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សន្លឹកជំនួយ 2

គន្លឹះជំនួយសម្រាប់អ្នកផ្តល់ការថែទាំមនុស្សចាស់
រស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន
ព័ត៌្រានសម្រាប់អ្នកផ្តល់ករារថែទរា្នុ
ំ ស្សចរាស់រស់ននៅតរា្លំននៅដ្រានទរាក់ទងនង
ឹ
វីរុសកូរ៉ូណរា (ជំងឺខូវីដ-១៩) និងករារគរាមទ្នុ
ស្សរស់ននៅជរា្ួយជំងឺវនងវេងស្រារតី។
ំ
បន្ថែមល�ើវិធានការត្រួតពិនិត្យការចម្លងមេរ�ោគ ដែលអ្នកផ្តល់ការថែទាំមនុស្សចាស់កំពុងអនុវត្តដ�ើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ជំងឺខូវដ
ី -១៩) ខាងក្រោមនេះ គូសបញ្ជាក់ពីការពិចារណាមួយចំនួនសម្រាប់
បុគ្គលរស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតី។ ប្រសិនប�ើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់មនុស្សរស់ន�ៅជាមួយ
ជំងឺវង្វេងស្មារតី សូមទាក់ទងមកវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេដ�ោយផ្ទាល់។
ការផ្តល់យ�ោបល់ដំបូងមួយចំនួន ស្តីពីការគាំទ្រមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដ�ោយជំងឺវង្វេងស្មារតី
មានផ្តល់ជូនខាងក្រោមនេះ ហ�ើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទ�ៀតអាចរកបានតាមរយៈការទាក់ទងមក
ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 100 500។

គន្លឹះជំនួយ និងយុទ្ធសរាមស្ត
ករាត់បន្ថយករារែប់បរារ្ថដល្រានកម្តខ្ព
្ភ
រិ ស់អំពីវីរុសកូរ៉ូណរា
•	ប្រាកដថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យ គឺមកពីប្រភពដែលយកជាការបាន (ឧទាហរណ៍
ក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ឋ)
ុ ដ�ោយបិទវដ្តពត
័ ៌មាន២៤ម�៉ោង
• កាត់បន្ថយលំហូរនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឱ្យមានតិចបំផត
តាមទូរទស្សន៍
័ ៌មាន និងការពន្យល់ដល់អ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋានដែលយល់ដឹង និងយកចិត្តទុកដាក់អំពី
• ផ្តល់ពត
អ្វីដែលកំពុងក�ើតឡ�ើង
• ផ្តល់ការធានាឡ�ើងវិញអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន
•	ប្រើជំនួយការចងចាំ និងគ្រឿងរម្លឹកដែលម�ើលឃ�ើញ ដ�ើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតាមវិធី
សាមញ្ញ
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National Dementia Helpline 1800 100 500
ស្វែងរកយ�ើងតាមអនឡាញ៖ dementia.org.au

្មមាប់ជំនួ�ភា្ា ទូរ្័ព្ទយេខ
131 450
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•	ធ្វើឱ្យប្រាកដថាចំណាយពេលវេលាទ�ៀងទាត់ជាមួយអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន
ដ�ើម្បីសួរនាំថាត�ើពួកគេយ៉ាងណាដែរ ហ�ើយមានសំណួរណាមួយឬទេ
• ចំណាយពេលដ�ើម្បីស្តាប់បុគ្គលន�ោះ និងកង្វល់របស់ពួកគេ
• បញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ពីអារម្មណ៍របស់បុគល
្គ
• ផ្តល់ការធានាឡ�ើងវិញ
្គ ិកអំពីផលប៉ះពាល់
• កាត់បន្ថយឱ្យមានតិចបំផុតនូវការពិភាក្សា ការប្រម�ើល ឬមតិយ�ោបល់របស់បុគល
នៃជំងឺខូវីដ-១៩ ន�ៅចំព�ោះមុខអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន
•	ជ�ៀសវាងការប្រើភាសាអវិជ្ជមានដូចជា ‘ការបង្ខាំងម
 ន
ិ ឱ្យចេញចូល’, ‘ជំងឺរាតត្បាត’ ឬ ‘វិបត្តិ’
គរាមទករារបន្ត
ំ
ចូលរួ្ជរា្ួយមកុ្មគួសរារ និងអ្នកថែទរាំ
•	ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ ពីវិធានការត្រួតពិនិត្យ
ការចម្លងមេរ�ោគទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ជំងឺខូវដ
ី -១៩) និងកន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម
• បញ្ឈប់ការមកលេងសួរសុខទុក្ខន�ៅតាមសេវាកម្មរបស់អ្នក ប្រសិនប�ើភ្ញៀវមិនស្រួល
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យភ្ញៀវប្រកាន់ខជា្ ប់នូវគម្លាតសង្គម១.៥ម៉ែត្រ ប្រសិនប�ើអាចធ្វើទ�ៅបាន ហ�ើយពិភាក្សា
