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ડિમેન્શિયાની(ચિતભ્રંશિ) સમજણ
તમે અલ્ઝાઇમર રોગ વિશે સઝાભંળ્ય ંહશ,ે જે 
ડિમેન્શયઝા નો એક પ્રકઝાર છે. આ પયન્તકઝા 
તમને ડિમેન્શયઝા શય ંછે અને આ કોઈને કેિી 
રીતે અસર કરે છે એનઝા ંવિશ ેથોડયકં બતઝાિ ે
છે. આમઝા ંડિમેન્શયઝા નો વનદઝાન અને સઝારિઝાર 
કેિી રીતે કરિઝામઝા ંઆિ ેછે, અને કોઈપણ 
વયન્ત ને આ થિઝાનય ંજોખમ કેિી રીતે ઘટઝાિી 
શકે છે એ શઝાવમલ છે. 
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િવમેન્શિિયા શિુરં છે? િિમેન્શિિયા શિુરં છે?

‘િવમેન્શવયઝા’ શબ્દ લક્ષણો જેમ કે િવસ્મરણ, િવચઝારિઝા 
અને બોલિઝામઝાં મયશ્કેલીઓ, અને ભઝાિનઝાઓ અને 
િર્તનમઝાં પરવિર્તનો નઝા સમૂહનો િર્ણન કરે છે. 
િવમેન્શવયઝા મગજનઝાં ભૌતવક રોગો નઝાં કઝારણે થઝાય છે. આ 
િૃદ્ધત્િ નો એક કયદરતી ભઝાગ નથી, અને આ આિશ્યક 
નથી. યોગ્ય સહઝાયતઝા સઝાથે િ્યક્તવ િવમેન્શવયઝા સઝાથે 
સઝારી રીતે જીિી શકે છે.

િિમેન્શિિયા કોણે થાય છે?

 િવમેન્શવયઝા કોઈપણ સંસ્કૃતવ, જઝાતવ, ધર્મ, લવંગ અથિઝા 
રઝાષ્ટ્રીયતઝા નઝા લોકો પર અસર કરી શકે છે. યયકે મઝાં આશરે 
850,000 લોકો િવમેન્શવયઝા સઝાથે જીિી રહ્યઝા છે, જેમઝાંથી 
આશરે 28,000 બ્લૈક, એશવયઝાઈ અને લઘયમતવ અંશનઝા 
સમયદઝાયો મઝાંથી છે. 2026 સયધી આ સમયદઝાયો મઝાં િવમેન્શવયઝા 
સઝાથે જીિી રહ્યઝા લોકો ની સંખ્યઝા િબલ થઈ જિઝાની 
અપેક્ષઝા છે.
  
 િવમેન્શવયઝા એશવયઝાઈ અને બ્લૈક કેરેબવયન સમયદઝાયો િચ્ચે 
િધય સઝામઝાન્ય છે. સંભિવત છે કે આ હઝાઈ બ્લિ પ્રેશર, 
િઝાયઝાબવટીસ, સ્ટ્રોક અને હૃદય રોગ િવમેન્શવયઝા મઝાટે તમઝામ 
જોખમ પરવભળો છે, અને આ સમયદઝાયોનઝા સભ્યો મઝાટે િધય 
સઝામઝાન્ય છે. 

 જોકે, અમયક હકઝારઝાત્મક પગલઝાં લઇને આ તમઝામ પરવભળો 
ને ઘટઝાિી શકઝાય છે- જેમ કે કસરત અને સંતયલવત ખોરઝાક 
લેિઝાથી- આિી રીતે પીિવત િ્યક્તવ નઝા સ્િઝાસ્થ્યમઝાં 
સયધઝારો કરી શકઝાય છે. આિી રીતે, દરેક િ્યક્તવ તેમનઝા 
િવમેન્શવયઝાનઝા જોખમ ને ઘટઝાિી શકે છે.  
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ડિમેન્શયઝા એક ્િપથી િધતી બીમઝારી છે. 
આનો અથ્થ એ થઝાય છે કે શરૂઆતમઝા ંઆનઝા ં
લક્ષણો ઓછઝા હોય છે પરંત ય િધતઝા સમય સઝાથ ે
બગિતઝા જાય છે. આ ધીમે અથિઝા ્િપથી 
થવય ંદરેક વયડકત નઝા ડહસઝાબે થઝાય છે. યોગય 
મદદ અને સમજણ સઝાથે આ બીમઝારી સઝાથ ે
આતમવનભ્થર રહિેઝાનય ંસભંિ થઈ શકે છે. અમયક 
વયન્તઓ આનઝા ંલક્ષણો ્પષટ થયઝા પછી અને 
િૉ્ટર દ્ઝારે ડિમેન્શયઝા નો વનદઝાન કયઝા્થ પછી 
પણ અમયક િષષો મઝાટે આતમવનભ્થર રહ ેછે.

