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ಅಧಿವೇಶನ 6: 

 

ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೋಜನೆ 

 

 

 

 

ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಕೋ 

 

ನೋಲಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ವಿಭಾಗವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು 

ಎಂಬುದನ್ನು  ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಹಳದಿ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿ  ಮಾಹಿತಿ, ಕ್ಕಯಯಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನೋಡಿ, ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ಮತುತ  ಚರ್ಚಯಗೆ ಪೆರ ೋರೇಪಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಕತ್ತ ಳೆದ ಬಣ್ಣ  ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿಿನ ಉಲಿ್ೋಖಗಳನ್ನು  ಬರೆದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾ ಗಿ ಯೋಜನೆ: 
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ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಿಚಯ          ಪು.5 

 

ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯೆಾ ಗಳು           ಪು.7 

 

ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು      ಪು.11 

 

ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ  ಕ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು       ಪು.15 

 

ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು          ಪು.17 

 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್: ಓಷ್ನ್ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್         ಪು.18 

   

ಸಾರಾಂಶ            ಪು.21 

 

 

ಪ್ರ ತಿ ಅಧಿವೇಶನಕೆ್ಕ : 

• ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮತೆ್ತ  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲು 

ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  ಬರೆರ್ಲು ಆರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ.  
• ವಿಷರ್ವು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಅಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕ್ಕಯಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಅದನ್ನು  ತ್ಪಿಿ ಸಿ. 

ಕೊನೆರ್ಲ್ಲಲ  ವಾಾ ಯಾಮಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿಸ್ತವಾಗ, ವಿಷರ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರದಿದ್ದ ರೆ 

ಯೇಜನೆರ್ಲ್ಲಲ  ಏನಿದೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು  ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುು ತೆ್ಸರೆಯೇ ಎೊಂದು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ. 

 

5 ನಮಿಷ್ಗಳು: ಅಧಿವೇಶನ 5 ನ್ನು  ಪುನರಾವತಿಯಸಿ: ಸಂವಹನ. 

ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಿದೆದ ೇವೆ: 

• ನಿಮಮ ನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾ ಕೆ್ಪ್ಡಿಸ್ತವುದು 

• ಸಮಥಯ ಕೌಶಲ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುವುದು 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದ್ರೂ ಸಂವಹನ 

• ಒತೆ್ಡವನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸ್ತವುದು 4: ಮಾಗಯದ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ - ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಮತೆ್ತ  ಸಿಟ ರೇಮ್ 

"ನಿೇವು ಮತೆ್ತ  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲು ಇದು ವಿಷರ್ಗಳ ಪುಟ" 

 

ವಿಷರ್ಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ ಆದ್ರೆ ಪೂಣಯ ಪ್ಟ್ಟಟ ರ್ನ್ನು  

ಓದ್ಬೇಡಿ 



Q. ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್ಯನ್ನು  ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕ್ಕಶವಾಯಿತೆ? 

ಅದು ಹೇಗ್ಗ ಆಯಿತ್ತ? 

ಯಾವುದು ಚೆನಾು ಗಿ ಹೇಯಿತ್ತ? 

ನಿೇವು ಯಾವುದೇ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದಿದ ೇರಾ? 

• ಏನ್ನ ಸಿಕೆ್ಕ ತ್ತ ಎೊಂದು ನಿೇವು 

ಯೇಚಿಸ್ತತೆಿೇರಿ? 

• ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದು ಸ್ತಲ್ಭವಾಗುತೆ್ದೆ? 

 

ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್ರ್ನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸಿದ್ ಅವರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಚಚಿಯಸಿ. 

ಅವರು ಒೊಂದ್ನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸಿದ್ರೆ: 

o ಸಂವಹನ ದಾಖಲ್ರ್ನ್ನು  ನೇಡಿ, ಅವರು ಅದ್ನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸ್ತವುದ್ನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ಕಂಡುಕೊೊಂಡರು, 

ಅವರ ಸಂವಹನದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಅವರು ಗಮನಿಸಿದಿದ ೇರಾ, ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ 

ಕಾರ್ಯದ್ ಮೇಲ್ ಹೇಗ್ಗ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಿತ್ತ? 

o ಅವರು ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸ್ತತೆಿರುವ ವಿಭಿನು  ಸಂವಹನ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ ಮತೆ್ತ  ಇದು ಹೇಗ್ಗ ಹೇಯಿತ್ತ 

ಎೊಂದು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ. 

ಅವರು ಅದ್ನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸದಿದ್ದ ರೆ, ಇದಿೇಗ ಅದ್ನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸಲು ಆರೈಕ್ಕದಾರರಿಗ್ಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿ. 

ವಾರದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ: 

ಸಮಸ್ಯಯ - ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಂದರೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಿ ಉದಾ: 

⎯ "ದಿನಚರಿ ಪುಸೆಕ್ದ್ಲ್ಲಲ  ದಾಖಲ್ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ವಿಲ್ಲ . ನಾನ್ನ ತ್ತೊಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ವಾಗಿದೆ. ” 

⎯ "ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕ್ಕೊಂದು ನನಗ್ಗ ಅಥಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ ." 

⎯ "ನನು  ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ನನಗ್ಗ ಕ್ಷಟ ವಾಯಿತ್ತ." 

ಅವರು ಸಹಾರ್ ಮಾಡದ್ ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದ್ದ  ಇತೆಿೇಚಿನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿರ್ನ್ನು  ಅವರೊಂದಿಗ್ಗ ಗುರುತಿಸಿ 

ಮತೆ್ತ  ಅದ್ನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ, ಉದಾಹರಣೆರ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ  ಸಂಭ್ಯವಾ  ಪ್ಯಾಯರ್ 

ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸಿ. 

ಅವರು ನಡವಳಿಕೆ / ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದದ ರೆ ಅವರಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸಂವಹನ 

ಚಿೊಂತ್ನೆ ಮತೆ್ತ  ನಡವಳಿಕ್ಕರ್ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಅಭ್ಯಾ ಸವನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ. 

 

“ನಿಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ನಾವು ಒಟ್ಟಟ ಗ್ಗ ಮಾತ್ನಾಡುತೆ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ ಷಟ ವಾದ್ 

ಉತೆ್ರವಿಲ್ಲ ದಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಇನೆು ೇನ್ನ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುತೆ್ದೆ ಎೊಂಬುದ್ರ 

ಕುರಿತ್ತ ನಾವು ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಯೇಚಿಸಬಹುದು ” 

20 ನಮಿಷ್ಗಳು: ಪ್ರಿಚಯ: ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆ 

 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲ್ಲಲ , ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಭವಿಷಾ ದ್ ಯೇಜನೆ ಕುರಿತ್ತ ನಾವು ಚಚಿಯಸ್ತತೆ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಲು ಕ್ಷಟ ವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮುೊಂದೆ ಯೇಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖಾ . 

• ಬಕೆ್ ಟ್ಟಟ ನ ಸಮರ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಕುಟೊಂಬಗಳು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ಸವು ಪ್ರ ಮುಖ ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ತೆ್ಸರೆ. 

ಆದಾಗ್ಯಾ , ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸ್ತವುದ್ಕೆ್ಕ ೊಂತ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು  ಕ್ಷಟ ಕ್ರವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. 

• ಬಕೆ್ ಟ್ಟಟ ನ ಮೊದ್ಲು ಯೇಜನೆ ನಿಮಮ ನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, 

ವಿಷರ್ಗಳು ಬದ್ಲಾದಂತ್ತ ನಿೇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

• ನಾವು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಕ್ಕಲ್ವು ಸಾಮಾನಾ  ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸ್ತತೆ್ತೇವೆ: 

 

 



ಆರೈಕ್ಕಗಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು 

 

 

 

  

 ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವ ಯಾರಬಬ ರ ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಾ ವನ್ನು    

ನಿಭ್ಯಯಿಸ್ತವುದು. 

 

 ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ಆರೈಕ್ಕರ್ ಬಗೆ್ಗ  ಕ್ಠಿಣ ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವಾಗ ಹೆಚ್ಚು  ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾ ಸ ಮತೆ್ತ  ತಿಳುವಳಿಕ್ಕರ್ನ್ನು  

ಅನ್ನಭವಿಸಲು ನಿಮಗ್ಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ಭವಿಷಾ ದ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೇವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡೇಣ: 

• ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿರ್ನ್ನು  ನೇಡಿಕೊಳುು ವ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮಗ್ಗ ಯಾವ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ? 

ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಪ್ರ ೊಂಪ್ಟಟ  ಮಾಡಿ: “ಕ್ಕಲ್ವು 

ವಿಷರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು  ಕ್ಷಟ ಕ್ರವಾದ್ರೆ ಭವಿಷಾ ದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಚಿೊಂತ್ತ ಮಾಡುತೆ್ಸರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ, ಅವರು 

ಅನಾರೇಗಾ ಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ವಾ ಕೆ್ಕರ್ ಇನೂು  ಹದ್ಗ್ಗಡುತೆ್ದೆ. ಇವುಗಳು 

ನಿಮಮ ನ್ನು  ಚಿೊಂತ್ತ ಮಾಡುತೆ್ವೆಯೇ?” 

