
தேடிக்கண்டுபிடிக்க உேவும் ்கருவி்கள்

அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பந்தப்பட்ட ந�ோய் 
உள்ளவர்்க்ளில ஐந்ததில மூன்று ந்பர் எபந்போ்தோவது 
முன்்னெசசரிக்்கநேதுமதின்்தி அடிக்கடி ்கோணோமல ந்போவோர்்கள. 
அவர்்க்ளின் சு்தந்ததிரமோனெ வோழக்்கககும் ்போது்கோப்போனெ 
வோழவவிற்கும் இ்்டேவில சம�தி்ை ந்பணு்தல சுை்பமோனெ 
வவி்டேமலை. ்கோணோமல ந்போவது என்்பது துேரம் ்தரும் ஒரு 
வவி்டேம் மடடுமலை, ஆ்பத்தோனெ்தோ்கவும் முடிேைோம். அ்தனெோல 
ஒரு சரிேோனெ ்ததிட்ட்மோன்று ்வத்ததிருப்பது ்கோணோமல 
ந்போனெவ்ரக ்கண்டு்பவிடிப்ப்ததில ்சைவவிடும் ந�ரத்்தக 
கு்்ப்பது மடடுமலைோது ஆ்பதது ஏற்்படுவ்்தக கு்்ககும்.

இந்தத ்ததிட்டம் ந்தடிக்கண்டு்பவிடிக்க உ்தவும் ்கருவவி்க்ளின் 
உ்பநேோ்கத்ததில மடடுமன்்தி, MedicAlert® Safely Home® 
்ப்ததிவு அலைது உங்கள உளளுர் ்்போைதிஸ் �தி்ைே அலைது 
ஒன்ரோ்திநேோ மோ்கோண ்்போைதிஸ் ்பவிரிவவினெோல நமற்்போர்்வ 
்சய்ேப்படும் ்போ்ததிபபுககுள்ளோ்கக கூடிே �தி்ைேவிலுள்ள 
�்பர்்க்ளின் ்ப்ததிவு (vulnerable persons’ registry) ந்போன்்வற்்தில 
்ப்ததிவு ்சய்்தைதிலும் ்தங்கதிேவிருக்கககூடும்.

ந்தடிப்பவிடிககும் ்கருவவி்க்ளினெோல �ன்்ம்களும் ்ீத்ம்களும் 
உண்டு. இ்வ ்தனெி�்பர் சு்தந்ததிரத்்த நமம்்படுததுவது்டன் 
்பரோமரிப்போ்ளர்்களுககு ஆறு்த்ையும் ்தரும் எனெச சதிைர் 

்கருது்கதின்்னெர். ஆனெோல நவறு சதிைநரோ இக்கருவவி்கள எமது 
அந்தரங்க வோழக்்கககுள அதது மீறுவ்தோ்க �தி்னெக்கதின்்னெர்.

அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பந்தப்பட்ட ந�ோய் உள்ளவர் 
ந்தடிப்பவிடிககும் ்கருவவி்ே உ்பநேோ்கதிப்ப்தனெோல அவ்ர அடிக்கடி 
்கண்்கோணவிககும்ந்த்வ கு்்நதுவவி்டக கூ்டோது.

ஆனெோல இநந�ோேவினெோல ்படீிக்கப்படடுள்ள்தோ்க அண்்மேவில 
்கண்டு்பவிடிக்கப்பட்டவர்்கள இது்பற்்தித ்தமது வோழவவில அக்க்் 
்்கோண்்டவர்்களு்டன் ்கைந்தோநைோசதிப்பது �ன்று. ்போ்ததிக்கப்பட்ட 
அ்னெவரு்டனும் �்டததும் ்வ்ளிப்ப்்டேோனெ ்கைநது்ரேோ்டல 
முக்கதிே ்ீதர்மோனெங்க்்ள எடுப்ப்தற்கு உ்தவும். இந்த வவி்டேத்ததில 
உங்கள உளளுர் அல்ஸைமர் சங்கத்ததின் ஆ்தரவு ந்கட்கைோம்.