ជាមួយពួកគេជាមុន ពីរប�ៀបដែលការមកលេងសួរសុខទុក្ខគួរតែបានអនុវត្ត
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យភ្ញៀវរក្សាអនាម័យតឹងរ៉ឹង
• ព្យាយាមរ�ៀបចំការមកលេងសួរសុខទុក្ខ ធ្វើន�ៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន ន�ៅតាម
ទីខាងក្រៅ ឬន�ៅតាមតំបន់ដែលបានកំណត់ជាក់លាក់មួយន�ៅក្នុងកន្លែងថែទាំន�ោះ ហ�ើយមិនមែន
ន�ៅក្នុងតំបន់រួម ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ
• រក្សាការប្រាស្រ័យទាក់ទងដ�ោយប�ើកចំហជាមួយអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន និងក្រុមគ្រួសាររបស់
ពួកគេ ហ�ើយផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗជាទ�ៀងទាត់ដល់ក្រុមគ្រួសារ អំពីសុខុមាលភាពរបស់អ្នករស់ន�ៅតាម
លំន�ៅដ្ឋាន
• ផ្តល់ការធានាឡ�ើងវិញដល់ក្រុមគ្រួសារ អំពីវិធានការត្រួតពិនិត្យការចម្លងមេរ�ោគដែលអ្នកមានន�ៅ
នឹងកន្លែង
• ព្យាយាមរ�ៀបចំមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងទ�ៀតដូចជា – iPad (អាយភែត)កម្មវិធីការហ�ៅទូរស័ព្ទ
តាមវីដេអូ ការហ�ៅទូរស័ព្ទ ឬការផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ប្រសិនប�ើអាចអនុវត្តបាន។
ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារតាមរយៈ Skype ឬ FaceTime
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• ចូរមានការដឹងយល់ ហ�ើយស្តាប់ពីកង្វល់របស់ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន
• ព្យាយាមឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈដែលទាន់ពេលវេលាចំព�ោះសំណួរ និងកង្វល់របស់អ្នករស់ន�ៅតាម
លំន�ៅដ្ឋាន និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
• បង្កើនឱ្យបានឆាប់រហ័សដល់អ្នកម�ើលការខុសត្រូវ ប្រសិនប�ើមិនអាចឆ្លើយសំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយ
•	ស្វែងយល់ថានេះគឺជាពេលវេលាតានតឹងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
ថែរក្សរាសុខភរាពររាងករាយ
• បុគ្គលិកប្រហែលជាចាំបាច់ផល
្ត ់ជូនប្រជាជនដែលរស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតី នូវការគាំទ្របន្ថែម
ដ�ើម្បីធានាបាននូវនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការចម្លងមេរ�ោគ
• អ្នករស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតីអាចត្រូវការការគាំទ្របន្ថែម ដ�ើម្បីរក្សាអនាម័យដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
គន្លឹះជំនួយទាំងប្រាំខាងក្រោម ទាក់ទងជាពិសេសចំព�ោះនឹងរ�ឿងនេះ៖
°° ពិចារណាដាក់សញ្ញាណែនាំជាលក្ខណៈសមគួរ ទាក់ទងនឹងជំងឺវង្វេងស្មារតីន�ៅក្នុងបន្ទប់ទឹក
និងកន្លែងផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីរម្លឹកមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតី ឱ្យលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ
យ៉ាងហ�ោចណាស់២០វិនាទី។
°° បង្ហាញណែនាំអំពីការលាងសម្អាតដៃយ៉ាងហ្មត់ចត់។ ពិចារណាច្រៀងចម្រៀងដ�ើម្បីល�ើកទឹកចិត្ត
ពួកគេឱ្យលាងសម្អាតដៃយ៉ាងហ�ោចណាស់២០វិនាទី។
°° ប្រសិនប�ើបុគ្គលមានជំងឺវង្វេងស្មារតី មិនអាចដ�ើរទ�ៅកាន់ផ�ើងទឹកដ�ើម្បីទ�ៅលាងសម្អាតដៃរបស់
ពួកគេបានទេ ទឹកថ្នាំអនាម័យជូតសម្អាតដៃ ឬក្រដាសជូតដៃប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី អាចជាជម្រើស
ឆាប់រហ័សមួយ។ ទឹកថ្នាំអនាម័យជូតសម្អាតដៃវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ណ្
ុ
ណោះ ប្រសិនប�ើមិនអាច
ម�ើលឃ�ើញដៃកខ្វក់។
°° ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេក្អក ឬកណ្តាស់ទ�ៅក្នុងក្រដាសអនាម័យ ឬកែងដៃរបស់ពួកគេ ជាជាងទ�ៅ
ក្នុងដៃរបស់ពួកគេ ហ�ើយត្រូវប្រាកដថាបានប�ោះច�ោលក្រដាសអនាម័យន�ោះទ�ៅក្នុងធុងសំរាម។
°° គន្លឺះជំនួយបន្ថែមអំពីការលាងដៃសម្អាតដៃ អាចរកបានន�ៅតាមវ៉ិបសៃថ៍ www1.health.
gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/how-to-wash-anddry-hands
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• ពិចារណាការបង្កើតប្រព័ន្ធមត
ិ ្តភាពរវាងអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន ឬរវាងអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន
និងបុគ្គលិក ដ�ើម្បីពង្រឹងបណ្តាញគាំទ្រ
• ពិនិត្យម�ើលការគាំទ្រផ្នែកសង្គមតាមរយៈក្រុមតូចៗ ដ�ោយមានគ�ោលការណ៍រក្សាគម្លាតសង្គម
កន្លែងណាដែលអាចធ្វើទ�ៅបាន (ឧទាហរណ៍ ការប្រជុំន�ៅតាមទីធ្លាធំៗ ឬន�ៅទីខាងក្រៅ)
• ល�ើកទឹកចិត្តតន្ត្រី និងច្រៀងដ�ើម្បីឱ្យអ្នកដទៃអាចចូលរួម
•	ប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងដែលន�ៅខាងល�ើដ�ើម្បីលេងល្បែងអន្តរកម្ម
(ល្បែងប៊ីងហ្គ៊ោអាចដំណ�ើរការបាន)
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានឱកាសទ�ៀងទាត់ក្នុងការដ�ើរទ�ៅទីខាងក្រៅ និងការហាត់ប្រាណ ជាពិសេសនេះ
ជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់ធម្មតារបស់អ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋាន
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិយកកញ្ចប់ថែទាំដ�ោយមានសំបុត្រសរសេរចេញពីក្រុម
គ្រួសារ ឬល�ើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សសាលាក្នុងតំបន់សរសេរសំបុត្រ ឬគូររូបភាពដ�ើម្បីផ្ញើទ�ៅអ្នករស់ន�ៅ
តាមលំន�ៅដ្ឋាន
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបុគល
្គ ពិចារណាធ្វើលំហាត់ប្រាណថ្នមៗមួយចំនួន ទ�ោះជាន�ៅល�ើក�ៅអី ឬន�ៅជុំវិញ
បន្ទប់របស់ពួកគេក្តី
• ចូលម�ើលការធ្វើលំហាត់ប្រាណតាមអនឡាញ ឬកម្មវិធីតន្រ្តីសម្រាប់មនុស្សចាស់
ូ លេងហ្គេមនិងទាក់ទន
ិ ក្នុងសង្គមតាមអនឡាញ។
•	ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជា iPad (អាយភែត) ដ�ើម្បីចល
ជម្រើសរួមមានកម្មវិធី ‘A better visit’ (dementialearning.org.au/technology/
a-better-visit-app/), សួនសត្វនិម្មិត (zoo.org.au/animal-house)
ឬសារមន្ទីរនិម្មិត (artsandculture.google.com/)
• ផ្តល់សកម្មភាពផ្សេងៗទ�ៀតដូចជាការផាត់ពណ៌ ទស្សនាវដ្តី ការបត់វត្ថុ ការផ្គូរផ្គងស្រោមជ�ើង
ម�ើលខ្សែភាពយន្ត ស�ៀវភ�ៅនិយាយ។
ទទួលស្គរាល់ និងនដោឹះមសរាយអរាកប្បកិរិយរាថដលនលចន្ោល
• បង្កើនកម្រិតបុគ្គលិកធ្វើការដ�ើម្បីចំណាយពេលឱ្យបានច្រើន ក្នុងការទាក់ទន
ិ ជាមួយអ្នករស់ន�ៅតាម
លំន�ៅដ្ឋាន។ ល�ើកទឹកចិត្តអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋានរបស់អ្នក ឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ
ពេលណាផ្តល់ការថែទាំម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់
• រក្សាទម្លាប់ឱ្យបានទ�ៀងទាត់ តាមដែលអាចធ្វើទ�ៅបាន
• រក្សាអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋានឱ្យសកម្ម ដ�ើម្បីច�ៀសវាងភាពធុញទ្រាន់ និងកាត់បន្ថយការដេកន�ៅ
ពេលថ្ងៃ
• បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានពន្លឺធម្មជាតិ
