
� લોકોને સતત સભંાળની ક� રોજ-બ-રોજના
�વનમાં સહાયતાની જ�રત પડતી હોય તેમનાં
�ુ�ંુબીજનો અને િમત્રો માટ� ઉપયોગી સલાહ આ
પિત્રકામાં આપવામાં આવી છે.

�ુ�ંુબીજન ક� િમત્ર હો�સ્પટલ છોડ�ને નીકળ્યા
પછ� તેમ�ું ધ્યાન રાખો છો?

• લાગણીશીલ ટ�કો �મ ક� કોઈને તેમની વ્યાિધમાં ક� માનિસક
આરોગ્ય સભંાળવામાં મદદ કરવી;

• ઘર�ું કામ �મ ક� રસોઈ, સફાઈ અથવા અન્ય કામો;

• �ગત ટ�કો �મ ક� હર�ું ફર�ુ,ં નહા�ુ-ંધો�ુ,ં ખા�ું ક� કપડાં
પહ�રવા;ં

• આવશ્યક ચીજવસ્�ઓુ લાવી આપવામાં મદદ �મ ક� દવાઓ
ક� ખોરાક; અથવા

• પૈસા, પગારદાર સભંાળ ક� અન્ય સેવાઓનો વહ�વટ કરવામાં
મદદ

તમે કોઈને ક�વા પ્રકારની સહાયતા આપી શકો છો
સહાયતા ઘરમાં અથવા �ૂર રહ�ને આપી શકાય છે (દા.ત. ફોન મારફતે), �મ ક�ઃ

.

પાછળ �ુઓ---

જો તમે સભંાળ રાખી શકતાં ન હો, અને/અથવા મદદની જ�ર હોય, તો તમાર� જ�રતોને
પણ ધ્યાનમાં લેવડાવવા માટ� ક�રર�ું અસેસમેન્ટ કરાવવાનો તમને અિધકાર છે. 

તમાર� કાઉ�ન્સલ ક� લોકલઓથો�રટ� �ું આપી શક� છે તે તપાસી �ુઓ. અહ� ઓનલાઈન
પોસ્ટકોડ �લૂનો ઉપયોગ કર�ને તેમની વેબસાઈટો શોધો www.gov.uk/find-local-council.  
મહામાર� દરમ્યાન સેવાઓ બદલાઈ હોય એ�ું બની શક�. 

તમે કોઈની સભંાળ રાખી રહ્યાં હો તો �ું ધ્યાનમાં રાખ�ું

1. સભંાળનાં તેમજ રો�જ�દાં કામોમાં બી�ં લોકો પાસેથી મદદ મેળવોઃ
• �ું સહાયતા મળ� શક� છે તેની મા�હતી માટ� Carers UK અને Carers Trust ની

વેબસાઈટો પર �વ. ક�રસર્ �.ુક�. પાસે એક ઓનલાઈન ફોરમ પણ છે �યાં તમે બી�ં
ક�રરો સાથે વાત કર� શકો છો, અને આ એક મફત હ�લ્પલાઈન છે, � સોમવારથી
�કુ્રવાર સવાર� 9થી સા�ં 6 �ધુી �લુ્લી હોય છે 0808 808 7777. ક�રસર્ �.ુક�. 
વેબસાઈટઃ www.carersuk.org/

http://www.gov.uk/find-local-council
http://www.carersuk.org/


• જો તમે નોકર� કરતાં હો તો કોઈની સભંાળ રાખવાની સાથે કામનો પણ ખ્યાલ રાખવા
િવશે તમારા એમ્પ્લોયર સાથે વાત કરો. તમે કામના કલાકોમાં ફ�રફારો કરવા�ું ગોઠવી
શકો અને ઘણાં એમ્પ્લોયરો બાબતો સહ�લી બનાવવા માટ� બી� સહાયતા પણઆપતાં
હોય છે.

