோழ்பவர்களுககோனது. ்பதைிலளிபபு அலலது சவோலோன 
�்டத்தை தகோண்ட அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய 
உளள ஒருவோின் உற்வ நமம்்படுததை உஙகளுககு உதைவும் முகமோக 
இநதைக குறிபபுகள மற்றும் ததைோகுபபுகள வடிவ்மககப்படடுளளன.

அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய 
என்றோல என்ன ?
அநனகமோன மூ்ள ஒழுஙககீனஙகள அல்ஸைமர் மற்றும் 
சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய என்ற ்பதைததைினுள அ்டஙகுகின்றன. 
ஒருவோின் �்டத்தை மோற்றஙகள, அல்ஸைமர் மற்றும் 
சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோைினோல மூ்ளைில ஏற்்பட்ட மோற்றஙக்ளச் 
சமிக்ஞை தசயைலோம். ஒவதவோருவ்ரயும் அல்ஸைமர் மற்றும் 
சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய நவறு்பட்ட விதைஙகளில ்போதைிககலோம். 
இருநதைோலும், த்போதுவோக ககீழவரும் தைிறன்க்ள அது 
கு்றககின்றது:

• தமோழி
• இனஙகோணல
• ஞைோ்பக சகதைி (இநதை ந�ோய ்பற்றிை அறிவு 

உளள்டஙகலோக)
• குறிகநகோளு்டனோன இைககம்
• உணர்ச்சிோகீதைிைோன கணநணோட்டம்
• �ிைோைப்படுததைல
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த்போறுபபுத துறபபு:  இநதை வழிகோடடி தைகவல ந�ோககஙகளுககோக 
மடடுநம உருவோககப்பட்டது. �ிைமம் அலலது மருததுவ �்்டமு்ற 
என விளககம் தகோளளநவோ அலலது ்பைன்்படுததைநவோ இது 
உருவோககப்ப்டவில்ல.



்பதைிலளிபபு �்டத்தைகள 
என்றோல என்ன?  
அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய உளளவர்களின் 
்பதைட்டதது்டனோன கிளர்ச்சி, அ்லநது தைிோிதைல (wandering) 
அலலது மனச் நசோர்வு (depression) ந்போன்ற சவோலோன 
�்டத்தைக்ள வி்போிப்பதைற்கு ்பதைிலளிபபு �்டத்தைகள 
எனப்படும் ஒரு ்பதைம் ்பைன்்படுததைப்படுகின்றது. அல்ஸைமர் 
மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய உளளவர்களின் தசைலகள, 
தசோற்கள மற்றும் ்ச்ககள அவர்களு்்டை �்்டமு்றச் 
சூழலுககுோிை ்பதைிலளிபபுகளோக இருககின்றன என்்ப்தையும், 
த்பரும்்போலும் அ்வ எதைிர்வுகூற முடிைோதை்வைோகவும் 
நவணடுதமன்நற தசயைப்படுவனவோகவும் இருககின்றன 
என்்ப்தையும் இநதைப ்பதைம் கோடடுகின்றது.  

உஙகளு்்டை சிநனகிதைோின் அலலது குடும்்ப அஙகததைவோின் 
�்டத்தை்ை விளஙகிகதகோளள முைற்சிககும்ந்போது, 
்பின்வருவனவற்்ற மனதைில ்வததைிருஙகள:

• தசோற்கள, ்ச்ககள மற்றும் தசைலகள ைோவும், 
அர்ததைஙகள, நதை்வகள மற்றும் கோிச்னக்ளத 
ததைோிவிககின்றன.

உஙக்ள �கீஙகநள நகளுஙகள:
• இநதை �்டத்தை்ை எநதை தவளிபபுறக கோரணிகள 

ஊககுவிககலோம்?

• ந�ோய கண்டறிைப்பட்ட �்பருககோ அலலது எனககோ இநதை 
�்டத்தை ஒரு ்பிரச்சி்னைோக இருககிறது? 

• ்பிரச்ச்ன்ை வி்ட “தைகீர்வு” அதைிக ்பதைற்றத்தை 
ஏற்்படுததுமோ?