• ನಿೇವು ಈ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸಿದಿದ ೇರಾ ಮತೆ್ತ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ನಿವಯಹಿಸಲು ಯೇಜಿಸ್ತತೆಿೇರಿ? 

 

 

• ಹೌದು ಎೊಂದ್ರೆ, ನಿೇವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ? 

 

 

 

• ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸ್ತವಾಗ ನಿೇವು ಯಾರನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ಬರ್ಸ್ತತೆಿೇರಿ? 

 



 

ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಯೆಾ ಗಳು 

 

 

 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅೊಂಶಗಳು: 

ನಿಮಮ  ಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಮತೆ್ತ  ಇದು ಹೇಗ್ಗ ನಡೆಯುತೆಿದೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸೇಣ: 

ಅವರು ಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ ಏನ್ನ ಸಿಾ ೇಕ್ರಿಸ್ತತೆಿದಾದ ರೆ ಮತೆ್ತ  ಇದು ಹೇಗ್ಗ ನಡೆಯುತೆಿದೆ 

ಎೊಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಕಿ್ಕಪೆ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ. 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟೊಂಬ, ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ರು ಅಥವಾ ಸಿ ಳಿೇರ್ ಸಮುದಾರ್ದಿೊಂದ್ ಯಾವ ಸಹಾರ್ವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯುತೆ್ಸರೆ? 

 

• ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೇರಿತ್ ಸೇವೆಗಳಿೊಂದ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವ 

ಬೊಂಬಲ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತೆ್ಸರೆ? 

 

“ನಾವು ಈಗ ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವವರನ್ನು  

ನೇಡಿಕೊಳು ಲು ಲ್ಭಾ ವಿರುವ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ತಿ ಆಯೆ್ಕ ರ್ 

ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ಗಳನ್ನು  ಚಚಿಯಸ್ತತೆ್ತೇವೆ. 

ಲ್ಭಾ ವಿರುವವು ಸಿ ಳದಿೊಂದ್ ಸಿ ಳಕೆ್ಕ  ಬಹಳ ವಾ ತ್ಸಾ ಸಗಳುು ತೆ್ದೆ 

ಎೊಂದು ನಮಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಭಾ ವಿರುವ ಆಯೆ್ಕ ಗಳ 

ಸಾಮಾನಾ  ಅವಲೇಕ್ನವಾಗಿದೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲ್ವು ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ 

ಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ವೆೊಂದು ಭ್ಯವಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  

ನಿೇವು ಇರಿಸಿಕೊಳು ಬಹುದು ಮತೆ್ತ  ಹಿೊಂತಿರುಗಿ ನೇಡಬಹುದು. ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿರುದಿ್  ಪುಟದಿೊಂದ್ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಬಳಸಿ (ಪುಟ 9). 

• ಕ್ಳೆದ್ ಎರಡು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಲ್ಲಲ  ಆರೈಕ್ಕದಾರರು 

ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿರುವ ಸಹಾರ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ 

ಹೇಗಿ ಮುೊಂದಿನ ಪುಟದ್ಲ್ಲಲ ನ ಕೊೇಷಟ ಕ್ದ್ಲ್ಲಲ ನ 

ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ಗಳನ್ನು  

ಭತಿಯ ಮಾಡಿ. 

• ವಿವರಣೆರ್ನ್ನು  ಬಳಸಿ:ಹಿೊಂದಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗ್ಗ 

ಭ್ಯಗವಹಿಸ್ತವವರ ಉತೆ್ರಗಳಿಗ್ಗ ಸೇರಿಸಲು 

ಮುೊಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಲ ನ ಆರೈಕ್ಕ ವಿಭ್ಯಗದ್ 

ಆಯೆ್ಕ ಗಳು. 

• ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒೊಂದು ಆಯೆ್ಕ ರ್ ಬಗೆ್ಗ  ಬಹಳ 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆರ್ಲ್ಲಲ  

ಸಂತೇಷವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅದ್ನ್ನು  

ಪುನರಾವತಿಯಸಬೇಡಿ - ಅವರು ತಿಳಿದಿರುವ / 

ಬಳಸ್ತವ ಆರ್ಧರದ್ ಮೇಲ್ ಅೊಂತ್ರವನ್ನು  ಭತಿಯ 

ಮಾಡಿ. 

• ವಿಭಿನು  ಆಯೆ್ಕ ಗಳ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕರ್ನ್ನು  ಅವರಿಗ್ಗ 

ಒದ್ಗಿಸ್ತವುದು ಇದ್ರ ಉದೆದ ೇಶವಾಗಿದೆ - ಅವರು 

ಖಚಿತ್ವಾಗಿರದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆರ್ನ್ನು  

ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದ್ರೆ ವಿಭ್ಯಗದ್ ಮೇಲ್ ಹೇಗಿ, 

ಆದ್ದ ರಿೊಂದ್ ಅವರು ಪ್ರ ಸೆಾಪ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಏನೆೊಂಬುದ್ರ 

ಬಗೆ್ಗ  ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತೆ್ಸರೆ. 

“ಈಗ ನಾವು ಆರೈಕ್ಕಗಾಗಿ ವಿಭಿನು  ಆಯೆ್ಕ ಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ್ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೇವೆ (ಅವುಗಳಲ್ಲಲ  

ಕ್ಕಲ್ವು ನಿೇವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರ ಸೆಾಪಿಸಿರಬಹುದು) 

ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಮಾತ್ನಾಡುತೆ್ತೇವೆ. 

ನಾವು ಮುೊಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಲ  ಆರೈಕ್ಕ ಆಯೆ್ಕ ಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚಿು ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಿದೆದ ೇವೆ. 

” 



ಆರೈಕೆ ಆಯೆಾ ಗಳು ಅನ್ನಕೂಲಗಳು ಅನಾನ್ನಕೂಲಗಳು 

ಕುಟೊಂಬ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ರು 

  

ಆರೇಗಾ  ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುಗರು 

  

ಮನೆರ್ ಆರೈಕ್ಕ 

  

ಟೆಲ್ಲಕೇರ್ / ಸಹಾರ್ಕ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

  

ದಿನದ್ ಕೇೊಂದ್ರ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕ್ಲ ಬ ಗಳು 

  

ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಆರೈಕ್ಕ 

  

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆರೈಕ್ಕ ಆಶರ ರ್ / 

ನೆರವಿನ ಜಿೇವನ 

  

ಆರೈಕ್ಕ ಮನೆಗಳು 

  

 



“ಹೆಚಿು ನ ಜನರು ತ್ಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿಕ್ರನ್ನು  ಆರೈಕ್ಕ ಮನೆರ್ಲ್ಲಲ  

ಬರ್ಸ್ತವುದಿಲ್ಲ  ಆದ್ರೆ ಕ್ಕಲ್ವೊಮೆಮ  

ಇದು ಸ್ತರಕಿ್ಕತ್ ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿದೆ”. 

 

ಆರೈಕೆ ಆಯೆಾ ಗಳ ಸಾರಾಂಶ 

ಆರೋಗಯ  ಆಯೆಾ ಗಳು 

 

ತ್ಜ್ಞ ಬುದಿಿಮಾಂದಯ ತೆ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗಳು 

• ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತರ್ ತ್ಜ್ಞ ಆರೇಗಾ  ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮನೇವೈದ್ಾ ರು, ನರವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಅಥವಾ ವೃದಿಾ ಪ್ಾ  

ತ್ಜ್ಞರು ನಡೆಸ್ತವ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ಸಾ ಲ್ರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

• ನಿಮಮ  ತ್ಜ್ಞರನ್ನು  ಈ ತ್ಜ್ಞ ಸೇವೆಗಳಿೊಂದ್ ನೇಡಲಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮತೆ್ತ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ, ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಹೆಚಿು ನ ಸಲ್ಹೆ ಅಗತ್ಾ ವಿದ್ದ ರೆ ಮರು-ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಬಹುದು. 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಇತ್ರ ಆರೇಗಾ  ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿಗ್ಗ ತ್ಮಮ  ಸಾಮಾನಾ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತವುದ್ನ್ನು  

ಮುೊಂದುವರಿಸ್ತತೆ್ಸರೆ. 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಆಯೆಾ ಗಳು 

 

ಮನೆಯ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು 

• ಆರೈಕ್ಕ-ಕ್ಕಲ್ಸಗಾರರಿಗ್ಗ ಸಾು ನ, ಡೆರ ಸಿಾ ೊಂಗ್, ಅಡುಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ಅಗತ್ಾ ವಿರುವದ್ನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ ತಿನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  

ಬೊಂಬಲ್ಲಸ್ತವವರಿಗ್ಗ ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಇವು ವಿಭಿನು  ಹಂತ್ದ್ ಆರೈಕ್ಕರ್ನ್ನು  

ಒದ್ಗಿಸ್ತತೆ್ವೆ. 

• ಬಲ ಸಟ ರ್ ಪ್ಾ ಕ ನಲ್ಲಲ ದ್ದ ರೆ ಔಷದ್ಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ಮನೆ ಆರೈಕ್ಕದಾರರು ಯಾರನಾು ದ್ರೂ 

ಬೊಂಬಲ್ಲಸಬಹುದು. 