தேடிக்கண்டு பிடிக்க உேவும் ்கருவி்கள் இருவிே 
தேவவ்கவைப் பூர்தேதிச் செய்கதின்றன:

1. ்கோணோமல ந்போனெவ்ரக ்கண்டு்பவிடிப்பது.

2. ்தனெிேோ்க ்வ்ளிநே ்சலை வவிரும்பும் ஆனெோல ம்்ததி 
ந�ோய் ்கோரணமோ்க வழதிமோ்திபந்போ்கககூடிே அ்போேம் 
உள்ள ஒருவருககு நமை்ததி்க சு்தந்ததிரத்்த வழஙகுவது.

FindingYourWayOntario.ca

உங்க�க்� அ�காைமய�ல் இ�க்�ம் அல்ைஸமர் அைமப்ப�ன் 
ெதாடர்�கள�ற்�, 2-1-1 ஐ அைழ�ங்கள்
இைணயத்ெதாடர்�:
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தேடிக்கண்டுபிடிக்க உேவும் ்கருவி்கைின வவ்க்கள் 

பு்ததிே வ்்கத ்்தோழதிலநுட்பங்கள ்ததினெநந்தோறும் சந்்தககு வரு்கதின்்னெ.

ஒருவ்ரக ்கண்டு்பவிடிககும் வழதிமு்்்க்ளில ்கருவவிககு ்கருவவி வவித்ததிேோசம் உண்டு: 

 • சதிை ்கருவவி்கள, ்பரோமரிப்போ்ளர்்கள ்்தோ்ைந்பசதி அ்ழபபு அலைது நவ்்ோரு வவி்தத்ததிைோனெ அவசர ்சய்்ததி 
்கதி்்டக்கப்்பற்்்பவின்னெர் ந்தடு்த்ை ஆரம்்பவிக்க்வனெத ்தேோரிக்கப்பட்ட்வ

 • சதிை ்கருவவி்கள ்கணவினெி, ்்தோ்ைந்பசதி, ்்கத்்தோ்ைந்பசதி, ்்தோ்ைந்பசதி அ்ழபபு �தி்ைச ்சய்ற்்போட்டோ்ளர் அலைது  
ந�ரடிேோ்கப ்்போைதி்சத ்்தோ்டர்பு ்்கோள்ளககூடிே்வ

 • சதிை ்கருவவி்கள ஒரு எல்ை ்தோண்்டப்பட்டவு்டன் அ்போே அ்திவவிப்்ப அனுபபும். (இந்த எல்ை்கள முற்கூடடிநே 
்ீதர்மோனெிககூடிே்தோ்கவும் மோற்்ப்ப்டக கூடிே்தோ்கவும் இருககும்)

்கருவியின 
வவ்க

சபொது அம்ெங்கள் வவையவ்ற்கள்/பலவனீங்கள் உபதயொ்கம்

Global 
Positioning 
System (GPS)

 • ்சய்ம்ததிேோல; ்கருவவிககு அனுப்பப்படும் 
வோ்னெோைதி சமதிக்ஞைேவின் மூைம் 
்கருவவி்ே அணவிந்ததிருப்பவரின் 
இ்டத்்த ஒரு சதிை மீற்்ருககுள 
்கண்டு்பவிடிககும்

 • மதின்்கைத்ததின் சக்ததிேவில 
்தங்கதிேவிருந்தோலும் ்்போது மதின்சோரம், 
்கணவினெி, இ்ணேத ்்தோ்டர்பு்கள, 
்்தோ்ைந்பசதி நச்வ்கள, 
்்கத்்தோ்ைந்பசதி நச்வ்கள 
மற்றும் ்்தோ்ைந்பசதி அ்ழபபு 
�தி்ைேம் ஆ்கதிேவற்்தின் மூைமும் 
இேக்கப்ப்டைோம்

