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Dementia ਉਮਰ 
ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹਿੱਸਾ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ1



ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਂਜਾ ਂਚਚਹਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ 
ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ dementia ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ। 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸਮੱਹਸਆਵਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਕਈ ਲੱਛਣਾ ਂਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਨ ਜੋ dementia ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਸਮੱਹਸਆਵਾ ਂਹਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਕਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹਮਜ਼ਾਜ ਜਾ ਂਹਵਿਾਰ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

Dementia ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹਿਸੱਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿ ਹਸਰਫ਼ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਨਿੀਂ 
ਕਰਦਾ। ਯੂ.ਕੇ. ਚਵੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ dementia ਹੈ। 
ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ-ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾ ਂਨੌਜਵਾਨ-ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ dementia ਹਕਿਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ।

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼, ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਕਰਮੰਦ ਿੋ, ਤਾ ਂਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਿੈੈ।

ਇਸਦੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਿਨ ਹਕ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ dementia ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਵਖਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਹਵੱਚ 
ਹਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਹਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਹਵਟਾਹਮਨ ਅਤੇ ਥਾਇਰੌਇਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਦਮਾਗ ਦੇ 
ਹਟਊਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਾ ਂਹਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 
ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸਮੱਹਸਆਵਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾ ਂਹਕ ਇਿ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, alzheimers.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹਜਿਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਇਸਨੇ ਹਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਨਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਵਾਕਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਹਿਰਕਾਰ ਇਿ 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਕ ਉਿ ਹਸਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਿੀਂ ਭੱੁਲ ਰਿੇ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਿ ਸੁਣਨਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੋਗ,ੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ’

ਚਕਮ, ਚਜਸਦੇ ਚਪਤਾ ਡੇਰੇਕ ਨੂੰ dementia ਹੈ



Dementia 
ਹਦਮਾਗ ਦੀਆ ਂ
ਹਬਮਾਰੀਆ ਂਕਰਕੇ 
ਿੁੰਦਾ ਿੈ2



Alzheimer ਰੋਗ ਚਜਹੀਆ ਂਚਬਮਾਰੀਆ ਂਕਰਕੇ ਨਸਾ ਂਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਚਜਸ 
ਨਾਲ ਚਦਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਹਕਸਮਾ ਂਦੇ dementia ਇੱਕੋ ਹਜਿੇ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਕਸਮਾ ਂ
ਦੇ dementia ਹਵੱਚ ਹਦਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਹਸਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰਚਦਾ ਿੈ।

ਿੋਰ ਹਕਸਮਾ ਂਦੇ dementia ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
 ਵਸਕੂਲਰ dementia (ਹਦਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆ ਕਰਕੇ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)
 ਹਮਕਸਡ dementia (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ Alzheimer ਰੋਗ ਅਤੇ ਵਸਕੂਲਰ dementia)
 dementia ਹਵਦ ਹਲਵਾਇ ਬਾਡੀਜ਼ (Dementia with Lewy bodies) 
 ਫਰੋਂਟੋਟੇਮਪੋਰਲ dementia (ਹਜਸ ਹਵੱਚ Pick ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ)

Alzheimer ਰੋਗ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਿੈ। ਸਟੋ੍ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਕੂਲਰ 
dementia ਅਕਸਰ ਇੱਕ ‘ਕਦਮਵਾਰ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਸਹਥਰ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਫਰ ਅਚਾਨਕ ਹਵਗੜ ਜਾਦਂੇ ਿਨ।

ਹਰ ਚਕਸੇ ਦਾ dementia ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ dementia ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਸਿਤ ਵੱਲ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ। 
ਿੋਰ ਕਾਰਕਾ ਂਹਵੱਚ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਉਨ੍ਾਨਂੂੰ ਹਮਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਸਿਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਮਾਿੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, alzheimers.org.uk/aboutdementia 'ਤੇ ਜਾਓ

Dementia ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜੀਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ

Alzheimer ਰੋਗ dementia 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ



Dementia ਹਸਰਫ਼ 
ਤੁਿਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 
ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਹਧਤ ਨਿੀਂ ਿੈ3



ਜਦੋਂ ਚਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ dementia ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 
ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਿ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। Dementia ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਿਰਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਾਲ ਿੀ ਹਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 
ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣਾ ਂਚਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ-ੇਪਛਾਣ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ, ਹਜਵੇਂ ਕੋਈ ਹਵਅਜੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਂਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

 ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆਵਾ,ਂ ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਸਿੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੋਣਾ

 ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਸਿੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆਵਾ ਂ(ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਿੋਵੇ)
 ਹਮਜ਼ਾਜ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆ।ਂ ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, 
ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸ, ਡਹਰਆ ਿੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਜਾ ਂਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਪੱਛੇ ਿਟ ਸਕਦਾ ਿੈ।

Dementia ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਹਵਗੜਦੇ ਜਾਦਂੇ ਿਨ। ਇਿ ਹਕੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਰਦਾ ਿੈ, ਇਿ 
ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ - ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।