 િિમેન્શિિયા ના લક્ષણો
 
િવમેન્શવયઝાથી પ્રભઝાિવત દરેક િ્યક્તવ અનન્ય છે અને 
તેને પોતઝાની રીતે તેનો અનયભિ થશે. િવમેન્શવયઝા થી પીિવત 
િ્યક્તવ ને નવમ્નલવખવત મઝાંથી અમયક સઝાથે મયશ્કેલીઓ થશેઃ 
  
દરરોજ ની સ્મૃતિ – તેઓ શયં કરી રહ્યઝા હતઝા તે ભૂલી જિયં,એ 
દવિસે  થોિઝા સમય પહેલઝાં અથિઝા એક જ પ્રશ્ર્ન િઝારંિઝાર 
પૂછિયં

એકાગ્રતા, નિયોજન અથવા આયોજન – નવર્ણયો લેિઝામઝાં, 
સમસ્યઝાઓ ઉકેલિઝામઝાં અથિઝા દરરોજ નઝા કઝાર્યો ને 
કરિઝામઝાં(દઝા.ત. ભોજન રઝાંધિઝામઝાં) મયશ્કેલીઓ
 
ભાષા – કંઈક િસ્તય મઝાટે યોગ્ય શબ્દ શોધિઝામઝાં અથિઝા કોઈ 
િઝાતચીત ને અનયસરિઝામઝાં મયશ્કેલીઓ 

અરંતર અને વસ્તુઓની ઊરંિાઈ નક્કી કરવામારં – ઉદઝાહરણ 
તરીકે, પગથવયઝા નો ઉપયોગ કરતી િખતે

સમય અથવા સ્થળની ભાણ ના હોવી – દવિસ અથિઝા તઝારીખ 
િવશે મૂં્િઝાઈ જિયં, અથિઝા એક પરવચવત જગ્યઝાએ ખોિઝાઈ 
જિયં.

 સ્મરણ અને િવચઝારિઝાની મયશ્કેલીઓ સઝાથે, િવમેન્શવયઝા થી 
પીિવત િ્યક્તવ ભઝાિનઝાત્મક, બેચેન, બદમવજઝાજ, અિવિેકી 
અથિઝા ઉદઝાસ પણ બની શકે છે.
  
િવમેન્શવયઝા નઝા અમયક પ્રકઝારો મઝાં, િ્યક્તવ એિી િસ્તયઓ પણ 
જોઈ શકે છે િઝાસ્તિ મઝાં ત્યઝાં નથી (દૃષ્ટવની ભ્રઝામકતઝા), 
અથિઝા તેઓ સતત એિી િઝાતો પર િવશ્િઝાસ કરશે જે સઝાચી 
નથી. િવમેન્શવયઝા થી પીિવત િ્યક્તવ િર્તમઝાન અને ભૂતકઝાળ 
ને ભેગયં પણ કરી શકે છે. 
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ડિમેન્શયઝા એક ્િપથી િધતી બીમઝારી છે. 
આનો અથ્થ એ થઝાય છે કે શરૂઆતમઝા ંઆનઝા ં
લક્ષણો ઓછઝા હોય છે પરંત ય િધતઝા સમય સઝાથ ે
બગિતઝા જાય છે. આ ધીમે અથિઝા ્િપથી થવય ં
દરેક વયડકત નઝા ડહસઝાબે થઝાય છે. યોગય મદદ 
અને સમજણ સઝાથ ેઆ બીમઝારી સઝાથ ેઆતમવનભ્થર 
રહિેઝાનય ંસભંિ થઈ શકે છે. અમયક વયન્તઓ 
આનઝા ંલક્ષણો ્પષટ થયઝા પછી અને િૉ્ટર દ્ઝારે 
ડિમેન્શયઝા નો વનદઝાન કયઝા્થ પછી પણ અમયક િષષો 
મઝાટે આતમવનભ્થર રહ ેછે.