• ಮನೆರ್ ಆರೈಕ್ಕದಾರರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ವಾ ಕೆ್ಕರ್ ಘನತ್ತರ್ನ್ನು  ಕಾಪ್ಡುವಾಗ 

ಸ್ತರಕಿ್ಕತ್ವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕ್ಕರ್ನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸ್ತವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

 

ಟೆಲಿಕೇರ್ / ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

• ಜನರು ಎಲ್ಕಾಟ ರನಿಕ ಮಾನಿಟರಿೊಂಗ್ ಮತೆ್ತ  ಸಪ್ೇರ್ಟಯ ಸಿಸಟ ಮ್ ಆಗಿದುದ , ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವೆಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮನೆರ್ಲ್ಲಲ  ಸಾ ತಂತ್ರ ವಾಗಿರಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತೆ್ಸರೆ. 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಬೇಳುವ ಅಪ್ರ್ವಿದ್ದ ರೆ, ಅನಿಲ್ ಅಥವಾ ನಿೇರನ್ನು  ಬಡುತೆಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು 

ಮನೆ ಬಟಟ  ಹೇಗುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತತೆಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ  ಔಷದ್ಗಳನ್ನು  ಮರೆತಿದ್ದ ರೆ ಇದು 

ಸಹಾರ್ಕ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. 

• ಪ್ೇಟಯಬಲ್ ಅಲಾರಂಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಂವೇದ್ಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ವಾಾ ಪ್ಕ್ ಶ್ನರ ೇಣಿರ್ ಆಯೆ್ಕ ಗಳಿವೆ. 

 

 

 

 



 

ದಿನದ ಕೇಂದರ ಗಳು ಮತುತ  ಕಿಬ್ಗಳು 

• ಇವುಗಳಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲ್ವು ವರ್ಸಾಾ ದ್ವರಿಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ಕ್ಕಲ್ವು ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವವರಿಗ್ಗ. 

• ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ, ದೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಸಕ್ಕರ ರ್ರಾಗಿರಲು ಅವರು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತೆ್ಸರೆ ಉದಾ. ಅವು ವಾಾ ಯಾಮ, ಅರಿವಿನ ಪ್ರ ಚೇದ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಂಗಿೇತ್ದಂತ್ಹ ಗುೊಂಪುಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 

• ಕ್ಕಲ್ವೊಮೆಮ  ಸಾರಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

• ಅವರು ಆರೈಕ್ಕದಾರರಿಗ್ಗ ವಿರಾಮ ನಿೇಡಬಹುದು. 

 

ವಿಶ್ರ ಂತಿ ಆರೈಕೆ 

• ಇದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತವವರಿಗ್ಗ ವಿರಾಮ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ನಿೇಡುತೆ್ದೆ. 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಆರೈಕ್ಕ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸಪ ತ್ತರ ರ್ಲ್ಲಲ  ಉಳಿದುಕೊೊಂಡಾಗ ವಸತಿ ಬಡುವು. 

• ಮನೆರ್ಲ್ಲಲ  ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ನಿಮಮ  ಮನೆರ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ಇರುತೆ್ಸರೆ ಅಥವಾ 

ನಿೇವು ವಿರಾಮ ಪ್ಡೆದಾಗ ಅವರನ್ನು  ಎಲಲ ೇ ಹರಗ್ಗ ಕ್ರೆದೊಯುಾ ತೆ್ಸರೆ. 

 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆರೈಕೆ ಆಶರ ಯ / ನೆರವಿನ ಜಿೋವನ 

 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆರೈಕೆ ಆಶರ ಯ ವಸತಿ 

• ಇದು ಜನರು ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ್ ಫ್ಲ್ಲ ಾ ರ್ಟ ನಲ್ಲಲ  ವಾಸಿಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಬೊಂಬಲ್ ಮತೆ್ತ  ಧೈರ್ಯದಿೊಂದ್ ಸಹಾರ್ವು ಹತೆಿರದ್ಲ್ಲಲ ದೆ. 

 

24 ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆ 

• ವಸತಿ ಮನೆಯು ವೈರ್ಕೆ್ಕಕ್ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗ್ಗ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಹಾರ್ವನ್ನು  ನಿೇಡಬಹುದು. 

• ನಸಿಯೊಂಗ್ ಹೇೊಂ ತ್ಜ್ಞ ನಸಿಯೊಂಗ್ ಅನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸ್ತತೆ್ದೆ. 

 

ಆರೈಕ್ಕ ಆಯೆ್ಕ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿವೆಯೇ ಎೊಂದು ಕೇಳಿ. ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಿ. 

ನಿೇವು ಉತೆ್ರಿಸಲಾಗದ್ ಪ್ರ ಶ್ನು ರ್ನ್ನು  ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿೇವು ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಉತೆ್ರವನ್ನು  ಕಂಡುಕೊಳಿು  ಮತೆ್ತ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ರಿೊಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮುೊಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಎೊಂದು ಅವರಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರು ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತವ ವಾ ಕೆ್ಕಗ್ಗ 

ನಿದಿಯಷಟ ವಾದ್ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗ್ಗ ಉತೆ್ರಿಸಲು ನಿಮಗ್ಗ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ಆದ್ರೆ ನಿೇವು ಅವರಿಗ್ಗ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. 

ನಮಮ  ತಂಡವು ನಿರ್ಮಯಸಿದ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ನಾವು ಸೇರಿಸಿದೆದ ೇವೆ, ಅದು ನಿಮಗ್ಗ ಸಹಾರ್ಕ್ವಾಗಬಹುದು. 

 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ಆರೈಕ್ಕರ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಯರಗಳು ವೈರ್ಕೆ್ಕಕ್ ಮತೆ್ತ  ಸಂಕ್ಕೇಣಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದ್ ಕೊನೆರ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವಾಸೆವ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದೆದ ೇವೆ. ಅದು ಈ ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊೊಂಡ ಕುಟೊಂಬ ಸದ್ಸಾ ರಿೊಂದ್ 

ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುತೆ್ದೆ. 



ನಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು  ನವಯಹಿಸುವುದು 

 

  

    

• ಜನರ ವರ್ಸಾಾ ದಂತ್ತ, ಅವರು ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಾ  ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ ಸಾಧ್ಾ ತ್ತಯಿದೆ. ಮೆಮೊರಿ 

ಸಮಸ್ಯಾ ಯಿರುವ ಜನರು ತ್ಮಮ  ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಾ ವನ್ನು  ನೇಡಿಕೊಳು ಲು ನಿದಿಯಷಟ  ಸಹಾರ್ದ್ 

ಅಗತ್ಾ ವಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಬೊಂಬಲ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: 

 

o ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೇರ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಅವರಿಗ್ಗ ನೆನಪಿಸ್ತವುದು. 

o ಅವರೊಂದಿಗ್ಗ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು 

o ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೇರ್ ಆರೈಕ್ಕರ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ಅವರಿಗ್ಗ ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುವುದು 

o ನಿಮಮ  ಅಭಿಪ್ರ ರ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆರ್ನ್ನು  ನಿೇಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವುದು. 

o  

“ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಗ್ಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಕಲ್ವು ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ರ್ನ್ನು  ಪ್ಡೆರ್ಬೇಕು ಎೊಂದು ನಿೇವು 

ಭ್ಯವಿಸ್ತತೆಿೇರಾ ಎೊಂದು ಒಬಬ  ಆರೈಕ್ಕದಾರರಾಗಿ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕೇಳಬಹುದು. 

ಈ ರಿೇತಿರ್ ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ರ್ ಅನ್ನಕೂಲ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಅನಾನ್ನಕೂಲ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ” 

ಮುಖಯ  ಅಂಶಗಳು: 

• ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವ ಜನರು ತ್ಮಮ  ಆರೇಗಾ ದ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  

ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ತೆ್ಸರೆ (ಅಥವಾ ಕೊಡುಗ್ಗ ನಿೇಡುತೆ್ಸರೆ). 

• ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ನಿಮಗ್ಗ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ನಿೇವು ಈ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ರು, ಕುಟೊಂಬ 

ಸದ್ಸಾ ರು ಮತೆ್ತ  ಆರೇಗಾ  ವೃತೆಿಪ್ರರೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಯಸಬಹುದು. 

ಅನಾರೇಗಾ ದ್ ಆರಂಭಿಕ್ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಯಸಲು ಇದು 

ಸಹಾರ್ಕ್ವಾಗಿರುತೆ್ದೆ ಆದ್ದ ರಿೊಂದ್ ಅವರಿಗ್ಗ ಏನ್ನ ಬೇಕು ಎೊಂದು ನಿಮಗ್ಗ ತಿಳಿಯುತೆ್ದೆ. 

 

 

 

 

 

 

“ಈಗ ನಾವು ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಾ  

ಮತೆ್ತ  ನೇವು ನಿವಯಹಣೆರ್ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೇವೆ. 