 • வடீடுககு ்வ்ளிேவில ்போவவிக்க்வனெத 
்தேோரிக்கப்பட்ட்வ

 • அணவிந்ததிருப்பவரின் இ்டத்்த சரிேோ்கக 
்கோடடும் வலை்ம இல்ை

 • ்போைங்களுககுக ்ீகநழயும், 
்கடடி்டங்களுககு உளந்ளயும், �திைக்ீகழ 
இ்டங்கள மற்றும் �ீருககுளும் நவ்ை 
்சய்ேமோட்டோது

 • மதின்சோரத ்த்்ட்கள, அ்டர்ந்த பு்தர் 
மற்றும் உேர் மோடிக்கடடி்டங்கள 
ந்போன்்வற்்ோல ்சய்ம்ததிேவின் 
சமதிக்ஞை்கள ்போ்ததிக்கப்ப்டைோம்

 • சதிை ்கோர்்க்ளில ஏற்்கனெநவ 
்்போருத்தப்படடிருககும்

 • சதிை ்கருவவி்கள இ்ணே 
வ்ர்ப்டம் (internet map) மூைம் 
அணவிந்ததிருப்பவ்ரக ்கண்்கோணவிககும்

 • சதிை ்கருவவி்க்ளில ்போவ்னெேோ்ளர் 
்தமது ்போது்கோப்போனெ எல்ை்க்்ளத 
்ீதர்மோனெிக்க முடியும்

 • Assisted-GPS ்்தோழதிலநுட்பம் ஒரு 
உ்தவவித்த்ளம் (assistance server – 
அ்தோவது ்்கத்்தோ்ைந்பசதி சமதிக்ஞை 
�தி்ைேம் அலைது ந்கோபுரம்) 
மூைம் ்கருவவி அணவிந்ததிருப்பவ்ரக 
்கண்டு்பவிடிப்ப்தற்்கோனெ ந�ரத்்தக 
கு்்ககும்
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்கருவியின 
வவ்க

சபொது அம்ெங்கள் வவையவ்ற்கள்/பலவனீங்கள் உபதயொ்கம்

Radio 
Frequency  
(RF, Frequency 
Modulation or 
homing device) 

 • ்கருவவி்ே அணவிந்ததிருப்பவரின் 
சரிேோனெ இ்டத்்தத ்்தரிவவிககும் 
்்போருடடு வோ்னெோைதி சமதிக்ஞை்க்்ள 
ஒைதி்பரபபும்

 • மதின்்கை மதின்சோரத்ததில (battery) 
்தங்கதியுள்ள இக்கருவவி 45 �ோட்கள 
வ்ரயும் ்தோககுப்பவிடிக்கைோம்

 • ஒன்றுககு நமற்்பட்ட சமதிக்ஞை 
வோங்கதி்க்ளின் (receivers) உ்தவவியு்டன் 
்கருவவிேவின் இ்டம் ்கண்டு்பவிடிக்கப்படும்

 • மரங்கள ்ச்திந்த இ்டங்க்ளிலும் 
்கடடி்டங்களுககுளளும் 
நவ்ை்சய்யும்

 • சமதிக்ஞை வோங்கதி்கள ஒைதி்பரபபுக 
்கருவவி்ே அணுகு்்கேவில 
சமதிக்ஞை்க்ளின் ்ீதவவிரம் அ்ததி்கரிககும்

 • ஒவ்வோரு ்கருவவிககு்மனெ ்தனெிப்பட்ட 
வோ்னெோைதி அ்ைவரி்ச ஒன்று 
ஒதுக்கப்படும்.

 • இது 5 ்கதிநைோமீற்்ருககுள 
நவ்ை்சய்யும் 

 • Project Lifesaver® ஓன்ரோ்திநேோ 
மோ்கோண ்்போைதிஸ் (OPP) மற்றும் 
்பவிரோந்ததிே ்்போைதிஸ் நச்வ்க்ளினெோல 
ஆ்தரவ்ளிக்கப்படும் ஒரு ்ததிட்டமோகும்.

