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ព័ត៌មានជំនួយសម្មាបម់ិត្តភក្តិ
សន្លឹកព័ត៌មានងនះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានជំនួយមួយចំនួន អំពីរងបៀបដែលអ្នកអាចជួយមិត្តភក្តិដែលមានជំងឺវងងវេងស្មា រតី និង ម្្រួស្រ របស់ 
ពួក ង្។ អ្នកអាចង វ្េីឱ្យមានភាពម្បងសីរង�ងីបាន។

 “ងោះបីជាជីវតិរបស់ងយងីមានការដម្បម្បរួលជាងរៀងរហូតក៏ងោយ កង៏ៅមានជីវតិងៅរស់ងម្កាយការង្វេីងោ្វនិិច្័យដែរ។ ងយងីម្តរូវ ការ ម្្រួស្រ
និងមិត្ត ភក្តិរបស់ងយងី ងែីរជាមួយពួកងយងី ងៅងពលងយងីកស្ងជីវតិថមាី»។  ងរៀបោបង់ោយ Nancy អ្នកដថោំ

National Dementia Helpline 1800 100 500 dementia.org.au

ព័ត៌មាន្ន្លឹះសម្មាប់ម្ករុមម្្រួស្រ មិត្តភក្តិ និងអ្នកដថោំ
អ្នកដែលមានជំងឺវងងវេងស្មា រតី ងៅដតមានអារមមាណ៍ម្្ប់យ៉ា ង ែូច  មនុស្ស ងពញវយ័ 
្មមាតាដែរ ងោះបីជាសមត្ថភាពរបស ់ពួកង្ ក្នុងការបង ច្េញ អារមមាណ៍ ោងំងនះអាច 
រង ផលប៉ាះពាល់ ក្ី។ ខាងងម្កាមងនះ ជា្ន្លឹះ មួយ ចំនួន  អំពីរងបៀបដែល អ្នក អាច ជួយ  
មិត្តភក្តិដែលមាន ជំងឺវងងវេង ស្មា រតី បាន ។

១. ជួយមិត្តរបស់អ្នករកសាភាពឯកោជ្យ

ងលីកទលឹកចិត្តមិត្តភក្ិដែលមានជំងឺវងងវេងស្មា រតីរបស់អ្នក ងែមី្ឱី្យ គាត់ អាច  ង្វេីងោយ 
ខ្ួនឯង បានអស់ពីសមត្ថភាព និងបានយូរតាម ដតអាច ង វ្េី បាន។ កំុង្វេី កិចចេការជំនួស 
ពួកង្។ ផ្តល់ឱ្យគាត ់នូវងពលងវលា និង្ម្ាត ដែល គាត ់ម្តរូវការ។

២. ស្្ត ប់ និងទុកងពលឱ្យង្្ីយតប

ផ្តល់ងពលងវលាឱ្យមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ដសវេងរកក្នុងខួរកបាលរបស់ គាត់ នូវ ពាក្យដែលគាត ់
ចង់ ងម្បី ។ កំុពយាយមនិយយបងងហីយ ពាក្យ ងពចន៍ របស់គាត់។ សូមម្គាន់ដតស្្ត ប់ 
ងហយីកំុង្វេីឱ្យគាត់ខាមា សង់អៀន ងៅងពលគាត់និយយ មិន សីុសង្វេ ក់ គា្ន   នលឹង អវេីដែល
គាត់កំពុងនិយយ។ 

៣. ទំនាក់ទំនងឱ្យបានចបាស់លាស់

ម្បសិនងបីអ្នកសួរសំណួរមិត្តភក្តិ សូមងម្បីសំណួរដបបងម្ជសីងរសីចបាស់លាស់ 
 (ឧោហរណ៍ ជាមួយសំណួរ បាទ/ចាស៎ ឬងទ) ឬសំណួរដែលភាជា ប់ចងម្ីយចបាស់ 

លាស់ (ឧោហរណ៍ ងតអី្នក ចង់អង្ុយ ទីងនះ ឬអង្ុយទីងនាះ?)។ សំណួរដបបងបីក 
ចំហ (ឧោហរណ៍ ‘ងតអី្នកមានអារមមាណ៍ែូចងម្តច?’ ឬ ‘ងតអី្នកចង់ង្វេីអវេីងៅថថងៃងនះ?’) 
អាចង្វេីឱ្យអ្នកជំងឺវងងវេងស្មា រតីងកតីភាពម្ចបូកម្ចបល់។

៤. ម្តរូវយលែ់លឹងអំពីការបាត់បង់ការចងចាំ

មិត្តរបស់អ្នកមិនអាចចាអំវេីម្្ប់យ៉ា ងបានង�យី សូម្ដីតម្ពលឹត្តិការណ៍ថមាីៗក៏ងោយ។ 
សូមកំុអាក់អន់ចិត្ ងបសីិនជាពួកគាត់មិនអាចចាអំវេីមួយពិងសសបាន។