ડિમેન્શિયા ના પ્રકાર
ડિમેન્શયઝા નઝા અનેક પ્રકઝાર હોય છે. સૌથી સઝામઝા્ય 
પ્રકઝારોની યઝાદી નીચે આપિઝામઝા ંઆિલે છે. આનઝા ં
લક્ષણો અલગ અલગ હોય છે.

Alzheimer’s disease (અલ્ાઇમર રોગ) એક 
સઝામઝા્ય પ્રકઝાર નય ંડિમેન્શયઝા છે. િઝારંિઝાર વિ્મરણ 
અલ્ઝાઇમર રોગ નો પ્રથમ લક્ષણ છે.

Vascular dementia (વેસ્ક્ યૂલર(નચલકાઓનો) 
ડિમેન્શયઝા), તે પછી મઝાનવસક આઘઝાત થઈ શકે છે, 
જે કઝારણે શરૂઆતમઝા ંકોઈ પણ િ્ત ય ઉપર ધયઝાન 
કે્દ્ીત કરિઝામઝા ંઅથિઝા એનઝા ંવિશ ેવિચઝારિઝામઝા ં
મયશકેલી થઈ શકે છે.

Mixed dementia (િમકસ્િ ડિમેન્શિયા) તયઝારે હોય 
છે જયઝારે કોઈ વયન્ત ને અલ્ઝાઇમર રોગ અને 
િૅ્ક્યલર ડિમેન્શયઝા બન્ે હોય છે. વમક્િ ડિમેન્શયઝા 
નઝા લક્ષણો આ બન્ે બીમઝારીઓ નો સયંોજન હોિઝાની 
શક્યતઝા હોઈ શકે છે.

Dementia with Lewy bodies (ડિમેન્શિયા િવદ 
લેવઇ બૉિી) એક ઓછઝા સઝામઝા્ય પ્રકઝાર નો 
ડિમેન્શયઝા છે. પ્રઝારંભભક લક્ષણોમઝા ંસમય જતઝા ં
બદલઝાતી સતક્થતઝા, અંતર ને નક્ી કરિઝામઝા,ં 
ભચત્તભ્રમ અને હલનચલનમઝા ંમયશકેલીઓ.  

Frontotemporal dementia (ફ્ો્્ો્ેમ્પલ્લ ડિમેન્શિયા) 
પણ ઓછ ંસઝામઝા્ય છે. આ મગજનઝા ંઆગળ અને/
અથિઝા નઝા નયકસઝાન નઝા કઝારણે થઝાય છે. પ્રઝારંભભક 
લક્ષણોમઝા ંવયન્ત નઝા િત્થનમઝા ંફેરફઝારો, ભઝાિનઝાતમક 
પ્રવતડરિયઝાઓ અને ભઝાષઝાનઝા કૌશલયોનો સમઝાિશે થઝાય 
છે. 
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િનદાન શિા મા્ે કરાવવો જોઈએ છે?
જે કોઈ પોતઝાની ્મવૃત વિશ ેભચંવતત હોય તેમને 
પોતઝાનઝા જી.પી. સઝાથ ેિઝાત કરિી જોઈએ, જે કોઈને 
ડિમેન્શયઝા હોિઝાની શક્યતઝા હોય તો તે એની 
આકઝારણી કેિી રીતે કરિી જોઈએ એની સલઝાહ 
આપશ.ે આકઝારણીમઝા ંબીજાં િૉ્ટરો સઝાથ ેિઝાતચીત 
કરિઝાનય,ં વિવિધ પરીક્ષણો કરિઝાનય ંઅને કદઝાચ મગજ 
નો ્કેન કરઝાિિઝાનય ંસમઝાિશે થશ.ે 