முடிவோக, அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய உளளவோில 
�ோஙகள மோற்றஙக்ள எதைிர்்போர்கக முடிைோது; �ோஙகளதைோன் மோற 
நவணடும். அநதைக கணததைில இருககும் அநதை �்பரோக அவ்ர 
�ோஙகள ஏற்றுகதகோளள நவணடும்.
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்பிரச்சி்ன அவர் அலல. 
அவருககு ஒரு ்பிரச்சி்ன உளளது.”
~ Sharron Cooke, குடிைிருப்பவோின் கூற்று “



ஏன் அ்வ �்டககின்றன?
அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய உளள ஒருவர் 

்பதைிலளிககும் �்டத்தைக்ளக கோடடும்ந்போது, அநதை 
�ிகழவின் முன்னர், அதைன் ந்போது, அதைன் ்பின்னர் என்ன 
�்டநதைது என்்பது ்பற்றிை ககீழவரும் நகளவிக்ள உஙக்ள 

�கீஙகநள நகளுஙகள. 

உ்டலோகீதைிைோனது: அதசளகோிைம் அலலது வலி்ை அவர் 
உணர்வது ந்போலத நதைோன்றுகின்றதைோ? 

அறிவுோகீதைிைோனது: அவரு்்டை ஞைோ்பகசகதைிைில மோற்றஙகள 
உளளனவோ? 

உணர்வுோகீதைிைோனது: அவர் தைனி்மைில இருப்பவர் ந்போலத 
ததைோிகிறோரோ அலலது மற்றவர்க்ளச் சநநதைகிப்பவரோக, 
எஙகளுககுக நகடகோதை சததைஙக்ளக நகட்பவரோக அலலது 
எஙகளுககுத ததைோிைோதை த்போருடக்ளப ்போர்ப்பவரோக, வழ்மககு 
மோறோன வழிகளில அவர் �்டநதைிருககின்றோரோ?

ஆற்றலகள: அவர் ்பற்றி உஙகளுககுத ததைோிநதைிருநதை்தை வி்ட 
அவரோல அதைிகமோகச் தசயைமுடிகின்றதைோ?

சுற்றுச்சூழல: அருகில அளவுககதைிகமோன சததைம் உளளதைோ அலலது 
கூட்டமோக மனிதைர்கள இருககின்றோர்களோ? 

சமூகோகீதைிைோனது: அவரு்்டை ்பிள்ளப்பருவம், நவ்லககு 
முன்்போன கோலம் அலலது இள்மககோலம் ஏதைோவது துபபு 
வழஙகுகின்றதைோ? 

ஏ்னைவோின் தசைலகள: �ோன் தசயயும் அலலது தசயைோமல 
விடும் எது, அவரது இநதை �்டத்தைககுக கோரணமோகின்றது?

ககீழவருவன, ்பதைிலளிபபு �்டத்தைகள �ிகழும் ந்போது, 
எவற்்றச் தசயை நவணடும் மற்றும் எவற்்றச் தசயைக 
கூ்டோது என்்பவற்றுககோன ஆநலோச்னகளு்டன் கூடிை 
்பதைிலளிபபு �்டத்தைகளுககோன உதைோரணஙகள ஆகும்.
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இநதை �்டத்தைககு ஒரு முற்றுபபுளளி 
்வகக என்னோல முடியுமோனோல – அ்தை 
�ோன் தசயநவன்.”
~ Art Garrison, அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோயு்டன் 
வோழும் ஒருவர் 

“



்பதைற்றதது்டனோன கிளர்ச்சி 
(Agitation)   
அவரு்்டை ம்னவியு்டோன வரு்கைின் ந்போது, சகீலன் 
்பர்பரப்போக இருககின்றோர், ஆ்்ட்ைக கிளளுகின்றோர் 
மற்றும் அ்மதைிைற்று இருககின்றோர்.

தசயயுஙகள 
• ்கைில ்வததைிருப்பதைற்கோக 

ஏதைோவது ஒன்்ற அவருககுக 
தகோடுததைல.

• சஙககீதைம் மூலம் அவரது கவனத்தைத 
தைி்ச தைிருப்பல.

• அவரு்்டை வோழக்கைின் 
மகிழச்சிைோன தைருணம் ஒன்்றப 
்பற்றிக க்தைததைல.