រងបៀបងលីកទលឹកចិត្តែល់សមាជិកម្្រួស្រ
ការដថោមំនុស្សដែលមានជំងឺវងងវេងស្មា រតី  អាចង្វេីឱ្យមាន  ភាពតានតលឹង ោងំ ផ្ូវកាយ 
និងផ្ូវ ចិត្ត។ សមាជិកម្្រួស្រខ្ះអាចនលឹងមិនយសច់បាស់ពី អារមមាណ៍ ផ្ទា ល ់ខ្ួន របស ់
ពួកង្ ងហយី អាចនលឹងងជឿថា អ្នកែថទមិនអាចយល់ពី អារមមាណ៍ របស់ ពួកង្ង�យី។ 

វាជាការសំខាន់ក្នុងការរឭកែលឹងថា សមាជិកោងំអសថ់នម្្រួស្រម្តរូវទទួលរង ផល 
ប៉ាះពាល់  តាម រងបៀបងផ្សងៗគា្ន  ពីស្ច់ញាតិរបស់ពួកង្ ដែលមានជំងឺវងងវេងស្មា រតី។ 
ក្នុងនាមជាមិត្តមា្ន ក់ អ្នកអាច ង វ្េីកិចចេការជាងម្ចីនងែមី្ងីលីកទលឹកចិត្តពួកង្។

១. រកសា ទំនាក់ទំនង

រកសាឱ្យមានទំនាក់ទំនង។ សូម្ិតអំពីវ ិ្ ីដែលអ្នកអាចជួយឱ្យសមាជិកម្្រួស្រ 
ទទួល បានការ កមសាន្ត ឬចំណូលចិត្តរបស់ពួកង្។ ជាងរឿយៗ សមាជិក ម្្រួស្រ 
ឬអ្នកដថោដំតងងបាះ បង់ ងចាលសកមមាភាពនានា ងពលណាមានជំនួយដតបន្តិចនលឹង 
អាចជួយរកសាពួកង្ឱ្យ ងៅ ដត សកមមា។

២. ង វ្េីកិចចេការតិចតួច - ដតមានន័យខ្ាងំ 

អ្នកអាចជួយង វ្េីកិចចេការម្បចាថំថងៃ។ ឧោហរណ៍ ម្បសិនងបីអ្នកម្តរូវការងចញងៅងម្រៅ 
ងែីម្ ីបំងពញភារកិចចេអវេីមួយ សូមសួរពួកង្ថាងតីមានអវេីឱ្យអ្នកជួយក្នុងកាលអ្នក 
កំពុងងចញងៅងម្រៅឬងទ។

៣. ផ្តល់ឱ្យពួកង្មានការសម្មាក

ជួយចំណាយងពលងវលាងៅជាមួយអ្នកដែលមានជំងឺវងងវេងស្មា រតី ងែីម្ឱី្យសមាជិក  
ម្្រួស្រ អាចង្វេីអវេីងផ្សងបាន  ែូចជាងែរីទិញឥវា៉ាន់ ចូលរមួក្នុងម្ករុមជំនួយ ងៅងលងមិត្ត 
ភក្តិ ឬមានងពលងវលាផ្ទា ល់ខ្ួនងៅផទាះ។

៤. ម្តរូវឱ្យបានជាក់លាក់ ងពលណាផ្តល់ជំនួយ

ផ្តល់ជំនួយជាក់ដស្តង។ សួរម្្រួស្រឱ្យបានជាក់លាក់ អំពីអវេីដែលពួកង្ម្តរូវការ ជំនួយ 
និងរកងមីលដម្កងងលាអ្នកអាចជួយង្វេីកិចចេការោងំឡាយ ែូចជាងបាសសមាអា ត 
ចមអាិនអាហារ ទិញឥវា៉ាន់ ឬរកងមីលអវេីៗដែលអាចជួយបាន។

៥. ង្វេីជាអ្នកស្្ត ប់ែ៏លអា

ពយាយមទទួលស្្ល់ការពិត អំពីការដម្បម្បរួលដែលអ្នកជំងឺ និងម្ករុមម្្រួស្រ របស់ 
គាត ់ កំពុង ជួបម្បទះ។ អ្នកមិនចាបំាច់ផ្តល់ចងម្ីយងនាះងទ - សូមម្គាន់ដតង្វេីជា អ្នក 
ស្្ត ប់ ដែល មានចិត្ត អាណិត អាសូរ ្ឺលអាម្បងសីរងហយី។ សូមកំុពយាយមសួរ ឬវនិិច្័យ 
ប៉ាុដន្តចូរងលីកទលឹកចិត្ត និងយលម់្សប វាម្បងសីរជាង។ 