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• សម្រាប់អ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋានដែលមានទម្លាប់ដ�ើរធម្មតាន�ៅជុំវិញសេវាកម្មដ�ោយឯករាជ្យ
ផ្តល់ការដ�ើរធម្មតា និងការចូលទ�ៅកាន់ទីខាងក្រៅសម្រាប់ពួកគេ
•	ស្វែងរកការឆ្លើយតបចំព�ោះឥរិយាបទដែលផ្លាស់ប្តូរក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា ប្រសិនប�ើឃ�ើញ
លេចធ្លោមក
•	ប្រើវិធីសាស្រ្តដែលមិនមែនជាឱសថសាស្ត្រ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងឥរិយាបថដែលផ្លាស់ប្តូរ ឬឥរិយាបថ
ដែលមានកម្រិតខ្ពស់
•	ប្រើគ្រឿងរម្លឹកដែលម�ើលឃ�ើញ ដ�ើម្បីរម្លឹកអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋានអំពីការចេញចូលដែលបាន
រឹតបន្តឹង
•	ច�ៀសវាងប្រើការអនុវត្ដដែលតឹងរ៉ឹង
• អនុវត្តវិធីសាស្រ្តដ�ោះស្រាយបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ចំព�ោះឥរិយាបថដែលផ្លាស់ប្តូរ (ឧទាហរណ៍
CAUSEd – សម្រាប់ពត
័ ៌មានបន្ថែម សូមចូលម�ើល dementialearning.org.au
ហ�ើយស្វែងរក ‘ឥរិយាបថ’)
• ឬទាក់ទងមក សេវាកម្មប្រឹក្សាយ�ោបល់អំពីការគ្រប់គ្រងឥរិយាបថជំងឺវង្វេងស្មារតី (DBMAS)
តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 699 799
សម្រាប់ដំបូន្មានបន្ថែមសូមទាក់ទង ខ្សែទូរស័ពខ្សែ
្ទ ទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺ
វង្វេងស្មារតីរបស់យ�ើង តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 100 500។
មជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី មានកម្មវិធីអប់រំជាច្រើនដ�ើម្បីជួយអ្នក
ផ្តល់ការថែទាំមនុស្សចាស់ ដ�ោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទន
ំ ង 1300 DEMENTIA។ អ្នកក៏អាចរក
ឃ�ើញធនធានជាច្រើនទ�ៀតផងដែរន�ៅតាមបណ្ណាល័យជំងឺវង្វេងស្មារតីអូស្រ្តាលី៖
dementia.org.au/library
ព័ត៌មានខាងល�ើបានផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដ�ោយអង្គការជំងឺ Alzheimer ចិន (ADC) និងចែករំលែកដ�ោយអង្គការជំងឺ
Alzheimer អន្តរជាតិ។ អ្នកអាចរកឃ�ើញបទបង្ហាញពេញលេញន�ៅទីនេះ៖ www.alz.co.uk/news/covid-19sharing-experience-and-advice-from-adis-member-association-in-china
៉ុ
ណោះ ហ�ើយប្រហែលជាមិន
ស្ថានភាពជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាការណែនាំបណ្
សមស្របសម្រាប់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ទេ។ ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា សូមចូលម�ើលវ៉ិបសៃថ៍
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
អង្គការជំងឺវង្វេងស្មារតីអូស្រ្តាលី (Dementia Australia) សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការជំងឺ Alzheimer អន្ដរជាតិ
និងអង្គការជំងឺ Alzheimer ចិន ចំព�ោះដំបូន្មានរបស់ពួកគេក្នុងរ�ៀបចំសន្លឹកព័ត៌មានជំនួយនេះ។
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