વનમનભલભખત કઝારણો મઝાટે  ડિમેન્શયઝા ની સપંણૂ્થ 
આકઝારણી કરઝાિિઝાનય ંમહતિપણૂ્થ છેઃ

અ્ય બીમઝારીઓ ની સઝારિઝાર કરિઝા મઝાટે જે 
ડિમેન્શયઝા જેિી દેખઝાય છે પરંત ય જેનય ંસઝારિઝાર કરી 
શકઝાય છે (દઝા.ત. ઉદઝાસી, સરંિમણ)

ડિમેન્શયઝા થી પીડિત વયન્ત ને એનઝા ંલક્ષણો નો 
્પષષટકરણ પ્રદઝાન કરિો

ડિમેન્શયઝા થી પીડિત વયન્તને સઝારિઝાર, સલઝાહ, 
મઝાડહતી અને સહઝાયતઝા ની પરિઝાનગી આપિઝા

ડિમેન્શયઝા થી પીડિત વયન્તને એનઝા ભવિષય મઝાટે 
આયોજન અને  વયિ્થઝા ની પરિઝાનગી આપિઝા.

ડ્પસસઃ િૉક્ર ને મળીને વધ ુમારં વધ ુ
માડહતી પ્રાપત કરવી
િૉક્ર ને કોઈ્પણ પ્રશ્ો અથવા ચિંતાજનક લક્ષણો 
િવશેિ પ યૂછવા મા્ે ્પહલેારંથી જ નોંધી લો. 

િૉક્ર તમને જે મહતવપ યૂણ્લ બાબતો કહ ેએ નોંધી લો.

જે શિબદો અથવા વાક્ો તમે સમજી શિકયા નથી એ 
િૉક્રને સમજાવવા મા્ે કહો.

િૉક્રને કોઈ્પણ તબીબી શિબદો લખવા મા્ે કહો, 
ખાસ કરીને જો અંગે્જી ભાષા તમારી  માતભૃાષા ના 
હોય તો.  
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સારવાર અને સહાયતા
ડિમેન્શયઝા નો કોઈ ઈલઝાજ નથી, પરંત ય કોઈને આ 
પડરન્થવત સઝાથ ેસઝારી રીતે જીિિઝા મઝાટે મદદ કરિઝા 
ઘણય ંકરી શકઝાય છે. ડિમેન્શયઝા નઝા અમયક પ્રકઝારો મઝાટે, 
જેમ કે અલ્ઝાઈમર રોગ મઝાટે દિઝા ઉપલબધ છે. થોિી 
િઝાર મઝાટે આ લક્ષણો ને વનયવંરિત કરિઝા મઝાટે મદદ કરી 
શકે છે. 

વિવિધ થરેેપીઓ, સહઝાયતઝા અને આનદંપ્રદ પ્રવવૃતઓ 
પણ કોઈને ડિમેન્શયઝા સઝાથે સઝારી રીતે જીિિઝા મઝાટે 
મદદ કરી શકે છે. આમઝા ંિઝાતચીત કરીને થચી 
ભચડકતસઝા, જીિનની િઝાતઝા્થ અથિઝા સં્ મરણો, ઘર કઝામઝા ં
મદદ અને પ્રવવૃત સમહૂો નો સમઝાિેશ થઝાય છે. આ 
NHS(એન.એચ.એસ.), સઝામઝાજજક સેિઝાઓ, ્િચૈ્છક 
સગંઠનો અથિઝા ખઝાનગી કંપનીઓ દ્ઝારઝા પ્ર્ત યત કરી 
શકઝાય છે. તમઝારઝા વિ્તઝારમઝા ંશય ંઉપલબધ છે એ વિશ ે
જી.પી., ્મરણ સેિઝા અથિઝા ્થઝાવનક અલ્ઝાઈમર 
સોસઝાયટી ને પછૂો. 