ಮತೆಮೆಮ , ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಆರೇಗಾ ದ್ ಬಗೆ್ಗ  

ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊೊಂಡ ಕುಟೊಂಬ ಸದ್ಸಾ ರಿೊಂದ್ 

ಕಾಮೆೊಂರ್ಟ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುವ ಫ್ಲ್ಾ ಕಟ  

ಶೇರ್ಟ ಗಳನ್ನು  ನಾವು ಸೇರಿಸಿದೆದ ೇವೆ. ” 



 

ನೋವು ನವಯಹಣೆ 

• ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವ ಜನರು ನೇವು ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತೆಿದಾದ ರೆೊಂದು ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಳಲು 

ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿರಬಹುದು. 

ಅವರ ನಡವಳಿಕ್ಕರ್ಲ್ಲಲ ನ 

ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನಿೇವು 

"ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯು 

ನೇವನ್ನು  

ಉೊಂಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ , ಆದ್ರೆ 

ಬೇರೆರ್ವರಂತ್ತ, 

ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯೊಂದಿಗ್ಗ 

ವಾಸಿಸ್ತವ ಜನರು ದೈಹಿಕ್ವಾಗಿ 

ಅಸಾ ಸಿ ರಾಗಬಹುದು" 

• ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಕ್ಕರಳಿಸಬಹುದು, ತೊಂದ್ರೆಗಿೇಡಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ಸವು 

ತೇರುತೆಿಲ್ಲ . 

• ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ನೇವನ್ನು  ಸರಿಯಾದ್ ನೇವು ನಿವಾರಕ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತವುದ್ರ ಮೂಲ್ಕ್ ಮತೆ್ತ  

ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಮಸಾಜ್ ಮತೆ್ತ  ಉತೆ್ಮ ಶುಶ್ರರ ಷೆಯಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವಿರ್ಧನಗಳನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸಬಹುದು.  

• ನೇವು ನಿವಯಹಣೆಗ್ಗ ನಿೇವು ಮತೆ್ತ  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದಿ್ ರಿರುವ ಹೊಂದಾಣಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ. ಕ್ಕಲ್ವು 

ನೇವು ನಿವಾರಕ್ಗಳು ಜನರನ್ನು  ಅರೆನಿದಾರ ವಸಿ್ಯ ಗಳಗಾಗಬಹುದು: ಕ್ಕಲ್ವರು ಅರೆನಿದಾರ ವಸಿ್ಯ  

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತೆ್ಸರೆ ಮತೆ್ತ  ಕ್ಡಿಮೆ ನೇವಿನಲ್ಲಲ ರುತೆ್ಸರೆ, ಇತ್ರರು ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ . 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನೇವಾಗಿದಾದ ರೆಯೇ ಎೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲು ನಿೇವು ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಮೂರು ವಿಷರ್ಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸೇಣ: 

 

 

 

1.__________________________________________________ 

 

 

 

2.__________________________________________________ 

 

 

 

3.__________________________________________________ 

 

• ಅವರು ನೇವಿನಲ್ಲಲ ದ್ದ ರೆ ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಿ (ಅವರು 

ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೂ, ಅವರು ನಿಮಗ್ಗ 

ತೇರಿಸಬಹುದು) 

• ಅವರು ನೇವಿನಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವ ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲಲ  

ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಧನವಾಗಿ ಸಪ ಶಯಸಿ - ಅವರ 

ಪ್ರ ತಿಕ್ಕರ ಯ್ಕರ್ನ್ನು  ನೇಡಿ 

• ಗಮನಿಸಿರಿ - ನೇಡಿ, ಅವರು ನರಳುತೆಿದ್ದ ರೆ, 

ಅಳುವುದು, ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಟ ದಾಗ 

ಗಮನಿಸಿ 

• ಅವರಿಗ್ಗ ನೇವು ಔಷಧ್ಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಿ ಉದಾ. 

ಪ್ಾ ರಸಿಟಮಾಲ್ ಮತೆ್ತ  ಇದು ಆೊಂದೊೇಲ್ನವನ್ನು  

ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುತೆ್ದೆ ಎೊಂದು ನೇಡಿ 

• ನಿಮಗ್ಗ ಖಚಿತ್ವಿಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೇರ್ 

ವೃತೆಿಪ್ರರೊಂದಿಗ್ಗ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ 

 



ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿ ನೇವಿನಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿದಾದ ರೆ ಎೊಂದು ನಿೇವು ಭ್ಯವಿಸಿದಾಗ ವೃತೆಿಪ್ರರಿಗ್ಗ ಹೇಳಲು 

ಹಿೊಂಜರಿರ್ದಿರಿ. ನಿೇವು ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ತಿಳಿದಿದಿದ ೇರಿ. 

ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ? 

• ನಿಮಗ್ಗ ಇದ್ದ ಕೆ್ಕ ದ್ದ ೊಂತ್ತ ಆರೈಕ್ಕರ್ನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ (ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಅನಾರೇಗಾ ಕೆ್ಕ  

ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರಿೊಂದ್) ಮತೆ್ತ  ಯಾವುದೇ ಯೇಜನೆ ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಾ  

ತ್ತತ್ತಯ ಆರೈಕ್ಕರ್ನ್ನು  ವಾ ವಸಿ್ಯ  ಮಾಡುತೆ್ದೆ. 

• ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲ್ವರು ಯೇಜನೆರ್ನ್ನು  ಮಾಡುತೆ್ಸರೆ, ಮತೆ್ತ  ಅವರು ಇನ್ನು  ಮುೊಂದೆ 

ತ್ಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಕಾಳಜಿರ್ನ್ನು  ನಿೇಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಲ . 

• ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು  ನಿಮಮ  ಕುಟೊಂಬದೊೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಯಸಬಹುದು, 

ಇದ್ರಿೊಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಭವನಿೇರ್ತ್ತಗಾಗಿ ನಿೇವು ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

• ಕ್ಕರಸ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ಕಾರ್ಡಯ ಯೇಜನೆ ಹೆಚಿು ನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸ್ತತೆ್ದೆ. ತ್ಮಮ  

ಸಂಬಂಧಿರ್ನ್ನು  ನೇಡಿಕೊಳುು ವ ವಾ ಕೆ್ಕಗ್ಗ ಕಾರ್ಡಯ ಇದೆ, ಮತೆ್ತ  ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದ್ಭಯಗಳಲ್ಲಲ  ಅವರು 

(ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗ್ಗ ಯಾರಾದ್ರೂ) 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಹಾರ್ವಾಣಿಗ್ಗ ಕ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು 

ಒಪಿಪ ದ್ ವಾ ವಸಿ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತೆ್ಸರೆ. 

 

"ಯೇಜನೆರ್ ಬಗೆ್ಗ  ಎಲ್ಲಲ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಬೇಕು ಎೊಂಬ ವಿವರಗಳು ಈ ಅಧಿವೇಶನದೊೊಂದಿಗ್ಗ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ 

ಫ್ಲ್ಾ ಕಟ  ಶೇರ್ಟ ಗಳಲ್ಲಲ ವೆ" 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ನರ್ಧಯರಗಳು 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ವಾ ಕೆ್ಕಯು ತ್ಮಮ  ಆರೈಕ್ಕರ್ ಬಗೆ್ಗ  ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ್ ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  

ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದ್ ಸಮರ್ಕೆ್ಕ  ಯೇಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷಟ .  

 

 

 

“ತ್ಸಯಿಗ್ಗ ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತ ಇರುವ ಇಬಬ ರು 

ಸಹೇದ್ರಿರ್ರ ನಡುವಿನ ಮುೊಂದಿನ 

ಸಂಭ್ಯಷಣೆರ್ನ್ನು  ಓದೊೇಣ” 

 

ಸೆಿ ರಪ್ಟಟ  ನಲ್ಲಲ  ಜ್ಞಸಿಮ ನ್ ಅನ್ನು  ಆರೈಕ್ಕದಾರ ಓದುತೆ್ಸರೆ 

ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸಿ. 



ಉದಾಹರಣೆ 

83 ವಷಯದ್ ರ್ಮರಿರ್ಮ್ ಗ್ಗ ಹಲ್ವು ವಷಯಗಳಿೊಂದ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ  ಇದೆ. ಅವರಿಗ್ಗ ಜ್ಞಸಿಮ ನ್ ಮತೆ್ತ  ಹನಾು  

ಎೊಂಬ ಇಬಬ ರು ಹೆಣ್ಣು  ಮಕೆ್ ಳಿದಾದ ರೆ. ರ್ಮರಿರ್ಮ್ ಅವರ ವೈದ್ಾ ರು ಜ್ಞಸಿಮ ನೆೆ  ರ್ಮರಿರ್ಮ್ ಅವರ ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ್ ಶಕೆ್ಕ  

ಇನು ಷ್ಟಟ  ಹದ್ಗ್ಗಡಬಹುದು ಎೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಜ್ಞಸಿಮ ನ್ ತ್ನು  ಸಹೇದ್ರಿ ಹನಾು  ಅವರೊಂದಿಗ್ಗ ತ್ಮಮ  ಅಮಮ ನ 

ಭವಿಷಾ ದ್ ನಿರ್ಧಯರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಲು ಸಮರ್ವನ್ನು  ನಿಧ್ಯರಿಸ್ತತೆ್ಸಳೆ. 

