
Kahit na ako ay nawawalan ng memorya o alaala, ito ay 
hindi nagiging hadlang sa aking pagiging aktibo at 
paggawa ko ng mga bagay na ikinalilibang kong 
gawin. Siyempre, hindi lahat ng araw ay maayos para sa 
akin. Ang pinakamahalaga ay ang malaman ko kung 
paano ako mananatiling ligtas.

Noong isang araw, nang ipinasyal ko ang aking aso, 
nakalimutan ko ang daan pauwi. Nangyari ito nang 
biglaan at walang babala. Natakot ako dahil kahit kailan 
hindi pa ito nangyari sa akin.

Kaya ngayon, ako ay nagpaplano na nang maaga. 
Nakapagbibigay ito sa akin ng kapayapaan ng isip.

Hindi nangangahulugang ang nangyari sa akin ay 
mangyayari rin sa iyo, ngunit mas mabuti na ang 
mag-ingat at maging ligtas kaysa magsisi sa huli.

Ang pagiging handa ang pinakamainam na gawin. 
Gumawa ng isang planong pangkaligtasan.

Manatiling aktibo at ligtas 
sa kabila ng pagkawala 
ng memorya

Ako ay may Alzheimer's

Bumisita sa: 
FindingYourWayOntario.ca

Para sa mga taong may Alzheimer's,
ang bawat hakbang ay mahalaga.



• Humanap ng kaibigan/kasama – isang taong 
sasama sa iyo sa tuwing ikaw ay lalabas, o isang 
taong nakakaalam na dapat ka niyang hanapin 
kung sakaling ikaw ay lumabas mag-isa at 
natagalan sa pagbalik

• Magdala ng ID – isang pagkakakilanlan na 
magbibigay ng impormasyon sa mga tao kung 
paano sila makakatulong sakaling ikaw ay mawala 
o maligaw. Subukang mag-enrol sa MedicAlert® 
Safely Home®  

• Mag-iwan ng iyong litrato at isang maikling 
paglalarawan ng iyong sarili sa isang taong 
iyong pinagkakatiwalaan – isang bagay na 
maaaring ipasa sa mga  taong maghahanap sa iyo 
sakaling hindi ka matagpuan ng isang kakilala

• Magdala ng device na makakatulong sa iba 
upang matunton ka sa oras ng hindi inaasahang 
pangyayari

Gumawa ng plano. 
     Ito ay isang 
     matalinong hakbang.

Para sa impormasyon kung paano 
maaaring makipag-ugnayan sa 

iyong lokal na Alzheimer Society, 
tumawag sa 2-1-1