• જો તમે સ્�લૂ, કોલેજ અથવા �િુનવિસ�ટ�માં હો, તો તમે કોઈની સભંાળ રાખી રહ્યાં છો તે
તેમને જણાવો �થી તેઓ તમારા અભ્યાસને પહ�ચી વળવામાં તેઓ તમાર� મદદ કર�
શક�.  �ુ�ંુબીજનો ક� િમત્રોની સભંાળ રાખતાં �વુાન લોકો માટ� ક�રસર્ ટ્રસ્ટ પાસે ઘણી બધી
ઉપયોગી સલાહ છે.  ક�રસર્ ટ્રસ્ટ વેબસાઈટઃ www.carers.org/

• ચો�સ પ્રકારની બીમાર�ઓ માટ� કામ કરતી સસં્થાઓ, �મ ક� અલ્ઝાઈમસર્ સોસાઈટ�, 
MIND તેમજ અન્યો પાસેથી સભંાળ રાખવા િવશેની િનષ્ણાત સલાહ મેળવો. તે ઉપરાતં
એજ �.ુક�: www.ageuk.org.uk/information-advice/care/arranging-
care/homecare/

• બ�ું તમાર� �તે કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો! બી�ં લોકો મદદ કરવા માટ� �ું કર� શક� તેમ છે
તેની િમત્રો અને �ુ�ંુબીજનો સાથે વાત કરો. તેઓ કોઈ કામો વહ�ચી લઈ શક� છે?

2. તમે �મને ટ�કો આપતાં હો તે વ્ય�ક્તની સાથે તમાર� પોતાની ત�બયત�ું પણ ધ્યાન રાખો.

તમાર� પોતાની ત�બયત�ુંઅને �ખુાકાર��ું ધ્યાન રાખવા�ુંઅગત્ય�ું છે.  સમતો�લત
ખોરાક ખાવ, �રૂતી �ઘ મેળવો અને શાર��રક પ્ર�િૃ� કરવા માટ� દરરોજ થોડો સમય
કાઢવાનો પ્રયાસ કરો.  થોડા �ડા �ાસ લેવાથી પણ તણાવ હળવો થઈ શક� છે અને
રો�રોજ પહ�ચી વળવામાં મદદ થાય છે.  વ�ુ �ચૂનો માટ� NHS ની ‘એવર� માઈન્ડ
મેટસર્’ વેબસાઈટ �ુઓઃ www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/.  જો તમાર�
પોતાની ત�બયત અથવા તમે સભંાળ રાખતાં હો તે વ્ય�ક્તની ત�બયત કોરોનાવાઈરસ ક�
બી� કોઈ બીમાર�ને લીધે જો બગડ�, તો તમારા �.પી. સાથે વાત કરો અથવા NHS 111.
પર કોલ કરો.

3. જો બાબતો બદલાય તો સભંાળ રાખવામાં પહ�ચી વળવા િવશે પહ�લેથી િવચાર કર� રાખો

તે વ્ય�ક્તને �ું સભંાળની જ�ર પડ� છે તે અને જો કોઈ કારણોસર તમે તેમની સભંાળ ન
રાખી શકો તો બી�ં લોકોએ �ું કર�ું જોઈએ તે લખી રાખો.  જો તમે ત્યાં ન હો તો બી�ં
લોકોને તમાર� યોજના સહ�લાઈથી મળ� �ય અને �ું કરવાની જ�ર છે તેની તેમને
ઝડપથી સમજ પડ� તે અગત્ય�ું છે.  તમાર� યોજના ક�વી ર�તે બનાવવી તે િવશે ક�રસર્
�.ુક�.ની વેબસાઈટ પર સલાહ આપેલી છે.

4. NHSનાં વોલન્ટ�યર ર�સ્પોન્ડરો પાસેથી વધારાની સહાય મેળવોઃ

ક�રરો તેમજ તેઓ �મની સભંાળ રાખતાં હોય તે લોકોને આ નબંર પર કોલ કરવાથી
શોિપ�ગ માટ�ની મદદ સ�હત અન્ય અનેક પ્રકારની સહાયતા મળ� શક� છે 0808 196 
3646.

http://www.carers.org/
http://www.ageuk.org.uk/information-advice/care/arranging-care/homecare/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
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