Dementia ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਚਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਚਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਲੋਕ ਹਫਰ ਵੀ 
dementia ਨਾਲ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਰਹਿ 
ਸਕਦੇ ਿਨ4

ਹਾਲਾਚਂਕ dementia ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਚਵਚਗਆਨੀ ਅਤੇ ਖਜੋਕਾਰ ਉਸਨੂੰ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਉਿ ਹਦਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਹਜਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਿਨ ਜੋ ਲੱਛਣਾ ਂਅਤ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬਧੰਨ ਹਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਨਾਲ dementia ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਹਰਿਆ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਜੀਵਨ 
ਜੀ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਉਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨ।
‘ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ,ਂ ਸਾਡ ੇਸਾਹਰਆ ਂਹਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਤਭਾ ਸੀ, ਸਾਡ ੇਸਾਹਰਆ ਂਕੋਲ ਿੁਨਰ ਅਤ ੇਕਾਬਲੀਅਤਾ ਂਸਨ – ਉਿ ਸਾਰੇ ਰਾਤ-ੋਰਾਤ ਅਲੋਪ 
ਨਿੀਂ ਿ ੋਜਾਦੇਂ ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਨੂੰ ਹਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ dementia ਨੂੰ ਹਬਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਹਵੱਚ ਤਿੁਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਹਤਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ ਮਾਿਰ ਿਾ ਂ- ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਿੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿੁਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾ।ਂ’

ਸ਼ੇਲਾਘ, dementia ਨਾਲ ਰਚਹੰਦੇ ਹੋਏ



ਇਲਾਜ
ਅਹਜਿੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਉਪਲਬਧ ਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਕਸਮਾ ਂਦੇ dementia ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ਇਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ 
ਸਮੱਹਸਆ ਿੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਿੋਵੇ ਤਾ ਂਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹਕਉਂ ਿੈ।

ਹੋਰ ਚੀਿਾ ਂਜੋ dementia ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਚਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਚਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਬੋਧਾਤਮਕ ਉਤੇਜਨਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਰਤਾ ਂਕਰਨਾ ਜਾ ਂਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਹਲਆ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ

 ਜੀਵਨ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ, 'ਜੀਵਨ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਹਕਤਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨਾਲ 
ਯਾਦਾ ਂਅਤੇ ਤਜਰਹਬਆ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ

 ਹਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ –ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਹਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ – ਜੋ 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾ ਂਹਕ ਇਿ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਇਲਾਜਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, alzheimers.org.uk/treatment 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਡੀ ਖੋਜ
ਖੋਜ ਰਾਿੀਂ, ਅਸੀਂ ਿਰ ਰੋਜ਼ dementia ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਹਸੱਖ ਰਿੇ ਿਾ।ਂ Dementia ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, 
ਖੋਜਕਾਰ dementia ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਹਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਉਿ ਵੇਖ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਰੋਹਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਂਤਸ਼ਿੀਸ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਥਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਸੁਧਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੰਨਾ ਂਹਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਾਗਂੇ, ਓਨਾ ਂਿੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਗਂੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਿ ਸੁਤੰਤਰ 
ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਜਨਾ ਂਹਚਰ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਉਿ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਹਜਊਣ ਜੋ ਉਿ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ।

alzheimers.org.uk/research'ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ



Alzheimer’s 
Society dementia 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਮੌਜੂਦ ਿੈ
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ਅਸੀਂ dementia ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਚਵਤ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

 ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ 0333 150 3456 'ਤੇ 
ਸਾਡੀ Dementia Connect ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਮਊਹਨਟੀ, Talking Point, ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ, ਹਜੱਥੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਝਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

 ਸਾਡੀ dementia ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆ ਂਸਲਾਿ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲੱਭੋ।

 Dementia ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਹਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਂਰਾਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰੋ। alzheimers.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ



Alzheimer’s Society ਬਾਰੇ
2021 ਤੱਕ, ਯੂ.ਕੇ. ਹਵੱਚ 1 ਹਮਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹਥਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ।  
ਪਰ dementia ਨਿੀਂ ਹਜੱਤੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ, Alzheimer’s Society dementia ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿੇਗੀ – ਉਿ ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਿਨ, ਉਨ੍ਾ ਂ'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾ ਂ
ਉਿ ਉਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੂਹਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਹਰਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ dementia ਚੈਹਰਟੀ ਿਾ।ਂ ਿਰ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾ ਂਅਤੇ, ਅੰਤ ਹਵੱਚ, 
dementia ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਹਮਿਨਤ ਕਰਦੇ ਿਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਹਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਹਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਾ ਂਹਜਨ੍ਾਨਂੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਹਜ਼ਆਦਾ dementia-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਸਹਥਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਕਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ 
ਹਬਨਾ ਂਰਹਿ ਪਾਉਣ। alzheimers.org.uk/research'ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਓ ਚਮਲ ਕੇ dementia ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ।ੋ ਦਾਨ 
ਕਰ।ੋ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮੁਚਹੰਮ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ,ੋ ਚਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦੇ 
ਚਵਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਵੋ।
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