៦. ងរៀនបដន្ថម និងចូលរមួោក់ទិន

ការយល់ែលឹងអំពីជំងឺវងងវេងស្មា រតី នលឹងជួយឱ្យអ្នកក្ាយជាមិត្តភក្តិ ដែល ងពារងពញ ងៅ 
ងោយ  ទលឹកចិត្តជួយគា្ន ។ ពយាយមចូលរមួ ក្នុងវ្្សិកសាណាមួយអំពី  វ្្ផ្តល់ព័ត៌មាន 
សហ្មន៍  ងោយឥត្ិតថថ្របស់ Dementia Australia (ជំងឺវងងវេងស្មា រតី 
អូស្ស្្ត លី)។

ព័ត៌មានបដន្ថម
អង្ការ Dementia Australia ផ្តល់ជូនការផ្តផ់្ង់ ព័ត៌មាន  ការអប់រ ំនិងការម្បលឹកសា 
ងយបល់។ សូមោក់ទង ដខ្សទូរស័ពទាជំនួយជាតិអំពីជមងៃឺវងងវេងស្មា រតី ងលខ   
1800 100 500  ឬងបីកងមលីវុបិស្យរបសង់យងីងៅម្តង់ dementia.org.au

ងែមី្ទីទួល បាន  ជំនួយ ដផ្នកភាស្ សូមទូរស័ពទាកិចចេបំងរបីកដម្បភាស្ 
សរងសរ  និងនិយយ ងលខ  131 450

ងសចក្តីបកដម្បថនសន្លឹកព័ត៌មានជំនួយងនះ បានផ្តល់មូលនិ្ិងោយម្កសួងងសវាកមមាម្្រួស្រ  
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DEMENTIA TIPS

Tips for friends
This Sheet gives you a few tips on how you can support a friend with dementia 
and their family. You can make a difference. 

“Although our lives are changed forever, there is life after diagnosis. We need our 
family and friends to walk alongside us as we build a new life”  Nancy, carer

Tips for families, friends and carers
A person with dementia still experiences all the usual 
adult emotions, even though their ability to express 
them may be affected. Here are a few tips about how 
you can support a friend with dementia. 

1. Help your friend maintain independence

Support your friend with dementia so they can do as 
much as they can for as long as possible. Don’t take 
over. Give the person the time and space they need.

2. Listen and give time for responses

Give your friend time to search their brain for the word 
they want to use. Try not to finish their sentences. 
Just listen and don’t let them feel embarrassed if they 
lose the thread of what they are saying.

3. Communicate clearly

If you ask your friend questions, keep to closed ended 
questions (e.g. with yes/no answers) or ones with 
obvious answers (e.g.’Would you like to sit here or sit 
there?’). Open ended questions (e.g. ‘how are you 
feeling?’ or ‘what would you like to do today?’) can be 
confusing to a person with dementia.

4. Be realistic about memory loss

Your friend will not remember everything, even recent 
events. Don’t be offended if they don’t remember 
something special.

How to support a family member
Caring for a person with dementia can be emotionally 
and physically stressful. Some family members may 
be unsure of their own feelings and may believe others 
cannot understand how they feel.

It is important to remember that ALL members of the 
family are affected in different ways by their relative’s 
dementia. As a friend, you can do a lot to support 
them.

1. Keep in touch

Maintain contact. Think of ways in which you can help 
family members keep up their hobbies or interests. 
Often family members or carers drop out of activities 
when a little assistance could help them stay active.

2. Do little things – they mean a lot

You can help with day-to-day things. For example, if 
you are on your way out to do an errand, check with a 
family member to see if there’s anything they need.

3. Give them a break

Offer to spend time with the person with dementia so 
family members can do things like shopping, attend a 
support group, visit a friend or just have some personal 
time at home.

4. Be specific when offering assistance

Offer practical assistance. Ask the family specifically 
what they need help with and see if you can assist 
with jobs such as gardening, cooking, shopping, or find 
out what is available.

5. Be a good listener

Try to acknowledge the changes the person and their 
family are experiencing. You don’t need to provide 
answers – just be a compassionate listener. Try not to 
question or judge but rather support and accept.

6. Learn more and get involved

Understanding dementia will help you be a supportive 
friend. Try to attend one of Dementia Australia’s free 
community information sessions.
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FURTHER INFORMATION
Dementia Australia offers support, information, 
education and counselling. Contact the National 
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our 
website at dementia.org.au 

For language assistance phone the 
Translating and Interpreting Service on 
131 450
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