
ڈیمنشیا (dementia) میں مبتال لوگوں کے اچھے دن اور برے 
دن ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک کو وه عام انسان کی طرح نظر آتے 
ہیں، لیکن انھیں چیزوں کو یاد رکھنے میں مسئلہ ھو سکتا ہے۔ 

 
میں ڈیمنشیا (dementia) میں مبتال کسی فرد کی مدد کرتا ہوں 

اور میں جانتا ہوں کہ فعال رہنا اہم ہے۔ ڈیمنشیا (dementia) میں 
مبتال لوگوں کو گھر سے باہر لیجانا انھیں صحت مند رکھتا ہے۔ یہ 

وه چیز ہے جس کی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ 
 

یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ سن کر فکر ہوئی کہ ہر5 میں سے 3
 ڈیمنشیا (dementia) میں مبتال افراد اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور 
کھو جاتے ہیں۔ شاید یہ چیز میرے لئے زیاده فکر کا باعث نہ ہوتی اگر 
یہ حقیقت  نہ ہوتی کہ ان کھوجانے والوں میں سے آدھے افراد جو 
24 گھنڻوں کے لئے غائب ہو جاتے ہیں،  شدید زخمی ہو جاتے 

ہیں یا موت کا شکار ہوجاتے ہیں۔ 
 

ڈیمنشیا (dementia) میں مبتال لوگوں کو ان کی آزادی سلب کئے 
بغیر محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 
خوش قسمتی سے، میں نے سیکھا کہ ایک حفاظتی منصوبہ کیسے 
بنایا جائے جو ایسے فرد کو فعال رکھنے میں مدد دے جس کو میں 

سہارا فراہم کرتا ہوں، جبکہ  مجھے بھی ذہنی سکون دے۔ 
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میں ڈیمنشیا (dementia) کے شکار 
آدمی کی مدد کرتا ہوں

ڈیمنشیا (dementia) میں 
مبتال لوگوں کو آزادی سلب کئے 

بغیر محفوظ رکھنا

فراہم کرده

وزٹ کریں:



آواره گردی کرنا اور کھو جانا۔
  منصوبہ بنا کر رکھیں۔

ڈیمنشیا (dementia) میں مبتال لوگوں کو محفوظ رکھنے کا 
مطلب یہ نہیں ہے کہ انھیں فعال رہنے سے روکا جائے۔ 

 زا ےک نا پآ رگا ۔ںید رک ھتاس ےک نا وک یسک رپ ےناج رہاب •
خود باہر جانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یقین کر لیں   
کہ کسی کو پتہ ھو کہ وه کہاں جا رہے ہیں اور نظر رکھیں   

کہ وه وقت پر واپس آجاتے ہیں۔ مدد کے لئے پڑوسیوں،   
دوستوں اور خاندان کے لوگوں سے بات کریں۔   

 ےک ےنرک مک وک هرطخ ےک ےناجوہ مگ ےک نا پآ ہک ںیناج •
لئے کون سے  اقدامات کرسکتے ہیں۔   

  مان اک نا ۔ںیرک مہارف تارویز یتخانش ںیھنا •
                                             پر لکھوائیں۔ 

 ہکوج تالیصفت روا ریوصت یئگ یل ےس بیرق ہیلاح یک نا •
آپ پولیس کو فراہم کرسکتے ہیں اگر تالش شروع کرنے کی   
ضرورت پڑ جاے۔ شناختی اشیاء کی تکمیل کریں۔   اگر آپ   

ان کے کھوجانے کے بعد اس طرح کی معلومات کو جمع   
کرنے کا انتظارکرتے ہیں، تو اس طرح تالش کی کوششوں   

میں تاخیرھو جاے گی اور خود آپ کے لئے بہت زیاده ذھنی   
پریشانی کا باعث بنے گا۔   

 شالت ہک وج ےئل ےک ےنانہپ  ہلا یقرب کیا وکنا ںیرک روغ •
کرنے والوں کو حادثاتی صورت میں ان کی تالش میں مدد   

دے گا ۔   

ً 911  پر کال کریں۔ تالش ایک  اروف ،ںیہ ےتاجوھک هو رگا •
ہنگامی صورتحال ہے ۔ پولیس کو بتائیں کہ ڈیمنشیا   

(dementia) واال ایک فرد کھو گیا ہے۔    

MedicAlert® Safely Home®
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 رابطے کی معلومات کے لئے،
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