• அதைிகளவில சததைமோக அலலது 
தவளிச்சமோக இருககின்றோ 
என்்ப்தைப ்போிநசோதைிததைல.

• அவர் க்ளப்போக  
இருககின்றோரோ எனப 
்போிநசோதைிததைல.

தசயைோதைகீர்கள  
• �ிறுததுமோறு அவ்ரக 

நகட்டல. 
• அ்மதைிைோக இருககும்்படி 

அவருககுச் தசோலலல. 
• உஙகளு்்டை குர்ல 

உைர்ததைல.

அ்லநதுதைிோிதைல (Wandering)
இரவில, மலர் கடடிலில இருநது எழும்்பி தைனது �கீண்ட கோலப 
்பரோமோிபபு இலலததைின் கூ்டஙகளில  அ்லநது தைிோிகின்றோர்.
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தசயயுஙகள 
• ஏன் இ்தை அவர் தசயகின்றோர் என 

வினவுதைல: மலசலகூ்டததுககு அவர் 
தசலல நவணடுமோ? அவருககுத 
தைோகமோக இருககின்றதைோ? 

• கணணுககுத ததைோிைோதை இ்டததைில 
தசருபபுகள மற்றும் நமலஙகி்ை 
(house coat) ்வததைல.

• ்பகல ந�ரததைில மலர் சிறிதைளவு 
உ்டற்்பைிற்சி தசயவ்தை 
உறுதைிப்படுததைல.

தசயைோதைகீர்கள    
• ்பகலின் த்பரும்்பகுதைி ந�ரம் 

�ிததைி்ர தகோளளச் தசயயும் 
�ிததைி்ரக குளி்ச ஒன்்ற 
்படுககப ந்போவதைற்கு 
முன்்போக மலருககுக 
தகோடுககும்்படி தைோதைி்ைக 
நகட்டல.



்போலிைல �்டத்தைகள
த்போது இ்டததைில ஒவதவோரு கோ்லைிலும் �ோதைன் 

சுைஇன்்பம் த்பறுவது கண்டறிைப்படடுளளது.

தசயயுஙகள 
• அவரு்்டை அ்றககு அவ்ரக 

கூடடிச் தசலவது்டன், அ்றக 
க்தை்வ மூடி அவருககுத 
தைனி்ம்ை வழஙகல.

• ்பட்்ட வ்ளைஙகளிலிருநது 
தைிருகோணிக்ளப ்பிோிதததைடுததைல 
அலலது நதைோயததை உடுபபுக்ள 
மடிததைல ந்போன்ற அவரு்்டை 
மன்தையும் ்கக்ளயும் 
ஈடு்படுததும் தசைற்்போடு ஒன்்ற 
வழஙகல.

தசயைோதைகீர்கள  
• �ிற்்போடடும்்படி அவரு்டன் 

கததுதைல.  
• இது தைகுநதை 

தசைலலல என்்ப்தை 
விளஙகப்படுததைல.

• அவோின் ்ககளுககுத 
தை்்ட ந்போ்டல. 

• அவ்ர 
நவதை்னப்படுததைல. 

குமோர் த்பண குடிைிருப்போளர்க்ள அணுகுகின்றோர், 
அதது்டன் அவர்கள க்டநதுந்போகும் ந்போது, தைப்போன மு்றைில 
அவர்க்ளத ததைோடுவதைற்கு (grope) முைற்சிககின்றோர். 

தசயயுஙகள 
• உஙகளு்்டை கோிச்னக்ளயும் 

ஒவதவோரு புதைிை சூழ�ி்ல்ையும் 
்பணிைோளருககுத ததைோிைப்படுததைல.

• அநதை இ்டத்தைத தைவிர்ததைல, 
அவ்ரக க்டநது தசலல 
நவணடுமோனோல 
இன்தனோருவரு்டன் நசர்நது 
தசலதைல. 

• அவர் வருவ்தை �கீஙகள 
்போர்ப்பது்டன் தவளிநைற 
முடிைோமலிருநதைோல, அவரு்்டை 
வோழக்க்ைப ்பற்றி அவரு்டன் 
க்தைப்பதைற்கு முைற்சிததைல.

