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គន្លឹះជំនួយសម្រាប់អ្នក
ផ្តល់ករារថែទរាំតរា្ផ្ឹះ
ព័ត៌្រានសម្រាប់អ្នកផ្តល់ករារថែទរាំតរា្ផ្ឹះ ទរាក់ទងនងវី
ឹ រុសកូរ៉ូណរា
(ជំងឺខូវីដ-១៩) និងករារគរាមទ្នុ
ស្សរស់ននៅជរា្ួយជំងឺវនងវេងស្រារតី។
ំ
បន្ថែមល�ើវិធានការត្រួតពិនិត្យការចម្លងមេរ�ោគ ដែលអ្នកផ្តល់ការថែទាំមនុស្សចាស់កំពុងអនុវត្តដ�ើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ជំងឺខូវដ
ី -១៩) ខាងក្រោមនេះ គូសបញ្ជាក់ពីការពិចារណាមួយចំនួនសម្រាប់
មនុស្សរស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតី។ ប្រសិនប�ើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់បុគល
្គ រស់ន�ៅជាមួយ
ជំងឺវង្វេងស្មារតី សូមទាក់ទងមកវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេដ�ោយផ្ទាល់។
ការផ្តល់យ�ោបល់ដំបូងមួយចំនួន ស្តីពីការគាំទ្រមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដ�ោយជំងឺវង្វេងស្មារតី
មានផ្តល់ជូនខាងក្រោម ហ�ើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទ�ៀតអាចរកបានតាមរយៈការទាក់ទងមក
ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 100 500។

គន្លឹះជំនួយ និងយុទ្ធសរាមស្ត
ករាត់បន្ថយករារែប់បរារ្ថដល្រានកម្តខ្ព
្ភ
រិ ស់អំពីវីរុសកូរ៉ូណរា
•	ប្រាកដថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យ គឺមកពីប្រភពដែលយកជាការបាន (ឧទាហរណ៍
ក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ឋ)
ុ ដ�ោយផ្តល់យ�ោបល់ថាអតិថិជន
• កាត់បន្ថយលំហូរនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឱ្យមានតិចបំផត
មិនមានវដ្តព័ត៌មាន២៤ម�៉ោងតាមទូរទស្សន៍ទេ
•	ប្រើជំនួយការចងចាំ និងគ្រឿងរម្លឹកដែលម�ើលឃ�ើញ ដ�ើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតាមវិធី
សាមញ្ញ
• ផ្តល់ការធានាឡ�ើងវិញអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន
• ចំណាយពេលដ�ើម្បីស្តាប់បុគ្គលន�ោះ និងកង្វល់របស់ពួកគេ
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National Dementia Helpline 1800 100 500
ស្វែងរកយ�ើងតាមអនឡាញ៖ dementia.org.au

សម្រាប់ជំនួយភាសា ទូរស័ពល្ទ េខ
131 450

ទំព័រ 1

Coronavirus
COVID-19
សន្លឹកជំនួយ 3
• បញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ពីអារម្មណ៍របស់បុគ្គល
• ផ្តល់ការធានាឡ�ើងវិញ
•	ពេលណាចំណាយពេលវេលាជាមួយបុគ្គលន�ោះ សួរនាំថាត�ើពួកគេយ៉ាងណាដែរ ហ�ើយមានសំណួរ
ណាមួយឬទេ
• ព្យាយាមច�ៀសវាងនិយាយអំពីការថប់បារម្ភ ឬកង្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកន�ៅចំព�ោះមុខអតិថិជន
របស់អ្នក
•	ជ�ៀសវាងការប្រើភាសាដូចជា ‘ការបង្ខាំងម
 ិនឱ្យចេញចូល’, ‘ជំងឺរាតត្បាត’ ឬ ‘វិបត្តិ’
ករាត់បន្ថយឱ្យ្រានតិចបំផុតនូវករាររំខរានដល់ករារផ្គត់ផ្គង់នសវរាក្្
• រក្សាទម្លាប់ធម្មតាឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទ�ៅបាន
• កន្លែងណាដែលមិនអាចរក្សាទម្លាប់បានទេ សូមធ្វើការជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក (និងក្រុមគ្រួសារ
ឬអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ ពេលណាសមស្រប) ដ�ើម្បីកំណត់វិធីជំនួសការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម
•	ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដ�ើម្បីគាំទ្រសង្គម អ្នកអាចពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្រដូចខាង
ក្រោមនេះ៖