ಜ್ಞಸಿಮ ನ್: ನಾನ್ನ ಕ್ಳೆದ್ ವಾರ ಅಮಮ ನ ವೈದ್ಾ ರನ್ನು  ನೇಡಿದೆ ಮತೆ್ತ  ಅಮಮ ನ ನೆನಪು ಬಹುಶಃ ಹದ್ಗ್ಗಡುತೆ್ದೆ 

ಎೊಂದು ಅವರು ನನಗ್ಗ ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಹನಾು : ನಿಮಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ, ವೈದ್ಾ ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ . ನಿೇವು ಚಿೊಂತಿಸಬೇಕ್ಕೊಂದು ನಾನ್ನ 

ಭ್ಯವಿಸ್ತವುದಿಲ್ಲ . 

ಜ್ಞಸಿಮ ನ್: ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಾ ರು ನಾವು ಶೇಘರ ದ್ಲ್ಲ ೇ ಕ್ಕಲ್ವು ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಅಗತ್ಾ ವಿದೆ ಎೊಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇದ್ನ್ನು  ಚಚಿಯಸಬಹುದಾದ್ರೆ ಅದು ನನಗ್ಗ ಉತೆ್ಮವಾಗಿದೆ. 

ಹನಾು : ಮಾತ್ನಾಡಲು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಎೊಂದು ನಾನ್ನ ಭ್ಯವಿಸ್ತವುದಿಲ್ಲ . ಅವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು 

ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿಭ್ಯಯಿಸಬಹುದು. 

ಜ್ಞಸಿಮ ನ್: ನಾನ್ನ ಈಗ ಅದ್ನ್ನು  ಚಚಿಯಸಲು ಬರ್ಸ್ತತೆ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೊನೆರ್ ನಿರ್ಮಷದ್ವರೆಗ್ಗ ಕಾಯುತೆಿದ್ದ ರೆ 

ಅದು ತ್ಡವಾಗುತೆ್ದೆ  ಎೊಂದು ನಾನ್ನ ಭ್ಯವಿಸ್ತತೆ್ತೇನೆ. ಇದು ಸ್ತಲ್ಭವಲ್ಲ  ಎೊಂದು ನನಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನು  

ನಿಲ್ಯಕಿ್ಕ ಸ್ತವುದ್ರಿೊಂದ್ ಅದು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 

 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅಂಶಗಳು: 

 

 

• ನಿೇವು ಇದೇ ರಿೇತಿರ್ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸಿದಿದ ೇರಾ ಅಥವಾ ಚಚಿಯಸಿದಿದ ೇರಾ? 

 

• ನಿೇವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಹೇಗ್ಗ ಹೇಯಿತ್ತ? ಇದು ಸಹಾರ್ಕ್ವಾಗಿದೆಯೇ? 

 

 

• ನಿೇವು ಜ್ಞಸಿಮ ನ್ ಅಥವಾ ಹನಾು ಳೊಂದಿಗ್ಗ ಗುರುತಿಸಿದಿದ ೇರಾ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಲಿಿ  ಕ್ಕನೂನ್ನ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥಯ ಯ ಎಂದರೇನ್ನ?  

• ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಲ , ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯುಳು  ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ಜನರು ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಅಥಯಮಾಡಿಕೊಳು ಲು 

ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುತೆ್ದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಆ ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಾಮಥಾ ಯ 

ಅವರಿಗ್ಗ ಇಲ್ಲ  ಎೊಂದು ಹೇಳಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

• ಶ್ವಶಾ ತ್ವಾದ್ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಯ ಸಿಾ ಪಿಸಲು ಒೊಂದು ಕಾರಣವೆೊಂದ್ರೆ, ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಬುದಿಿ ಮಾೊಂದ್ಾ ತ್ತಯಿೊಂದ್ ಬಳಲುತೆಿರುವ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರ ಮುಖ ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು 

ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಿರ್ಧಯರವನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ವಾ ಕೆ್ಕರ್ನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

 

ಶ್ಶವ ತ್ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಯ (ಎಲಿಿ ಎ) 

• ಇನೂು  ಸಾಮಥಾ ಯವನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದ್ರೂ ತ್ಮಮ  ಪ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸ್ತವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಇನು ಬಬ  ವಾ ಕೆ್ಕಗ್ಗ (ನಂತ್ರ ವಕ್ಕೇಲ್ರೆೊಂದು ಕ್ರೆರ್ಲಾಗುತೆ್ದೆ) ನಿೇಡುವ ಕಾನೂನ್ನ 

ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಪೂಣಯಗಳಿಸಬಹುದು. 

• ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಯಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕುಟೊಂಬದ್ ಸದ್ಸಾ ರನ್ನು  ಅಥವಾ ಆಪೆ್  ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ರನ್ನು  

ತ್ಮಮ  ವಕ್ಕೇಲ್ರಾಗಿ ನೇರ್ಮಸ್ತತೆ್ಸರೆ 

• ಲಾಸಿಟ ೊಂಗ್ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಯ (ಎಲ್ಲಪ ಎ) ರ್ಲ್ಲಲ  ಎರಡು ವಿಧ್ಗಳಿವೆ: 

 

o ಆಸೆಿ  ಮತೆ್ತ  ಹಣಕಾಸ್ತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಎಲ್ ಪಿಎ: ಬಾಾ ೊಂಕ ಖಾತ್ತರ್ನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  

ಬಲ್ ಗಳನ್ನು  ಪ್ವತಿಸ್ತವುದು ಮುೊಂತ್ಸದ್ ಹಣಕಾಸ್ತ ಮತೆ್ತ  ಆಸೆಿ  ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಯರ 

ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ವಕ್ಕೇಲ್ರಿಗ್ಗ ನಿೇಡುತೆ್ದೆ. 

o ಆರೇಗಾ  ಮತೆ್ತ  ಕ್ಲಾಾ ಣ ಎಲ್ಲಪ ಎ: ಆರೇಗಾ  ಮತೆ್ತ  ವೈರ್ಕೆ್ಕಕ್ ಕ್ಲಾಾ ಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ದಿನನಿತ್ಾ ದ್ 

ಆರೈಕ್ಕ, ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೇರ್ ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ  ಅಥವಾ ವಾ ಕೆ್ಕ  ಎಲ್ಲಲ  ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎೊಂಬ ಬಗೆ್ಗ  ನಿರ್ಧಯರ 

ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ವಕ್ಕೇಲ್ರಿಗ್ಗ ನಿೇಡುತೆ್ದೆ. 

• ಆರೇಗಾ  ಮತೆ್ತ  ಕ್ಲಾಾ ಣ LPA ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಯರ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುು ವ ಸಾಮಥಾ ಯವನ್ನು  

ಹೊಂದಿರದಿದಾದ ಗ ಮಾತ್ರ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರುತೆ್ದೆ. ಆಸೆಿ  ಮತೆ್ತ  ಹಣಕಾಸ್ತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಎಲ್ಲಪ ಎ 

ನೇೊಂದಾಯಿತ್ವಾದ್ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತ್ಗಳು ಬಹುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನೂು  ಸಾಮಥಾ ಯವನ್ನು  

ಹೊಂದಿದಾದ ರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಲ  ಸೂಚಿಸದ್ ಹರತ್ತ. 

 

 

ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ: ಅಕೊಟ ೇಬರ್ 2007 ರಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಲಪ ಎಗಳು ನಿರಂತ್ರ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಯ ಅನ್ನು  ಬದ್ಲ್ಲಸಿದ್ವು. ಈ 

ದಿನಾೊಂಕ್ದ್ ಮೊದ್ಲು ಪೂಣಯಗೊಂಡ ಎೊಂಡ್ಯಾ ರಿೊಂಗ್ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಯ (ಇಪಿಎ) ಇನೂು  ಮಾನಾ ವಾಗಿದೆ. 

ಅಸೆಿತ್ಾ ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎ ಹಣಕಾಸ್ತ ಮತೆ್ತ  ಆಸೆಿ  ವಿಷರ್ಗಳಿಗ್ಗ ಮಾತ್ರ  ಅನಾ ಯಿಸ್ತತೆ್ದೆ, ಆದ್ದ ರಿೊಂದ್ 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಒೊಂದ್ನ್ನು  ಹೊಂದಿದ್ದ ರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕಾಯಿದೆರ್ಡಿ ವೈರ್ಕೆ್ಕಕ್ ಕ್ಲಾಾ ಣ 

ನಿರ್ಧಯರಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಎಲ್ಲಪ ಎ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಎೊಂದಾದ್ರೂ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಯ ಎೊಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಿದ ೇರಾ ಎೊಂದು ಆರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಕೇಳಿ. ಅವರು ಹೆಚಿು ನ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  ಬರ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿೇವು ಅವರಿಗ್ಗ 

ಫ್ಲ್ಾ ಕಟ  ಶೇರ್ಟ ನಿೇಡಬಹುದು. ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟನಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ಪ್ರ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸಿ. 