தசயைோதைகீர்கள  
• அவரு்்டை தசைலகள 

தைகுநதை்வைலல என 
விளஙகப்படுததைல.

• அவரு்டன் நகோ்பம் தகோளளல. 
• அவரு்்டை ்ககளுககுத 

தை்்டந்போ்டல. 
• அவ்ரச் சஙக்டப்படுததைல.
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இநதை [்போலிைல] �்டத்தை இைற்்கைோனது. 
இது �்டககலோம். இது ஒரு கூ்டோதை �்டத்தை 
எனச் சிலர் �ி்னககின்றனர், ஆனோல 
அப்படிைலல.”  
~ Sharron Cooke, குடிைிருப்போளர் ஒருவோின் கூற்று 

“



மோ்ல ந�ரஙகளில 
குழப்பமும் ்பதைட்டமோன 
�்டத்தையும் அதைிகோிததைல 
(Sundowning) 
குறுகிை விஜைம் ஒன்றின் ்பின்னர், ்பி.்ப.4:30 மணி 
அளவில, ்போர்வதைி குழப்பம்்டவது்டன் அ்றககுள 
அஙகுமிஙகும் �்டநதை்படி, “�ோன் இபந்போது இஙகிருநது 
தவளிநைற நவணடும்.” என்று கூறுகின்றோர். 

தசயயுஙகள 
• ்பிற்்பகலின் ்பின்னர் விளககுகள 

அ்னத்தையும் ந்போ்டல. 
• தைி்ரச்சகீ்லக்ள மூடி �ிழலக்ளக 

கு்றததைல.
• கோ்லைில இலகுவோன உ்டற்்பைிற்சித 

தைிட்டம் ஒன்்றக நகோரல.
• இரவுச் சோப்போடடுககு நம்ச்ை 

ஒழுஙகு தசயயும்்படி அவ்ர வி்டல. 
• கோ்லைில தசன்று ்போர்ததைல.

தசயைோதைகீர்கள  
• ்போர்வதைி்ை 

அ்மதைிப்படுததுவதைற்கோக 
்பகலின் த்பரும்்பகுதைி 
ந�ரம் �ிததைி்ர தகோளளச் 
தசயயும் மருநததைோன்்றப 
்போிநது்ரககப்படும்்படி 
நகோரல.

இரவுச் சோப்போடடின்ந்போது, உஙகளு்்டை தைந்தைைோோின் 
உண்வ �கீஙகள தவட்ட ஆரம்்பிககின்றகீர்கள. ஒரு �ிமி்டததுககு 
அவர் உஙக்ள அனுமதைிககின்றோர், தைிடீதரன உஙகளு்்டை 
மணிககட்்டப ்பிடிததை்படி, “இன்தனோரு மு்ற �கீஙகள 
அப்படிச் தசயை முைற்சிததைோல உஙகளுககு அடிபந்பன்!” எனப 
்பைப்படுததுகின்றோர்.

தசயயுஙகள 
• அ்மதைிைோக இருததைல, ்பிரதைி்பலிபபுக 

கோட்டோமல இருததைல. 
• ்கக்ளச் சும்மோவிட்ட்படி, 

மன்னிபபுக நகட்பது்டன் அவரது 
கவனத்தைத தைி்சதைிருபபுவதைற்கோன 
உ்ரைோ்டலுககுோிை ஒரு தை்லப்்ப 
அலலது த்போரு்ளக கணடு்பிடிததைல. 

• உஙகளு்்டை ்க்ை அவர் விட்டதும், 
தமதுவோக அவோி்டமிருநது விலகுதைல. 

• அவருககு ஏன் நகோ்பம் வநதைது 
என்்ப்தைப ்பற்றி நைோசிததைல. 
அவருககுச் சஙக்டம் வநதைிருககுமோ?

தசயைோதைகீர்கள  
• அவரு்்டை ்க்ைப 

்பற்றி, உஙக்ள 
விடடுவிடும்்படி அவ்ரக 
கட்டோைப்படுததைல. 

• ஆச்சோிைததைில கததுதைல.
• �கீஙகள உதைவிதசயை 

மடடுநம  
முைற்சிததைதைோக 
விளஙகப்படுததைல.
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மோைப ்பிர்மகள 
(Hallucinations)

மோலதைி இரவில ்பைத்தையும் ்பதைட்டத்தையும் 
உணர்கின்றோர், ஏதனனில சுவர்களில சிலநதைிகள 
ஊர்வ்தை அவர் ்போர்ககின்றோர்.