ડિમેન્શયઝા થી પીડિત વયન્ત ને સઝારી રીતે જીિિઝા 
મઝાટે મદદ કરિઝા અને તેમનઝા પડરિઝારો ને સમથ્થન 
કરિઝા મઝાટે એવય ંઘણય ંછે જે અમે બધઝા કરી શકીએ વછએ. 
ડિમેન્શયઝા સઝાથ ેપીડિત વયન્ત ને શઝારીડરક, મઝાનવસક 
અને સઝામઝાજજક રૂપ થી એ હોઈ શકે એટલય ંઉતસઝાહી હોિઝા 
મઝાટે પ્રોતસઝાહન આપવય ંજોઈએ. તેમને જે કઝામ કરિઝામઝા ં
આનદં મળે છે તેમનઝા મઝાટે મહતિપણૂ્થ છે કે એ કઝામ એ 
કરતઝા રહ,ે ભલે ને એ કઝાય્થ કરિઝાની અમયક અલગ રીત 
હોય.  
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ડિમેન્શિયા થવાનો તમને કે્ળો જોખમ છે?
િજૈ્ઝાવનકો એ િ્ત યઓ વિશ ેઘણય ંજાણે છે જે વયન્તમઝા ં
ડિમેન્શયઝા વિકઝાસિિઝા ની શક્યતઝા ને િધઝારે છે. આ બઝાબતો 
સઝાથ ેપડરભચત હોિઝાનય ંમહતિપણૂ્થ છે કઝારણ કે તમઝારી 
જીિનશૈલી બદલિઝાથી તમઝારયં જોખમ ઘટી શકે છે.

ડિમેન્શયઝા મઝાટે ઉંમર સૌથી જોખમી પડરબળ છે. 65 િષ્થથી 
ઓછી ઉંમરનઝા ંઅમયક લોકો ડિમેન્શયઝાથી પીડિત થઈ 
જાય છે પરંત ય આ ઉંમરની ઉપર આ િધઝારે સઝામઝા્ય છે. 
ડિમેન્શયઝા 80 થી િધય ઉંમર નઝા વયન્તઓ મઝા ં6 મઝા ંથી 1 
પર અસર કરે છે.

અલ્ઝાઇમર રોગ તમઝારઝા મઝાતઝા વપતઝા અને ભઝાઈ-બહન ને 
હોિઝાથી તમને થિઝાની શક્યતઝા િધી જાય છે, પરંત ય આ 
આિશયક નથી.

હઝાઈ બલિ પ્રેશર, ઉ્ચ કોલે્ટ્ોલ અને પ્રૌઢઝાિ્થઝામઝા ં
્્ળૂતઝા, હૃદયની સમ્યઝાઓ, મઝાનવસક આઘઝાત, િઝાયઝાભબટીસ 
અને કદઝાચ ઉદઝાસી સડહત ઘણી તબીબી બીમઝારીઓ 
ડિમેન્શયઝા નો જોખમ િધઝારે છે.

એક અ્િ્થ જીિનશલૈી થી– ખબૂ દઝારૂ પીિઝાથી, ધયમ્રપઝાન, 
એક ફેટી, તીખય ંઆહઝાર ખઝાિિઝાથી, અને ખબૂ થોિી કસરત 
કરિઝાથી – ડિમેન્શયઝા થિઝાનય ંઉ્ચતમ ખતરો હોય છે.
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તમારુરં  જોખમ ઘ્ાિવા
ડિમેન્શયઝા થિઝાની શક્યતઝા ને ઘટઝાિિઝા મઝાટે એક વયન્ત 
ઘણય ંબધય ંકરી શકે છેઃ

વનયવમત શરીડરક કસરત કરો – સપતઝાહમઝા ંપઝાચં િખત, 
ઓછઝામઝા ંઓછઝા 30 વમનીટ.

તબીબી પડરન્થવતઓ ટોચ પર રઝાખો – દિઝા લો અને 
વનયવમત ચેક-અપ કરઝાિો.

જો તમે ધયમ્રપઝાન કરતઝા હોિો તો બધં કરિઝાનો પ્રયઝાસ કરો 
– જી.પી. ની સલઝાહ લો.

ફ્ત ઓછી મઝારિઝામઝા ંદઝારૂ પીિઝાનય ંરઝાખો (જો તમે દઝારૂ પીિો 
છો).