 

“ಈ ಮೂರನೇ ವಿಭ್ಯಗದ್ಲ್ಲಲ , ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಬರಬಹುದಾದ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ನಾವು 

ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತತೆ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೇವು 

ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ವಾ ವಹರಿಸಿದಿದ ೇರಾ ಎೊಂದು 

ದ್ರ್ವಿಟಟ  ನನಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ನಾವು 

ಮುೊಂದುವರಿರ್ಬಹುದು. ” 



 

 

ಮುಂಗಡ ನರ್ಧಯರಗಳು 

• ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರು ಅನಾರೇಗಾ ಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರೆ ಹೇಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ಎಲ್ಲಲ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕ್ಕೊಂದು ಅನೇಕ್ 

ಜನರು ಯೇಚಿಸ್ತತೆ್ಸರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ, ಅವರು ಮನೆರ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಇರಲು ಬರ್ಸ್ತತೆ್ಸರೆಯೇ, ಅಥವಾ 

ಆಸಪ ತ್ತರ ರ್ಲ್ಲಲ  ಅಥವಾ ನಸಿಯೊಂಗ್ ಹೇೊಂನಲ್ಲಲ ರಲ್ಲ ಮತೆ್ತ  ಅವರು ಯಾವ ರಿೇತಿರ್ ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ರ್ನ್ನು  

ಬರ್ಸ್ತತೆ್ಸರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಸ್ತವುದಿಲ್ಲ . 

• ಇದ್ನ್ನು  ಕುಟೊಂಬ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ರೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಯಸ್ತವುದು ಕ್ಷಟ ಕ್ರವಾಗಿರುತೆ್ದೆ. ಮೆಮೊರಿ 

ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿರುವ ಕ್ಕಲ್ವರು ಮತೆ್ತ  ಅವರ ಕುಟೊಂಬಗಳು ಈ ಚಚೆಯಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಸಹಾರ್ಕ್ವಾಗಿದ್ದ ರೆ, 

ಇತ್ರರು ಅದ್ನ್ನು  ಇಷಟ ಪ್ಡುವುದಿಲ್ಲ . 

• ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ಗ ಭ್ಯವಿಸ್ತತೆ್ಸರೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತ್ತೊಂಬಾ 

ಕ್ಷಟ . 

• ಮಾನಸಿಕ್ ಸಾಮಥಾ ಯ ಕಾಯ್ಕದ ಯು ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಸಿಕ್ ಸಾಮಥಾ ಯವನ್ನು  ಹೊಂದಿರದಿದ್ದ ರೆ, ಅವರು 

ಬರ್ಸದ್ ನಿದಿಯಷಟ  ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ರ್ನ್ನು  ನಿದಿಯಷಟ ಪ್ಡಿಸ್ತವ ಸಾಮಥಾ ಯವನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 

ಅಡಾಾ ನ್ಾ  ಡೈರೆಕ್ಕಟ ವ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತೆ್ದೆ. 

• ಅವರು ಸಾಮಥಾ ಯವನ್ನು  ಹೊಂದಿಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ ಮತೆ್ತ  ನಿೇವು ಅವರ ವಕ್ಕೇಲ್ರಾಗಿದ್ದ ರೆ, ನಿೇವು ಮುೊಂಗಡ ಆರೈಕ್ಕ 

ಯೇಜನೆರ್ನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ರ್ ಅಗತ್ಾ ವಿದೆಯೇ ಎೊಂದು ಆ ಸಮರ್ದ್ಲ್ಲಲ  ನಿಧ್ಯರಿಸ್ತವ 

ಸಾಮಥಾ ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಮುೊಂಗಡ ನಿರ್ಧಯರವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತೆ್ದೆ. 

 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು 

1. ನಿೇವು ಸಾಧ್ಾ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯುಳು  ಆಯೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ಮಾಹಿತಿರ್ನ್ನು  

ಒಟಟ ಗ್ಯಡಿಸಿ. ಸಾಧ್ಾ ವಾದ್ರೆ ನಿೇವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸ್ತವ ವಾ ಕೆ್ಕಯೊಂದಿಗ್ಗ ಚಚಿಯಸಿ (ಅಥವಾ ಅವರು 

ಬರ್ಸಿದ್ದ ನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ): 

 

• ಅವರು ತ್ತೊಂಬಾ ಅನಾರೇಗಾ ಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜಿೇವನದ್ ಕೊನೆರ್ಲ್ಲಲ  ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ  

ಪ್ಡೆಯುವುದು ಹೇಗ್ಗ? 

• ಅವರು ಸಿಾ ೇಕ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕ್ರಿಸಲು ಬರ್ಸ್ತವ ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ಗಳಿವೆಯೇ? 

• ಅವರು ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳು ಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ಅವರು 

ಹೆದ್ರುತೆ್ಸರೆ? 

• ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೇರ್ ಚಿಕ್ಕತ್ತಾ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ನಿದಿಯಷಟ  ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಭರ್ವಿದೆಯೇ? 

 

2. ನಿಮಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಮುಖಾ ವಾದ್ ನಿರ್ಧಯರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿಮಮ  ಕುಟೊಂಬ, ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ರು ಮತೆ್ತ  

ವೈದ್ಾ ರೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾತ್ನಾಡಿ. 

3. ನಿರ್ಧಯರಗಳನ್ನು  ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಬೊಂಬಸ್ತವ LPA ಮತೆ್ತ  ಮುೊಂಗಡ ನಿದೇಯಶನಗಳು ಅಥವಾ ಆರೈಕ್ಕ 

ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಸಹಿ ಮಾಡಿ. 

4. ಚಚೆಯರ್ ಬಗೆ್ಗ  ವೈದ್ಾ ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಮತೆ್ತ  ನಿಮಮ  ಮುೊಂಗಡ ನಿರ್ಧಯರಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಕೊಳಿಳ . 

 

 

 



ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶ: 

ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಗ್ಗ ಈ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಅವರು ಹಿೊಂದೆ ಏನ್ನ ಹೇಳಿರಬಹುದು 

ಎೊಂದು ಯೇಚಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಅವರ ಮೌಲ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ಅವರಿಗ್ಗ ಮುಖಾ ವಾದುದ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ. 

 

 

ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು 

• ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿ  

ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಒತ್ತ ಡದ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ 

ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣ್ ನರ್ಧಯರವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ 

 

• ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? 

 

• ಹೆಚು ನ ಮಾಹಿತಿಯು 

ಉಪ್ಯುಕತ ವಾಗಬಹುದು? 

 



 

 

 

10 ನಮಿಷ್ಗಳು: ಒತ್ತ ಡ ನವಯಹಣೆ 6: 

ಮಾಗಯದಶಯ ಚತ್ರ ಣ್ - ಓಷ್ನ್ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್ 

 

 

 

"ಈಗ ನಾವು ಹಸ ಒತೆ್ಡ ಕ್ಡಿತ್ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಲ್ಲದೆದ ೇವೆ, ಕ್ಳೆದ್ ವಾರ ನಾವು ರ್ಧಾ ನವನ್ನು  ಕ್ಲ್ಲತಿದೆದ ೇವೆ. ಈ 

ವಾರ ನಾವು ಮತೆೊಂದು ಮಾಗಯದ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ- ಸಾಗರ ಪ್ರು ವಾಾ ಯಾಮ. 

• ಮೊದ್ಲ್ಲಗ್ಗ, ರ್ಧಾ ನದ್ ಬಗೆ್ಗ  ಯೇಚಿಸೇಣ. ಈ ವಾರ ಇದ್ನ್ನು  ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಲು ನಿಮಗ್ಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕೆ್ಕ ದೆಯೇ? 

• ನಿೇವು ಅದ್ನ್ನು  ನಿೇಡಿದ್ರೆ, ನಿೇವು ಅದ್ನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ಕಂಡುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ? ನಿೇವು ಅದ್ನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿದಿದ ೇರಿ? 

ನಿೇವು ಹೇಗ್ಗ ಭ್ಯವಿಸಿದಿದ ೇರಿ ಎೊಂಬುದ್ರ ಮೇಲ್ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರಿತ್ತ? 

• ನಿೇವು ಅದ್ನ್ನು  ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಪ್ಡೆರ್ದಿದ್ದ ರೆ, ಏನ್ನ ದಾರಿರ್ಲ್ಲಲ ದೆ? 

ದ್ರ್ವಿಟಟ  ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ರ್ಧಾ ನವನ್ನು  ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿ.” 

 

ವಾಯಯಾಮದ ಮೊದಲು ಒತ್ತ ಡದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

ಮೊದ್ಲ್ಲಗ್ಗ, ನಾವು ಮಾಗಯದ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು ದ್ರ್ವಿಟಟ  ನಿಮಮ  

ಒತೆ್ಡ ಅಥವಾ ಒತೆ್ಡದ್ ಮಟಟ ವನ್ನು  ರೇರ್ಟ ಮಾಡಿ. 

 

        

5 = ಭಯಾನಕ್ ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿಾ ಗು  

3 = ಮಧ್ಾ ಮ ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸಾ ಲ್ಪ  ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ 

 



Q.1 ರಿಂದ 5 ರ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲಿಿ , ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗವನ್ನು  ನೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುತಿತ ೋರಿ? 

