
Paano makakatulong sa 
isang taong naliligaw  

o naguguluhan

Isang praktikal na gabay



Hanapin ang Iyong Daan

Ang polyeto o brochure na ito 

ay nagbibigay ng mga tip kung 

paano matutukoy ang isang 

taong maaaring naliligaw o 

naguguluhan dahil sa Alzheimer’s 

o iba pang sakit na kaugnay 

nito. Isinasaad rin dito kung 

ano ang maaaring gawin upang 

makatulong.

I-tsek ang inside panel upang makuha ang 

dokumentong maaari mong punitin na makakatulong 

sa pagpigil sa mga insidente ng pagkawala.
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Ikaw ba ay nawala na sa isang lugar na hindi 
pamilyar sa’yo? Lubos itong nakakabalisa. Marahil 
ikaw ay sinuwerte lamang na natulungan ng isang 
taong nagmalasakit upang matukoy mo ang 
tamang daan.

Para sa isang taong may Alzheimer’s o iba pang 
sakit na kaugnay nito, ang pagkawala ay hindi 
lamang nakakabalisa; ito ay mapanganib.

Kalahati ng mga taong may Alzheimer’s at iba pang 

mga sakit na kaugnay nito na nawawala ng 24 na oras 

ay kadalasang malubhang nasasaktan o namamatay.
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Para sa karamihan sa kanila, ito ay nangyayari nang 
walang babala. Ang mga pamilyar na paligid ay bigla 
na lamang nagiging bago para sa kanila at nahihirapan 
silang matunton ang daan pauwi. Karamihan sa kanila 
ay matatanda, ngunit marami rin ang hindi katandaan.

Kaya napakahalagang makapag-alok tayo ng tulong sa 
tuwing may nakakasalubong tayong tila nawawala o 
nalilito.

3 sa bawat 5 taong may Alzheimer’s at iba pang 

mga karamdamang kaugnay nito ay nawawala sa 

isang punto ng kanilang buhay.

p
   Tanggalin at itago ang form

 na ito.   p
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Mahahalagang Impormasyon (Please fill in English)

Pangalan: 

Apelyido: 

Palayaw: 

Kaarawan:   Kasarian: 

(Mga) Gamit na wika: 

Tirahan:

Ikaw ba ay nag-aalaga ng isang taong may 
Alzheimer’s o iba pang sakit na kaugnay nito?
Sagutan ang dokumentong ito sa Ingles at ilagay sa 
isang sentral na lokasyon (halimbawa, sa lamesa sa 
sala, pinto ng pridyider). Gumawa ng isang ekstrang 
kopya ng form na ito para sa mga pulis. Kung ang tao 
ay sakaling mawala, agad kang may maibibigay na 
mahahalagang impormasyon na makakatulong sa 
mga pulis sa kanilang paghahanap.
Kapag ang isang taong may Alzheimer’s o iba 
pang sakit na kaugnay nito ay nawawala, ito ay 
maituturing na isang emerhensiya.
Tumawag sa 9-1-1.

Form para sa Pagkakakilanlan
Identification Form

p
   Tanggalin at itago ang form

 na ito.   p

Basic Information

First name

Surname

Nickname

Date of birth   Sex

Language(s) spoken

Home address
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Paglalarawang Pisikal 

Taas:  talampakan pulgada Timbang:  libra 

Kulay ng mata:   Kulay ng buhok: 

Kulay ng balat: 

Etnikong pinagmulan/ Lahi: 

Mga Bagay na Makakatulong sa Pagkilala 

Tsekan ang lahat ng naaangkop 

(Mga) Gamit upang makarinig:    Kaliwa    Kanan 

(Mga) Gamit upang makakita:   Salamin sa mata   Kontak lens 

Pustiso:    Ibabaw    Ibaba 

  Mga peklat, marka sa balat, etc. (lokasyon at deskripsyon): 

  Mga tattoo (lokasyon at deskripsyon):

Impormasyong Medikal 

(Mga) Kundisyong medikal: 

Mga allergy: 

Mga gamot: 

Mga resulta ng hindi pag-inom ng gamot: 

Numero ng OHIP:   bersyon: 

Pangalan ng doktor ng pamilya: 

Numero ng telepono ng doktor:

Physical Description

Height feet inches Weight  lbs

Eye colour  Hair colour

Complexion

Ethnic origin

Identifying Features

Check all that apply

Hearing aid(s)  Left Right

Visual aid(s)  Glasses Contact lenses

Dentures  Upper Lower

 Scars, birthmarks, etc. (location and description)

 Tattoo(s) (location and description)

Medical Information

Medical condition(s)

Allergies

Medications

Results of not taking medications

OHIP number   version

Family doctor’s name

Doctor’s phone #
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Mga Lugar Kung Saan Maaaring Maghanap 

Mga lugar kung saan maaaring pumunta ang nawawala. Halimbawa: mga 
dating tirahan, dating pinagtatrabahuhan, mga paboritong tindahan, kalapit na 
mall, tanggapan ng koreo, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Para sa mga Nagmamaneho 

Numero ng plaka: 

Kulay ng sasakyan:   Yari at modelo ng sasakyan: 

Taong Dapat Kontakin sa Oras ng Emerhensiya

Pangalan: 

Relasyon sa taong may Alzheimer’s: 

Numero ng telepono sa bahay: 

Numero ng telepono sa trabaho: 

Numero ng cell phone: 

Tirahan:

To this form, attach a recent, good quality, head and shoulders photograph of the person who may 
become lost. Replace the photo with an updated version as needed.