្គ រស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតី ពិចារណាធ្វើលំហាត់ប្រាណថ្នមៗខ្លះ
°° ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបុគល
ទ�ោះជាន�ៅល�ើក�ៅអី ឬន�ៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេក្តី
°° ឱ្យមានសកម្មភាពដែលអាចរកបានងាយស្រួលដូចជាស�ៀវភ�ៅ ទស្សនាវដ្តី ល្បែងផ្គុំរូប តន្ត្រី
ការចាក់/ប៉ាក់ កម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ
°° ការចេញដ�ើរលេងថ្នមៗ ការចំណាយពេលន�ៅក្នុងសួនច្បារ និងទទួលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ
និងពន្លឺធម្មជាតិ
ថែរក្សរាសុខភរាពររាងករាយ
• មនុស្សរស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតីអាចត្រូវការការគាំទ្របន្ថែម ដ�ើម្បីរក្សាអនាម័យដៃឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ។ គន្លឹះជំនួយទាំងប្រាំខាងក្រោម ទាក់ទងជាពិសេសចំព�ោះនឹងរ�ឿងនេះ៖
°° ពិចារណាដាក់សញ្ញាណែនាំជាលក្ខណៈសមគួរ ទាក់ទងនឹងជំងឺវង្វេងស្មារតីន�ៅក្នុងបន្ទប់ទឹក
និងកន្លែងផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីរម្លឹកមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតី ឱ្យលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ
យ៉ាងហ�ោចណាស់២០វិនាទី។
°° បង្ហាញណែនាំអំពីការលាងសម្អាតដៃយ៉ាងហ្មត់ចត់។ ពិចារណាច្រៀងចម្រៀងដ�ើម្បីល�ើកទឹកចិត្ត
ពួកគេឱ្យលាងសម្អាតដៃយ៉ាងហ�ោចណាស់២០វិនាទី។
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°° 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។
•	ប្រើគ្រឿងរម្លឹក និងការរម្លឹកអំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ ហ�ើយមិនត្រូវចាកចេញពីផ្ទះ
• ពិនិត្យតាមដានរ�ោគសញ្ញាដូចជំងឺផ្តាសាយ
• ពិនិត្យតាមដានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទ
•	ប្រសិនប�ើបុគ្គលដែលអ្នកថែទាំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ហ�ើយមានបទពិស�ោធន៍រ�ោគសញ្ញាវីរុស
កូរ៉ូណា (ជំងឺខូវីដ-១៩) សូមទាក់ទងមក ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ស្តីពីវីរុសកូរ៉ូណា ជំងឺខូវដ
ី -១៩
តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 675 398 ឬទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេ
•	រ�ៀបចំឱ្យមានការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារ ប្រសិនប�ើមិនអាចទ�ៅផ្សារទំនិញដ�ោយគ្មានការគាំទ្រ។
ករាត់បន្ថយភរាពឯនកោពីសង្គ្ និងភរាពននៅឆ្រាយដរាច់ពីនគ
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ
• រក្សាទម្លាប់ទ�ៀងទាត់ឱ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើទ�ៅបាន
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យស្តាប់ចម្រៀង ឬស�ៀវភ�ៅនិយាយ ឬសកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតទាក់ទិននឹងការយល់ដឹង
ខាងផ្លូវអារម្មណ៍
• ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិយកកញ្ចប់ថែទាំដ�ោយមានសំបុត្រសរសេរចេញពីក្រុម
គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ
•	រ�ៀបចំឱ្យមានការហ�ៅទូរស័ព្ទជាទ�ៀងទាត់ពីក្រុមគ្រួសារ ឬអ្នកជិតខាង និងចែករំលែកលេខទូរស័ព្ទ
ប្រសិនប�ើត្រូវការការគាំទ្របន្ថែម
•	ប្រើសេវាកម្មអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅទូរស័ព្ទជាទ�ៀងទាត់ទ�ៅកាន់បុគ្គលន�ោះ
ំ ងផ្សេងទ�ៀតដូចជា iPad (អាយភែត) ការហ�ៅជាវីដេអូ
• ព្យាយាមរ�ៀបចំឱ្យមានមធ្យោបាយទំនាក់ទន