"ಈಗ ನಾನ್ನ ಮಾಗಯದ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ ವಾಾ ಯಾಮದ್ ಮೂಲ್ಕ್ ನಿಮೊಮ ೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲದೆದ ೇನೆ ..." 

 

ಮಾಗಯದಶಯ ಚತ್ರ ಣ್- ಸಾಗರ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್ 

 

ನಾವು ಮಾಗಯದ್ಶಯ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಚಿತ್ರ ಣ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಪ್ರ ರಂಭಿಸಲ್ಲದೆದ ೇವೆ. ಶೇಘರ ದ್ಲ್ಲ ೇ, ನಾನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ 

ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ದೃಶಾ ವನ್ನು  ವಿವರಿಸ್ತತೆ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆರ್ದಾಗಿ, ನಿಮಮ  ಕುಚಿಯರ್ಲ್ಲಲ  ನಿಮಮ  ತೇಳುಗಳನ್ನು  

ನಿಮಮ  ಪ್ಕೆ್ ದ್ಲ್ಲಲ  ಇಟಟ ಕೊಳಿು . 

ನಿಮಮ  ಕ್ಣ್ಣು ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿು , ಮತೆ್ತ  ಆಳವಾದ್ ಉಸಿರನ್ನು  ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳಿು , ಅದ್ನ್ನು  ಕ್ಕಲ್ವು ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗ್ಗ 

ಹಿಡಿದುಕೊಳಿು  ... ತ್ದ್ನಂತ್ರ ನಿೇವು ಹಾಗ್ಗ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಪ್ಡೆಯಿರಿ. 

ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮೊಮ ೊಂದಿಗ್ಗ ಮಾತ್ನಾಡುತೆ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ನಿಮಮ  ದೇಹ ಮತೆ್ತ  ಮನಸಿಾ ನ ಮೇಲ್ ಶ್ವೊಂತ್ವಾದ್ ಶ್ವೊಂತ್ 

ಭ್ಯವನೆ ನೆಲ್ಗಳು ಲು ನಿೇವು ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದು… ನಿಮಮ  ಭುಜಗಳು, ತೇಳುಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕೈಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ 

ಅನಗತ್ಾ  ಉದೆಾ ೇಗವನ್ನು  ಹೇಗಲ್ಲ ... ನಿಮಮ  ಭುಜಗಳು ಮತೆ್ತ  ತೇಳುಗಳು ನಿಮಮ  ಪ್ಕೆ್ ದ್ಲ್ಲಲ  ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ 

ಸಿ ಗಿತ್ಗಳುು ತೆಿದ್ದ ೊಂತ್ತ , ನಿಮಮ  ಬರಳುಗಳ ಸ್ತಳಿವುಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲಾಲ  ಉದೆಾ ೇಗಗಳು ಹರಹೇಗಲ್ಲ. 

ನಿಮಮ  ಭುಜಗಳಿೊಂದ್ ನಿಮಮ  ಕ್ತೆಿನ ಹಿೊಂಭ್ಯಗಕೆ್ಕ  ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಹರಿರ್ಲ್ಲ ... ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ ಕ್ರಗಿ ಕ್ರಗಿದಂತ್ತ ... ನಿಮಮ  ಕುತೆಿ ಗ್ಗ 

ಮತೆ್ತ  ನೆತೆಿರ್ನ್ನು  ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಮಾಡಿ ... ಮತೆ್ತ  ನಿಮಮ  ಬಾಯಿ, ನಾಲ್ಲಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ದ್ವಡೆ ಸೇರಿದಂತ್ತ ನಿಮಮ  ಮುಖವೂ 

ಸಹ. 

ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ನಿಮಮ  ದೇಹದ್ ಉಳಿದ್ ಭ್ಯಗಗಳಲ್ಲಲ  ... ನಿಮಮ  ಎದೆ ... ಹಟೆಟ  ... ಮತೆ್ತ  ಹಿೊಂಭ್ಯಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹರಿರ್ಲ್ಲ. 

ನಿಮಮ  ದೇಹದ್ ಎಲಾಲ  ಸಾು ಯುಗಳು ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ನಿರಾಳವಾಗಿರುವುದ್ನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ. ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ 

ಭ್ಯವನೆಗಳು ನಿಮಮ  ಕಾಲುಗಳು, ಪ್ದ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಪ್ದ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಹರಿಯುವಂತ್ತ ಮಾಡುತೆ್ದೆ. ನಿಮಮ  ಇಡಿೇ ದೇಹವು 

ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ, ಭ್ಯರವಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ಆರಾಮವಾಗಿರಲು ಅನ್ನಮತಿಸಿ. ಮತೆ್ತ  ಈಗ ... ಸಾಗರದ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲಲ ೇ 

ನಿಮಮ ನ್ನು  ಚಿತಿರ ಸಿ. 

ಸಮುದ್ರ ದ್ ಉದ್ದ ಕೊ  ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಸಿ ಳಕೆ್ಕ  ನಿೇವೇ ಕ್ಲ್ಪ ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು  ... ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಹೇಗಿದ್ದ  ಸಿ ಳ 

ಅಥವಾ ನಿೇವು ಹೇಗಲು ಬರ್ಸ್ತವ ಸಿ ಳ ... ಇದು ಮರಳು ಬೇಚ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲ್ಲಲ ನ ಬೇಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ... ನಿೇವು 

ಹಡಗುಕ್ಟೆಟ ಲ್ಲಲ ರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂಡೆರ್ ಮೇಲ್, ಸಾಗರವನ್ನು  ಗಮನದ್ಲ್ಲಲ ರಿಸಿಕೊಳಿು  ... ನಿೇವು ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಳವು ಉತೆ್ಮವಾಗಿರುತೆ್ದೆ . 

ಸ್ತತೆ್ಲೂ ನೇಡಿ ... ನಿೇವು ಏನ್ನ ನೇಡುತೆಿೇರಿ? ನಿಮಮ  ಮನಸಿಾ ನಲ್ಲಲ  ಅದ್ನ್ನು  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ನೇಡಬಹುದೇ? ... 

ಸಮುದ್ರ ದ್ ವಿಶ್ವಲ್ತ್ತರ್ನ್ನು  ನಿೇವು ಗಮನಿಸ್ತತೆಿೇರಾ ... ನಿೇವು ನೇಡುವಷ್ಟಟ  ವಿಸೆರಿಸಿದೆ? ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಡಾಲಿ್ಲ ನ್ 

ಅಥವಾ ತಿರ್ಮೊಂಗಿಲ್ ಈಜುವುದ್ನ್ನು  ನೇಡುತೆಿೇರಿ ... ಈಗ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ತ್ಸಜ್ಞ ಸಮುದ್ರ ದ್ ಗಾಳಿರ್ನ್ನು  

ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ .... ಸೂರ್ಯನ ಉಷು ತ್ತರ್ನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ, ... ತಂಪ್ದ್ ಗಾಳಿ. ಅದು ಎಷ್ಟಟ  ಶ್ವೊಂತಿಯುತ್ ಮತೆ್ತ  

ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ... 

ಮತೆ್ತ  ಈಗ ಶಬದ ಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು  ನಿಕ್ಟವಾಗಿ ಆಲ್ಲಸಿ ... ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಗಳ ಧ್ಾ ನಿ. ಅಲ್ಗಳ ಧ್ಾ ನಿರ್ ಬಗೆ್ಗ  ಹೆಚ್ಚು  

ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಶಬದ ವು ಎಷ್ಟಟ  ಹಿತ್ವಾದ್ ಮತೆ್ತ  ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ನಿೇಡುತೆ್ದೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ ... ಅಲ್ಗಳು 

ಉರುಳುತೆಿರುವುದ್ನ್ನು  ನಿೇವು ಕೇಳುತೆಿದ್ದ ೊಂತ್ತ ... ಮತೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಒಳಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ಹರಗ್ಗ ನಿರಂತ್ರ ಅಲ್ಗಳು ... ಉಬಬ ರ ... 

ಮತೆ್ತ  ಹರಿವು ... ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಳಗ್ಗ ಮತೆ್ತ  ಹರಗ್ಗ ಅಲ್ಗಳು ಹರಿಯುತೆ್ವೆ ..., ನಿಮಮ  ಸಾು ಯುಗಳಂತ್ತ 

ನಿೇವು ಹೆಚ್ಚು  ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿ ಪ್ಡೆಯುತೆಿೇರಿ ... ಆಳವಾಗಿ ... ಮತೆ್ತ  ಆಳವಾಗಿ ... ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ ಹೇಗಿ ... ಮತೆ್ತ  

ನಿರ್ಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ... ಮತೆ್ತ  ಈ ಸಿ ಳದ್ ಶ್ವೊಂತಿ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಸ್ತತೆ್ತವರೆದಿದೆ. [ದಿೇಘಯ ವಿರಾಮ] 

ಮತೆ್ತ  ಈಗ ನಿೇವು ಬರ್ಸಿದಂತ್ತ ಮಾಡಲು ಕ್ಕಲ್ವು ನಿರ್ಮಷಗಳನ್ನು  ಕ್ಳೆಯಿರಿ. ನಿೇವು ಮರಳಿನ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಗಲು 

ಮತೆ್ತ  ಸೂರ್ಯನನ್ನು  ನೆನೆಸಲು ಬರ್ಸಬಹುದು ... 