Sa form na ito, i-attach ang pinakabago at malinaw na litrato 
na kuha ang ulo at balikat ng taong maaaring mawala. 
Palitan ito ng mas bagong litrato kung kinakailangan.

I-attach ang Pinakabagong Litrato

Potential Places to Look

Places where the person may go. For example: previous addresses, previous employment, favourite stores, nearby mall, post office, etc.

For Drivers

Licence plate number

Vehicle colour  Vehicle make and model

Emergency Contact Person

Name

Relationship to person with dementia

Home phone #

Work phone #

Cell phone #

Home address

Attach a Recent Photo
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Sakaling ikaw ay may makitang tila nawawala o naguguluhan:

Mga dapat sabihin
• Lapitan ang tao mula sa harapan

• Magsalita nang mabagal at malumanay

• Magpakilala; itanong ang kanilang pangalan

• Gumamit ng mga maiikli at simpleng salita

• Igalaw o ikumpas ang mga kamay habang nakikipag-
usap

• Gumamit ng mga tanong na kayang sagutin ng “oo” at 
“hindi”

• Magtanong ng paisa-isa, magbigay ng sapat na oras para 
sumagot

• Maging mapagpasensya. Kung kinakailangan, ulitin ang 
tanong na gamit ang eksaktong mga pananalita.

• Tingnan ang tao sa mata habang nakikipag-usap

• Iwasan ang pagwawasto o ang tinatawag nating “reality 
check”

• Huwag agad-agad na o pabiglang hawakan ang tao

Mga dapat gawin
• I-tsek kung ang tao ay may suot na MedicAlert bracelet

• Tumawag sa mga pulis (911) para matulungan ang taong 
makauwi nang ligtas

• Samahan ang tao sa paghihintay hanggang sa 
makarating ang mga pulis

Kapag ang isang taong may Alzheimer’s o iba pang 
sakit na kaugnay nito ay nawawala, ito ay maituturing 
na isang emerhensiya. Tumawag sa 9-1-1.
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• Hindi nakasuot ng damit na naaangkop sa panahon

• Nakatayo nang walang imik, palinga-linga nang 
matagal sa kanyang paligid

• Palakad-lakad sa iisang puwesto at hindi mapakali

• Mukhang nalilito o natataranta

• Paulit-ulit na binabanggit ang iisang tanong sa loob 
ng maikling sandali

• Maaaring hindi alam na sila ay nawawala

Mga dapat tignan
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• Lapitan ang tao mula sa harapan

• Magsalita nang mabagal at malumanay

• Magpakilala; itanong ang kanilang pangalan

• Gumamit ng mga maiikli at simpleng salita

• Igalaw o ikumpas ang mga kamay habang nakikipag-
usap

• Gumamit ng mga tanong na kayang sagutin ng “oo”  
at “hindi”

• Magtanong ng paisa-isa, magbigay ng sapat na oras 
para sumagot

• Maging mapagpasensya. Kung kinakailangan, ulitin 
ang tanong na gamit ang eksaktong mga pananalita.

• Tingnan ang tao sa mata habang nakikipag-usap

• Iwasan ang pagwawasto o ang tinatawag nating 
“reality check”

• Huwag agad-agad na o pabiglang hawakan ang tao

Mga dapat sabihin
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• I-tsek kung ang tao ay may suot na MedicAlert® 
Safely Home® bracelet

• Tumawag sa pulis (911) para matulungan ang 
taong makauwi nang ligtas

• Samahan ang tao sa paghihintay hanggang sa 
makarating ang mga pulis

Mga dapat gawin

Mayroon ka bang kilalang may Alzheimer’s o iba pang 
sakit na kaugnay nito? Maaari mong imungkahi sa  
kanila (o sa nag-aalaga sa kanila) na bumisita sa  
www.FindingYourWayOntario.ca para sa mga  
karagdagang tip. Ang pagkontak sa MedicAlert® 
Safely Home® upang makapag-rehistro sa programa 
1.855.581.3794 / www.medicalert.ca/safely-home ay isang 
importanteng bagay na maaari nilang gawin.

Kapag ang isang taong may Alzheimer’s o iba pang 
sakit na kaugnay nito ay nawawala, ito ay maituturing 
na isang emerhensiya. Tumawag sa 9-1-1.
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Para makakuha ng impormasyon 

tungkol sa pagkontak sa iyong lokal 

na Alzheimer Society, tumawag sa 2-1-1.  

Makapagbibigay sila ng dagdag na 

impormasyon tungkol sa Hanapin ang 

Iyong Daan (Finding Your Way) at iba 

pang mga programa na makakatulong 

sa mga taong may Alzheimer’s at 

iba pang mga sakit na kaugnay nito 

pati na rin sa kanilang mga mahal 

sa buhay. Bisitahin ang link na ito:  

www.FindingYourWayOntario.ca
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