 • ்கோணோமற் ந்போகும் அ்போேமுள்ள 
ஒருவரிற்கு மணவிக்கடடில அணவிவவிக்கப 
்படும்.
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்கருவி ஒன்றதிற்கொன முடிசவடுப்பு

பினவரும் அம்ெங்கவைக ்கவன்தேதிற ச்கொண்டு உங்களுககு ஏற்ற ்கருவி எது எனபேவன்த ேரீ்ொனியுங்கள்: 

இக்கருவவி அந�மோ்க எவவவி்டத்ததில ்பேன்்படுத்தப்படும்?

 � உங்கள வடீடிலe � ்பரோமரிபபு �தி்ைேத்ததில � ்கடடி்டங்களுககு உளந்ள

 � ்வ்ளிபபு்த்ததில � ஒன்றுககு நமற்்பட்ட இ்டங்க்ளில

எஙந்க அந�்கமோ்கத ந்தடு்தல இ்டம்்்பறும்?

 � ்கடடி்டத்ததின் உளந்ள � ்வ்ளிபபு்த்ததில � �்கரபபு்ம்

 � ்கதிரோமபபு்ம் � மரங்கள அ்டர்ந்த இ்டம் � ்ததி்ந்த ்வ்ளி

 � �ீருககு அரு்கதில

்கருவியின 
வவ்க

சபொது அம்ெங்கள் வவையவ்ற்கள்/பலவனீங்கள் உபதயொ்கம்

Cell phone  • ்கருவவி்ேப ்போவவிபந்போர் 911 ஐ 
அ்ழப்ப்தன் மூைம் ந்தடிக்கண்டு 
்பவிடிககும் �்டவடிக்்க்க்்ள 
ஆரம்்பவிக்கைோம்

 • ்்கத்்தோ்ைந்பசதி இரு - வழதிக 
்கைநது்ரேோ்டலுககு இ்டம்ளிக்கதி்து

 • இக்கருவவி்ே எடுததுச ்சலை 
நவண்டும் என்்பது்டன் இ்த்னெ எப்படி/
எபந்போது உ்பநேோ்கதிப்பது என்்ப்்தத 
்்தரிந்ததிருத்தைதிலும் இ்தன் உ்பநேோ்கம் 
்தங்கதியுள்ளது.

 • ்சலந்போன் அ்ைவரி்சேவின் 
சமதிக்ஞை இருப்ப்ததில ்தங்கதியுள்ளது

 • �வனீெவ்்கக 
்்கத்்தோ்ைந்பசதி்க்ளிநைநே இந்த 
வச்ததி உள்ளது

 • iPad, iPhone மற்றும் smartphone 
ந்போன்் பு்ததிே ்்தோழதிலநுட்பங்க்்ள 
உள்ள்டககும்



ந்தடிக்கண்டு்பவிடிக்க உ்தவும் ்கருவவி்கள - 5

நமற்கூ்திே சூழ�தி்ை்களுககு ஏற்் ்கருவவி்கள எ்வ?

அணவிேப்படும் ்கருவவி அனும்ததிக்கககூடிே ்சேற்்போடடுச சு்தந்ததிரம் எவவ்ளவு?

ந்த்வப்படும் ்படசத்ததில அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பந்தப்பட்ட ந�ோய் உள்ளவர் அக்கருவவி்ே  
உ்பநேோ்கப்படுத்தககூடிேவரோ்க இருப்போரோ? 

ேோர் ்கருவவி்ேக ்கண்்கோணவிப்பவர் அலைது ந்தடு்தல �்டவடிக்்கேவில ஈடு்படு்பவர்?

 � குடும்்ப அங்கத்தவர் � ்பரோமரிப்போ்ளர்

 � ்வ்ளிேோர் �திறுவனெம்

்கவன்தேதில் ச்கொள்ை தவண்டிய கு்றதிப்பிட்தேக்க விடயங்கள்

வழதிேவ்றதிப் தபொ்கககூடிய அபொயமுள்ைவருககு:

 � அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பந்தப்பட்ட ந�ோய் உள்ளவர் இக்கருவவி்ே ்தம்மதில அணவிந்ததிருப்போரோ அலைது ்தம்மு்டன் ்்கோண்டு 
்சலவோரோ?