એક ્િ્થ અને સતં યભલત આહઝાર લો – ખઝાિં, મીઠય ં અને 
સતંપૃત ચરબી ખઝાિિઝાનય ંઓછ ંકરો. ચીકણી મઝાછળી, ફળ 
અને શઝાકભઝાજી પયષકળ લો.

આહઝાર અને કસરત દ્ઝારઝા એક ્િ્થ િજન જાળિો.

મઝાનવસક અને સઝામઝાજજક રૂપથી ઉતસઝાહી રહો.

મોટઝા ભઝાગનઝા ડક્સઝાઓમઝા,ં આ પગલઝાઓ નો અનયસરણ 
કરિઝાથી કે્સર, મઝાનવસક આઘઝાત અને હૃદય રોગ જેિઝા 
અ્ય રોગો નો જોખમ પણ ઘટઝાિશે. 

5 મહતવપ યૂણ્લ સરંદેશિાઓ
ડિમેન્શયઝા વદૃ્ધતિનો એક આિશયક ભઝાગ નથી.

ડિમેન્શયઝા મગજનઝા રોગો નઝા કઝારણે થઝાય છે અને એનઝા 
વિવિધ પ્રકઝાર હોય છે.

ડિમેન્શયઝા કોઈની ભલૂ નથી – આ કોઈ ને પણ થઈ 
શકે છે.

ડિમેન્શયઝા થી પીડિત કોઈપણ વયન્તને પણ 
લઝાગણીઓ, ભઝાિનઝાઓ અને આજીિન નઝા અનયભિ હોય 
છે. 

ડિમેન્શયઝા સઝાથ ેસઝારી રીતે જીિી શકઝાય અને સમયદઝાય 
નો એક ભઝાગ બનીને રહી શકઝાય છે.
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અલ્ાઈમર સોસાય્ી ડિમેન્શિયા સાથે ્પીડિત વયનકતઓ, 
તેમના ્પડરવારો અને દેખભાળ કરનારાઓ  મા્ે ય.ુકે. ની 
પ્રમખુ સમથ્લન અને સરંશિોધન ધમા્લદા છે. અમે પ્રકાશિનો, 
નેશિનલ ડિમેન્શિયા હલે્પલાઈન, વેબસાઈ્ અને 3,000 
કરતારં વધ ુસ્થાિનક સેવાઓ દ્ારા અમે ડિમેન્શિયા ના 
કોઈ્પણ પ્રકારથી ્પીડિત વયનકત અને એમના દેખભાળ 
કરનારાઓ ને માડહતી અને સહાયતા પ્રદાન કરીએ િછએ.

જો તમને અલ્ાઇમર રોગ િવશેિ અથવા ડિમેન્શિયા ના 
કોઈ અ્ય પ્રકાર િવશેિ કોઈ ્પણ ચિંતા છે, તો alzheimers.
org.uk ની મલુાકાત લો અથવા 0300 222 1122 ્પર 
અલ્ાઇમર સોસાય્ી ડિમેન્શિયા હલે્પલાઈન ને ફોન કરો.

(કોઈ્પણ ભાષા મારં દુરંભાિષયાઓ ઉ્પલબધ છે. તાલીમ અને 
મ યૂલયારંકન હતે ુકૉલસ ને રૅકોિ્લ અથવા મોની્ર કરી શિકાય 
છે)

Alzheimer’s Society
43–44 Crutched Friars
London EC3N 2AE

0330 333 0804
info@alzheimers.org.uk
alzheimers.org.uk

Registered charity no. 296645
A company limited by guarantee and registered in England no. 2115499.
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Alzheimer’s Society
43–44 Crutched Friars
London EC3N 2AE

0330 333 0804
info@alzheimers.org.uk
alzheimers.org.uk

Alzheimer’s Society is the UK’s leading dementia charity. We provide 
information and support, improve care, fund research, and create 
lasting change for people affected by dementia.  

If you have any concerns about Alzheimer’s disease or any  
other form of dementia, visit alzheimers.org.uk or call the Alzheimer’s 
Society National Dementia Helpline on 0300 222 1122. (Interpreters 
are available in any language. Calls may be recorded  
or monitored for training and evaluation purposes.)