தசயயுஙகள 
• “அது ்பைமுறுததுவதைோக இருககும்,” என்்ப்தை 

ஏற்றுகதகோளளல.
• தைவறோகப புோிநது தகோளளப்ப்டககூடிை �ிழலக்ள 

அகற்றல (உ+ம். தவளிச்சத்தை அதைிகோிததைல).
• சஙககீதைம், உ்டற்்பைிற்சி, cards வி்ளைோ்டல அலலது 

பு்கப்ப்டஙகள மூலம் அவோின் கவனத்தைத 
தைி்சதைிருபபுதைல. நகட்டல அலலது ்போர்்வப 
்பிரச்சி்னகள அவருககு உளளதைோ என்்ப்தைப 
்போிநசோதைிப்பது ்பைனுளளதைோக இருககும்.

தசயைோதைகீர்கள  
• சுவர்களில எதுவுநம இல்ல, “இஙநக ்போருஙகள, எதுவுநம 

அஙகு இல்ல. ்படுக்கககுப ந்போகும் ந�ரம் இது,” என 
அவருககுக கூறல.

• அவரு்டன் நகோ்பிததைல.
• விவோதைிததைல.
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ஐயுறவு மருடசி (Paranoia) 
தைன்னு்்டை ்கப்்ப்ை ைோநரோ தைிருடி விட்டோர் 
என்று கலோ �ம்புகின்றோர்.  

தசயயுஙகள 
• அவரு்்டை உணர்வுக்ள அஙககீகோிததைல. 
• “தைிரு்டப்பட்ட” ்பணப்்ப்ைத நதைடுவதைன் மூலம் 

சஞசலத்தைக கு்றததைல மற்றும் இன்தனோரு 
தசைற்்போடடின் மூலம் அவரது கவனத்தைத தைி்ச தைிருப்பல. 

• சநநதைகஙகள உண்மைோக இருககலோம் என்்பதைோல 
விசோர்ண தசயதைல. அவர் ்போதைிககப்பட்டவரோக 
இருககலோம். 

• இநதை ஐயுறவு மருடசி ததைோ்டர்ச்சிைோக இருநதைோல, அ்தைப 
்பிரதைியீடு தசயவதைற்கோக அ்தைப ந்போல இருககும் 
்பணப்்பக்ளக ்கவசம் ்வததைிருததைல.

தசயைோதைகீர்கள  
• தசன்ற மு்ற ந்போல அவர் தைனது ்்ப்ைத 

ததைோ்லததைிருப்பதைோகவும், ஒருவரும் ்பணப்்ப்ைத 
தைிரு்டவில்ல எனவும் விளஙகப்படுததைல.
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என்னு்்டை கணநணோட்டததைின் மூலம் அன்றி, 
என்னு்்டை கணவோின் கணநணோட்டததைின் 
மூலம் வி்டைஙக்ள ்போர்ததைநல, �ோன் 
கற்றுகதகோண்ட மிகப த்போிை ்போ்டமோக 
உளளது.”  
~ Judy Southon, குடும்்பப ்பரோமோிபபுப ்பஙகோளி

“



“�ோன் வீடடிற்குப ந்போக 
விரும்புகிநறன்”

முரளி �கீண்ட கோலப ்பரோமோிபபு இலலததுககு 
அண்மைில குடிமோறிச் தசன்றோர்.  தைிரும்்பவும் 

“வீடடிற்குப” ந்போவது ்பற்றித ததைோ்டர்நது 
நகடடுகதகோணடிருககின்றோர்.

தசயயுஙகள 
• அவரது உணர்வுக்ளப 

புோிநதுதகோளளல. 
• அவரு்்டை வீட்்டப ்பற்றி 

அலலது அவர் எஙகு வளர்நதைோர் 
என்்பது ்பற்றிக நகட்டல. 

• உஙகளுககுப ்பதைிலகள ைோவும் 
ததைோிநதைோலும் கூ்ட, க்டநதை 
கோல அனு்பவஙக்ளப ்பற்றிக 
க்தைததைல.