 � அணவிந்ததிருப்ப்த்னெ இந�்பர் ச்கதிததுக ்்கோளவோரோ?

 � இத ்்தோழதினுட்பத்ததின் ந்தோற்்ம் ஏந்தனும் ்்போருட்படுத்த்ை ஏற்்படுதது்கதி்்தோ? உ்தோரணமோ்க ்கருவவிேவின் அ்ளவு, �தி்் மற்றும் 
ந்தோற்்ம்?

 � ஒரு உ்தவவி/அ்ழபபு “help/call” ்்போத்தோன் (button) உ்தவவிேோேவிருககுமோ?

 � அவர் ்தோம் இருககும் இ்டத்்த அ்்டேோ்ளம் ்கோட்ட நவண்டுமோ?

பைொ்ரிப்பொைருககு:

 � அல்ஸைமர் மற்றும் சம்்பந்தப்பட்ட ந�ோய் உள்ளவ்ரத ந்தடும்/்கண்்கோணவிககும் ்்போறுபபு ேோரு்்டேது? உ்தோரணமோ்க 
்பரோமரிப்போ்ளர், அ்மபபு, ்்தோ்ைந்பசதி அ்ழபபு �தி்ைேம் அலைது ்்போைதிஸ்?

 � ்கோணோமல ந்போனெவரு்டன் இரு-வழதித ்்தோ்டர்பு ந்த்வேோ?

 � ்கருவவி்ே இைகுவோ்கப ்பரோமரிக்க முடியுமோ? உ்தோரணமோ்க சுத்தம் ்சய்்தல, மதின்்கைத்ததின் மதின்சோர அ்ள்வ �திரப்பல (charging)?
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 � ்கருவவி்ே உ்பநேோ்கதிக்க சதி்பபுத்ததி்ன்/அ்திவு/்பேவிற்சதி ந்த்வேோ?

 � ்பரோமரிப்போ்ளருககு அந்த இ்டம் ்பற்்தி அ்திநது இருத்தல அவசதிேமோ? வ்ர்ப்டம் ந்த்வேோ?

 � மோறும் ந்த்வ்களுகந்கற்்ப ்கருவவி மோற்்த்தக்க ்தன்்ம ்்கோண்்ட்தோ? உ்தோரணமோ்க வவிடுமு்்ேவில ்சலலு்தல?

்கருவி்கைின சேொழதில்நுடப ்றறும் தெவவ (service) சேொடரபொன அம்ெங்கள்:

 � ்கருவவிேவின் ்்தோழதிலநுட்பம் �ம்்ப்கமோனெ்தோ? இது ஒரு �ம்்ப்கத்தன்்மேோனெ �திறுவனெத்ததினெோல ்பரிநசோ்ததிக்கப்பட்ட்தோ?

 � இந்த ்கருவவி ்்போைதிஸ் நச்வ்க்ளின் அங்ீக்கோரத்்தப ்்பற்்து்டன் அவர்்க்ளினெோல ஆ்தரவ்ளிக்கப்படு்கதின்்்தோ?

 � இந்த ்கருவவி ்பவின்வரும் சந்தர்ப்பங்க்ளில நவ்ை்சய்யுமோ

o �ீரினுள அமதிழந்தோல?

o கு்திக்கப்பட்ட எல்ைக்கப்போல ந்போனெோல?

o ஏற்்கனெநவ ்ீதர்மோனெிக்கப்பட்ட எல்ைக்கப்போல அலைது ்கடடி்டங்களுககு ்வ்ளிநே?