skype ការទូរស័ព្ទ ការផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ប្រសិនប�ើអាចអនុវត្តបាន
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• ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជា iPad (អាយភែត) ដ�ើម្បីចូលលេងហ្គេម និងទាក់ទិនក្នុងសង្គមតាមអនឡាញ។
ជម្រើសរួមមានកម្មវិធី ‘A better visit’ (dementialearning.org.au/technology/
a-better-visit-app/), សួនសត្វនិម្មិត (zoo.org.au/animal-house) ឬសារមន្ទីរ
និម្មិត (artsandculture.google.com/)
ទទួលស្គរាល់ និងនដោឹះមសរាយអរាកប្បកិរិយរាថដលនលចន្ោល
• ព្យាយាមបង្ការជាមុនពីតម្រូវការរបស់បុគ្កល
• ចំណាយពេលវេលាព្យាយាមស្វែងយល់ ពីអ្វីដែលបុគ្គលកំពុងប្រាស្រ័យទាក់ទង
ូ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកអំពីឥរិយាបទដែលផ្លាស់ប្តូរ ដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់បុគល
្គ
• រាយការណ៍ជន
ន�ោះ ឬអ្នកដទៃ
• សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមក ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី របស់យ�ើង
តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 100 500
• ឬទាក់ទងមក សេវាកម្មប្រឹក្សាយ�ោបល់អំពីការគ្រប់គ្រងឥរិយាបថជំងឺវង្វេងស្មារតី (DBMAS)
តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 699 799
ករារគរាមទអតិ
ំ
ែិជនថដលកំពុងដរាក់ខ្លួនឱ្យននៅដរាច់ពីនគ
• បញ្ជាក់ជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកមុនពេលចូល ទ�ៅថាត�ើមាននរណាម្នាកដ់ ែលរស់ន�ៅក្នុងផ្ទះ កំពុង
ដាក់ខ្លួនឱ្យន�ៅដាច់ពីគេឬក៏អត់។ ជ�ៀសវាងការទ�ៅលេង ប្រសិនប�ើអ្នកមិនស្រួលខ្លួន
• សម្រាប់ដំបូន្មានបន្ថែមស្តីអំពីវិធីសាស្រ្តសេវាកម្មថែទាំតាមផ្ទះ សូមចូលម�ើល
health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-guidefor-home-care-providers
ព័្៌មា្ជាក់�ាក់សពជំ
្តី ី ងឺវលងវេងស្ារ្បី អាចរកបា្លែោយទូរស័ព្ទ ថខ្សទូរស័ព្ទ
ជំនួយជរាតិអំពីជំងឺវនងវេងស្រារតី របស់លយើងល�ខ 1800 100 500។
មជ្ឈមណ្�ការសិក្សាអំពីជំងឺវលងវេងស្ារ្បី មា្កមវិ្ម ធីអប់រំជាលតច្លែើ
ម្បីជួយអ្នក
ើ
ផ្ត�់ការនែទាំម្ុស្សចាស់ លែោះតសាយបញ្ាជាលតច្នែ�បា្ល�ើ
ើ
កល�ើងខាងល�ើ។
សតមាប់ព័្៌មា្�ម្ិ្ សូមទំ្ាក់ទំ្ង 1300 DEMENTIA។ អ្នកក៏អាចរក
ល�ើញធ្ធា្ជាលតច្លទៀ្ផងនែរ
ល្ៅ្ាមបណណា�័យជំងឺវលងវេងស្ារ្បីអូតស្តា�បី៖
ើ
dementia.org.au/library
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ព័្៌មា្ខាងល�ើបា្នផ្កល�ើព័្៌មា្នែ�ផ្ត�់លែោយអង្គការជំងឺ Alzheimer ចិ្ (ADC) ្ិងនចករំន�កលែោយអង្គការ
ជំងឺ Alzheimer អ្្តរជា្ិ។ អ្នកអាចរកល�ើញបទបង្ាញលពញល�ញល្ៅទបីល្ះ៖ www.alz.co.uk/news/covid-19sharing-experience-and-advice-from-adis-member-association-in-china
រូ
សថែា្ភាពជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាកំពុងវិវ្្តយ៉ាង្ាប់រ�័ស។ ព័្៌មា្ល្ះត្វបា្ផ្ត
�់ជូ្ជាការនណ្ាំប៉ុលណណោះ ល�ើយតបន��ជាមិ្
្មី
ើ ប
៉ នសែ៍
សមតសបសតមាប់តគប់សថែា្ភាពទាំងអស់លទ។ លែើម្បីទទរួ�បា្ព័្៌មា្ែៗទាក់
ទង្ឹងវីរុសកូរ៉ូណា សូមចូ�លម�វិ
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
អង្គការជំងឺវលងវេងស្ារ្បីអូតស្តា�បី (Dementia Australia) សូមនែ្លងអំណរគុណែ�់អង្គការជំងឺ Alzheimer អ្្ដរជា្ិ
្
ួ
្នុ
្ិងអង្គការជំងឺ Alzheimer ចិ្ ចំលពោះែំបូ្ា្របស់
ពកលគកងលរៀបចំ
ស្្លឹកព័្៌មា្ជំ្រួយល្ះ។
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