தசயைோதைகீர்கள  
• இது தைோன் அவரது 

புதைிை வீடு எனவும், 
அவர் ந்போவதைற்கு 
நவறு எநதை இ்டமும் 
இல்ல என்்ப்தையும் 
விளஙகப்படுததைல.

்போர்்வைிட்ட ்பின்னர், புறப்ப்டத தைைோரோன கணவ்ர, 
கலககம்்டநதை கமலோ ்பற்றி இழுககின்றோர்.

தசயயுஙகள 
• �கீஙகள புறப்படுவதைற்கோன 

கோரணம் ஒன்்ற வழஙகல.
• அவரு்்டை அடுததை 

தசைற்்போடடுககு அவரு்டன் 
நசர்நது �்டததைல, அதைில சில 
�ிமி்டஙகள இ்ணதைல ்பின்னர் 
வி்ரவோக ந்போய வருகின்நறன் 
எனச் தசோலலல. 

• “வி்்ட த்பறுகின்நறன்.” எனச் 
தசோலலோமலிருததைல. ்பதைிலோக, 
“வி்ரவில சநதைிபந்போம்” அலலது 
“்பிறகு வருகின்நறன்,” எனச் 
தசோலல முைற்சிததைல.

தசயைோதைகீர்கள  
• இன்னும் சில 

�ோடகளில �கீஙகள 
தைிரும்்பி வருவீர்கள 
என்றும் அவர் அழத 
நதை்வைில்ல என்றும் 
விளஙகப்படுததைல.
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அன்பு தசலுததைப்படுவதைற்கு �கீஙகள  
பூரணமோனவரோக இருகக 
நவணடிைதைில்ல.”
~ Alice Walker“



அல்ஸைமர் மற்றும் 
சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய உளள 
ஒருவரு்டன் க்தைததைல  
அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பநதைப்பட்ட ந�ோய அதைிகமோகும் 
அளவிற்கு, உ்ரைோ்டலும் நமலும் சிககலோனதைோக மோறும். 
�ம்்பிக்க அற்ற உணர்வுகள வருவது சகஜம், இருநதைோலும் 
நசோர்நது ந்போகோதைகீர்கள! அநதை உற்வ நமம்்படுததைக கூடிை 
்பைனுளள குறிபபுகள இஙநக இருககின்றன.

தசயயுஙகள 
• சஙக்டமோக இருநதைோலும் கூ்ட 

உஙக்ள அறிமுகப்படுததைல. 
• �்கச்சு்வ்ைப ்போவிததைல மற்றும் 

புன்ன்கததைல. 
• அவோின் நவகததைில தசலலல. 
• தைி்சகோட்டலுககு கடபுலக குறிபபுகள 

மற்றும் ்ச்கக்ளப ்பைன்்படுததைல. 
• த்போருததைமற்ற ்பதைிலக்ள 

அலலது அர்ததைமற்ற தசோற்க்ள 
ஏற்றுகதகோளளல.

தசயைோதைகீர்கள  
• வோககுவோதைம் தசயதைல.
• கோரணம் கோடடும்்படி அலலது 

்பிரச்சி்ன்ைத தைகீர்ககும்்படி 
அவ்ரக நகட்டல.

• “உஙகளுககு 
ஞைோ்பகமில்லைோ,” எனக 
நகட்டல.

• அவரு்்டை கருததுகக்ளத 
தைிருததைல அலலது அவ்ர 
ஏசுதைல.
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“�கீஙகள என்ன தசோன்னகீர்கள என்்ப்தை 
அவர்கள மறககக கூடும், ஆனோல எப்படி 
�கீஙகள அவர்க்ள உணரச் தசயதைகீர்கள 
என்்ப்தை அவர்கள ஒரு ந்போதும் மறகக 
மோட்டோர்கள.”
~ Carl W. Buechner

“



நமலதைிக தைகவலகளுககும்  இநதை வழிகோடடிைின் முழு 

வடிவததைிற்கும்: 
www.ShiftingFocus.ca 
அலலது 211 ல அல்ஸைமர் அ்மப்பி்ன ஐ 

அ்ழப்பதைன் மூலம் கி்்டககும்
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