 � இந்த ்கருவவி ்பவின்வரும் சந்தர்ப்பங்க்ளில அைோம் அலைது அ்போே அ்திவவிப்்பத ்தருமோ?

o ்கருவவி்ே ்கழற்்தினெோல?

o ்ீகநழ வவிழுந்தோல?

o ்தண்ணரீுககு அருந்க ்சன்்ோல?

o �ீரினுள அமதிழந்தோல?

o கு்திப்பவிட்ட தூரத்ததிற்கு அப்போல ்சன்்ோல?

o முன்கூடடிநே ்ீதர்மோனெிக்கப்பட்ட எல்ைககு அப்போல ்சன்்ோல அலைது ்கடடி்டத்ததிற்கு ்வ்ளிநே ்சன்்ோல?
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 � இந்த ்கருவவி ்பவின்வரும் அம்சங்க்்ளக ்்கோண்டுள்ள்தோ

o ்ப்ீததிப ்்போத்தோன் (panic button)?

o இரு-வழதித ்்தோ்டர்பு?

 � இந்த ்கருவவி �ீண்்ட ்கோைத்ததிற்கு உ்பநேோ்கப்ப்டக கூடிே்தோ?

 � இந்த ்கருவவி நவ்ை ்சய்வ்தற்கு ்கணவினெி, இ்ணேம் அலைது ்்கத்்தோ்ைந்பசதி ந்போன்்்வ ந்த்வேோ?

 � இந்த ்கருவவி அணவிந்ததிருப்பவரோல இைகுவோ்க ்கழற்்ப்படடு ்்தோ்ைநது ந்போ்கநவோ அலைது அவரோல அணவிவ்தற்கு ம்க்க 
கூடிே சந்தர்ப்பம் உண்்டோ?

 � இந்த ்கருவவிககு ்பரீடசோர்த்த ்கோைம் (trial period) உண்்டோ?

 � இந்த ்கருவவிக்கோனெ உத்தரவோ்த ்கோைம் (warranty period) எவவ்ளவு?

 � உத்தரவோ்தம் எந்த ்சைவு்க்்ள, ்போ்கங்க்்ள உள்ள்டககும்?

 � பு்ததிே ்கருவவி அ்திமு்கப்படுத்தப்படும் ந்போது ந்த்வ்கள மோறும் ந்போது அலைது பு்ததிே ்்தோழதிலநுட்பம் 
அ்திமு்கப்படுத்தப்படும்ந்போது இ்த்னெத ்ததிருப்பவிக்்கோடுதது பு்ததிே ்கருவவி்ேப ்்ப் முடியுமோ?

 � உ்டனெடித ந்த்வககு ்கருவவி்ேோன்்் ்க்டன் அடிப்ப்்டேவில ்்ப் முடியுமோ?

 � அணவிநது ்்கோண்டு ்சல்பவருககு இக்கருவவி ஏற்று்க்்கோள்ளப்ப்டககூடிே்தோ?
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உங்க�க்� அ�காைமய�ல் இ�க்�ம் அல்ைஸமர் அைமப்ப�ன் 
ெதாடர்�கள�ற்�, 2-1-1 ஐ அைழ�ங்கள்
இைணயத்ெதாடர்�:

நதிேதி ெம்பநே்ொன அம்ெங்கள்:

 � இக்கருவவிக்கோனெ ்சைவு எவவ்ளவு?

 � இ்த்னெப ்போவவிப்ப்தற்கு ்்தோ்டர்்சேற்்போடடுக ்கட்டணம் அ்தோவது மோ்தோந்த நச்வக ்கட்டணம் அலைது ்ததிருததுவ்தற்்கோனெ 
்சைவு உள்ள்தோ?

 � மதின்்கைங்க்்ள மோற்றுவ்தற்்கோனெ ்கட்டணம் உள்ள்தோ?

 � இந்த ்கருவவி ஏ்தோவ்்தோரு �தி்ததியு்தவவி வழஙகும் ்ததிட்டம் மூைம் ்்ப்ப்ப்டைோமோ? உ்தோரணமோ்க, மருததுவ ்கோபபுறு்ததி,  
்்தோண்டு/நச்வ அ்மபபு்கள, அரசோங்க சமூ்க �ைத்ததிட்டங்கள மூைம்?

உெொ்ததுவன நூல்்கள் 
1. McMaster University, School of Rehabilitation Science (2006). The Locating Technology Project. Locating Technology for People Who are at Risk of Wandering: Tips for consumers. 
2. Alzheimer Society of Canada, Safely Home® Program.