ನಿೇವು ಕ್ಡಲ್ತಿೇರದ್ ಉದ್ದ ಕೊ  ನಡೆರ್ಲು ಬರ್ಸಬಹುದು ... ಅಥವಾ ತಂಪ್ದ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಲ  ಈಜಬಹುದು ... 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಸಾ ಲ್ಪ  ರ್ಮೇನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಬರ್ಸ್ತತೆಿೇರಿ ... ನೌಕಾಯಾನಕೆ್ಕ  ಹೇಗಿ ... ಸಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  ನಿೇವು ಏನ್ನ 

ಮಾಡಲು ಬರ್ಸ್ತತೆಿೇರೇ ಅದು ಸರಿ ... ಆದ್ರೆ ನಿೇವು ಏನ್ನ ಮಾಡುತೆಿರಲ್ಲ, ಈ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿರ್ ಬಗೆ್ಗ  ಜ್ಞಗೃತ್ರಾಗಿರಿ ... 

[ಈ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  ಆನಂದಿಸಲು ಭ್ಯಗವಹಿಸ್ತವವರಿಗ್ಗ ಕ್ಕಲ್ವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಿ]. ಮತೆ್ತ  ಈಗ, ನಾನ್ನ 3 

ರಿೊಂದ್ 1 ರವರೆಗ್ಗ ಹಿೊಂದ್ಕೆ್ಕ  ಎಣಿಸ್ತವ ಮೂಲ್ಕ್ ಈ ವಿಶ್ವರ ೊಂತಿಯಿೊಂದ್ ನಿರ್ಧನವಾಗಿ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಮರಳಿ ತ್ರುತೆ್ತೇನೆ. 

ನಾನ್ನ 1 ಕೆ್ಕ  ಬಂದಾಗ, ನಿೇವು ಎಚು ರದಿೊಂದಿರಿ, ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಮತೆ್ತ  ಆರಾಮವಾಗಿರುತೆಿೇರಿ. 

 

 

ಸರಿ, 

“3” ಹೆಚ್ಚು  ಎಚು ರಿಕ್ಕ; 

“2” ರಿಫ್ರರ ಶ್ ಮತೆ್ತ  ಆರಾಮದಾರ್ಕ್ ಭ್ಯವನೆ, ಮತೆ್ತ  

“1” ನಿೇವು ಕ್ಣ್ಣು  ತ್ತರೆದು ನಿಮಮ  ಅರಿವನ್ನು  ನಿೇವು ಇರುವ ಕೊೇಣೆಗ್ಗ ಹಿೊಂತಿರುಗಿಸಿದಾಗ. 

ವಾಯಯಾಮದ ನಂತ್ರ ಟೆನಷ ನ್ ರೇಟ್ಟಂಗ್ 

ಮಾಗಯದ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ ವಾಾ ಯಾಮವನ್ನು  ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿದ್ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ  ಒತೆ್ಡದ್ ಮಟಟ ವನ್ನು  ಈಗ ಹೇಗ್ಗ ರೇರ್ಟ 

ಮಾಡುತೆಿೇರಿ? 

 

        

 

Q.ಈಗ, ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನಮಮ  ಉದೆವ ೋಗ ಅರ್ಥವಾ ಒತ್ತ ಡದ ಮಟಿ ವನ್ನು  1 ರಿಂದ 5 _____ ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 

 

ಚಚಿಯಸಿ: 

• ನಿಮಮ  ಉದೆಾ ೇಗದ್ ಮಟಟ  ಬದ್ಲಾಗಿದೆಯೇ? 

• ಈ ಅನ್ನಭವವು ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗಿತೆ್ತ ? 

• ಇದು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ನಿದಿಯಷಟ  ಸಮರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಿೇವು ಯೇಚಿಸಬಹುದೇ? 

 

ಸಾರಾಂಶ 

ಭವಿಷಾ ಕೆಾ ಗಿ ಯೇಜನೆ 

ಆರೈಕ್ಕಗಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು 

5 = ಭಯಾನಕ್ ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ 

4 = ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದಿಾ ಗು  

3 = ಮಧ್ಾ ಮ ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ 

2 = ಸಾ ಲ್ಪ  ಉದಿಾ ಗು ತ್ತ 

 



ನಿಮಮ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ದೈಹಿಕ್ ಆರೇಗಾ ವನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸ್ತವುದು 

ಆರೈಕ್ಕ ಯೇಜನೆರ್ಲ್ಲಲ  ಕಾನೂನ್ನ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು 

ಒತೆ್ಡ ಕ್ಡಿತ್ ತಂತ್ರ : ಮಾಗಯದ್ಶಯ ಚಿತ್ರ ಣ - ಸಾಗರ ಪ್ರು 

“ನಾವು ಚಚಿಯಸಿದ್ ವಿಷರ್ದ್ ಬಗೆ್ಗ  

ಯೇಚಿಸ್ತವಾಗ, ಇೊಂದಿನ 

ಅಧಿವೇಶನದಿೊಂದ್ ನಿೇವು 

ಬೇರೆರ್ವರೊಂದಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು 

ಬರ್ಸ್ತವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ 

ಇದೆಯೇ (ಉದಾ. ಕುಟೊಂಬ ಸದ್ಸಾ , 

ಸ್ಯು ೇಹಿತ್ ಅಥವಾ ನೆರೆಹರೆರ್ವರು)”. 

 

ಮುಂದಿನ ವಾರ: ಅದನ್ನು  ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ರುವುದು 

 

ಒತ್ತ ಡ ಕಡಿತ್ - ಮಾಗಯದಶಯ ಚತ್ರ ಣ್- ಸಾಗರ ಎಸ್ಯಾ ೋಪ್ 

• ದಿನಕೆ್ಕ  ಒಮೆಮ ಯಾದ್ರೂ ಇದ್ನ್ನು  ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ರ್ತಿು ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಅದು ಹೇಗ್ಗ       

ಭ್ಯಸವಾಗುತೆ್ದೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ. 

 

ಭವಿಷ್ಯ ದ ಯೋಜನೆ: 

ಪುಟ 17 ರಲ್ಲಲ ನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಕೊನೆರ್ಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಲಾದ್ ಫ್ಲ್ಾ ಕಟ  ಶೇರ್ಟ ಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ್ ಓದಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ ಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ  ಮುೊಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಇದ್ನ್ನು  

ಚಚಿಯಸಬಹುದು. 

 

ಐಚಿಕ ವಾಯಯಾಮಗಳು: 

• ಹಿೊಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಇದು ನಿಮಗ್ಗ ಉಪ್ಯುಕೆ್ವಾದುದಾದ್ರೆ ದ್ರ್ವಿಟಟ  ವತ್ಯನೆ ಮತೆ್ತ  

ಚಿೊಂತ್ನೆರ್ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತವುದ್ನ್ನು  ಮುೊಂದುವರಿಸಿ. 

 

START- ಅದನ್ನು  ಅಭಾಯ ಸಕೆಾ  ತ್ರುವುದು 

• ಇದ್ನ್ನು  ಮಾಡಲು ನಿಮಗ್ಗ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ? 

• ಏನ್ನ ಅಡಿಿ ಯಾಗಬಹುದು 

• ಯಾವುದು ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಬಹುದು? 

 

 



ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ಏನಾಗುತೆಿತೆ್ತ  
ನಿೇವು ಏನ್ನ 

ಯೇಚಿಸ್ತತೆಿದಿದ ೇರಿ? 
ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸಿತ್ತ? 

ಪ್ಯಾಯರ್ 

ಪ್ರ ತಿಕ್ಕರ ಯ್ಕ 

ಹಿೇಗಿರುತೆ್ದೆ… 

ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸ್ತತೆ್ದೆ? 

     

 



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಚಂತ್ನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ಏನಾಗುತೆಿತೆ್ತ  
ನಿೇವು ಏನ್ನ 

ಯೇಚಿಸ್ತತೆಿದಿದ ೇರಿ? 
ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸಿತ್ತ? 

ಪ್ಯಾಯರ್ 

ಪ್ರ ತಿಕ್ಕರ ಯ್ಕ 

ಹಿೇಗಿರುತೆ್ದೆ… 

ಈಗ ನಿಮಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಅನಿಸ್ತತೆ್ದೆ? 

     



ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮರ್ಧಯ ಹು  / 

ರಾತಿರ  

ಅಲಿಿ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪ್ರ ಚೋದಕ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ನೋವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತು? 

        



ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವತ್ಯನೆಯ ದಾಖಲ್: 

ದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  / 

ಮರ್ಧಯ ಹು  / 

ರಾತಿರ  

ಅಲಿಿ  ಯಾರು 

ಇದದ ರು? 

ಪ್ರ ಚೋದಕ ವತ್ಯನೆ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯೆ ನೋವು ಯಾವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿದಿದ ೋರಿ? 

ಏನಾಯಿತು? 

        



ಟ್ಟಪಿ್ ಣಿಗಳು: 

 

 

 

 


