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આ માર્ગદરશિશિકા નવશિે
જો તમને તાજેતરમા ંજ કહેવામા ંઆવ્ુ ંહોય કે તમને ડિમને્શિયા છે તો, 
આ માર્ગદરશિશિકા તમારા માટે છે. આ કોઇપણ પ્રકારનો ડિમને્શિયા હોઈ 
શિકે છે, જેમ કે, અલ્ાઈમસ્ગનો રોર, વસે્ક્લુર ડિમને્શિયા અથવા નમશ્ર 
ડિમને્શિયા. અથવા ત ેલવેી બોિી સાથેનો ડિમને્શિયા હોઈ શિકે કે પછી 
ઓછો જોવા મળતા પ્રકારનો, જેમ કે ફ્ો્ટોટેમપરલ ડિમને્શિયા હોઈ 
શિકે છે. 

ડિમેન્શિયા ધરાવતા કોઈ વયન્તના નજીકના મમત્ો અથવા પડરવારન ેપણ આ 
માર્ગદરશિશિકા ઉપયોરી થઇ શિકશિ,ે કારણ કે આ એવી કોઇપણ વયન્ત કે જે 
પાલક અથવા સહાયકની ભૂમમકા ભજવતંુ હોય તેમના માટનેી જાણકારીને 
સમાવે છે. 

માર્ગદરશિશિકા તમન ેડિમેન્શિયા મવશિ ેઅન ેજે સારવાર, સહકાર અન ેસવેાઓ 
ઉપલબધ છે તેન ેવધુ સમજવામા ંમદદ કરશેિ. આ તમન ેડિમેન્શિયા સાથ ેશિક્યત: 
કેટલી સારી રીતે જીવી શિકો અન ેભમવષય માટ ેયોજનાઓ બનાવી શિકો તેની 
માહહતી સમાવે છે. 

આ માર્ગદરશિશિકાની પ્રથમ આવૃત્તિ િીપાટ્ટ મે્ટ ઓફ હેલથના સહકાર અન ેફન્િશિર 
થી Alzheimer’s Society દ્ારા ઉતપાડદત કરવામા ંઆવી હતી. આ બીજી 
આવૃત્તિ છે. તેની સમીક્ા ડિમેન્શિયા ધરાવતાલોકો, પાલકો અન ેડિમેન્શિયાના 
હનષણાતો દ્ારા કરવામા ંઆવી છે. અમે તમામ પ્રમતભાવો ધયાનમા ંલીધલેા છે. 

જો તમે આ માર્ગદરશિશિકાની કોઇપણ જાણકારી મવશિ ેવાત કરવા મારંતા હોવ તો, 
કૃપા કરી Alzheimer’s Society નશેિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇન પર ફોન કરો. 
અમારી વેબસાઈટ પર પણ વધુ માહહતી છે.
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પ્રસ્તાવના 
Liz Cunningham
ડિમને્શિયાના નનદાનનો સામનો કરવો ભયજનક હોઈ શિકે છે. તમે 
અસ્વસ્થ, અસુરક્ષિત, વયાકુળ કે મૂં્ વણ અનુભવી શિકો છો. તમ ેજે 
કંઇપણ અનુભવો, જાણવાની મખુય વસ્્ ુએ છે કે તમ ેએકલા નથી.

મારા હનદાન થયા પહેલા, મેં માહહતી મેળવવા અન ેક્યાથંી મદદ તેમજ સહકાર 
મેળવવો તે શિોધવા માટ ેAlzheimer’s Society ની વેબસાઈટનો ઉપયોર 
કયયો હતો. એપોઇ્ટમે્ટસ માથંી પસાર થવાની રાહ જોતા હંુ ખબુ જ હતાશિ 
થઇ રયો હતો, પણ Alzheimer’s Society માથંી કોઈએ મન ેમદદ કરી અને 
સહકાર આપયો. મન ેનથી ખબર કે આના વરર હંુ શુ ંકરત-સતત તે સહકાર 
મેળવવો બીજીવાર જીવવાનુ ંસક્મ બનાવવા માટનેી શિરૂઆત હતી. 

હનદાન પછી માહહતી અન ેસહકાર મેળવવો એ ખરેખર મહતવપૂણ્ગ છે – એ 
તમન ેફરીથી ખાતરી અપાવવામા ંઅન ેતમારં જીવન ફરીથી જીવવાની 
પરવાનરીનો અનભુવ અપાવી શિકે છે. આ માર્ગદરશિશિકા તમન ેતમારા હનદાન, 
સારવાર, ભમવષય, અન ેડિમેન્શિયા સાથ ેસારી રીતે કેમ જીવવંુ તેના મવશિ ેતમારે 
જે જાણવાની જરૂર છે તે તમામ વસતુઓ કહે છે. જો તમે તમારા કોઇપણ 
લક્ણો મવશિ ેચિશિમતત હોવ તો, તમે તેન ેઅહીં જોઈ શિકો છો, અન ેતમે વસતુઓ 
સરળ બનાવવા માટ ેશુ ંકરી શિકો તેના પર તે સલાહ આપે છે. 

Alzheimer’s Society સરવશિસીસ સહીત, હેલપલાઇનની જેમ તેમા ંઅ્ય 
લોકોની સપંક્ટ ની મવરતો આપેલી છે જે તમન ેસહકર આપી શિકે છે. મારી પાસે 
પડરવારના પાલકો છે, પણ સોસાયટીના કોઈ વયન્ત સાથ ેવાત કરવાથી કોઈ 
શિકંા તેમજ િર દરુ થઇ શિકે છે અન ેવસતુઓન ેસરળ રીતે સમજાવી શિકાય છે – 
લાઈનના અંતમા ંઆ પ્રકારે ફરીથી ખાતરી મેળવવી મહતવપૂણ્ગ છે.

‘ એપોઇ્ટમે્ટસમાંથી પસાર થવાની રાહ 
જોતા હંુ ખુબ જ હતાશિ થઇ રયો હતો, પણ 
Alzheimer’s Society માંથી કોઈએ મને 
મદદ કરી અને સહકાર આપયો. મને ખબર 
નથી કે આના વરર હંુ શું કરત. 

Liz Cunningham (મલઝ કનનશિરહામ), 
ડિમેન્શિયા સાથ ેજીમવત 
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તમારા નનદાન સાથનેી 
શિરતો પર આવતા
જો તાજેતરમા ંજ તમારં ડિમને્શિયા સાથ ેનનદાન થ્ુ ંહોય તો, તમે 
દઃુખી, ભયભીત, ખોવાયલેા, એકલતા, ગુસ્સો અથવા કોઈ પર નવશ્ાસ 
ન કરવાની લારણી અનુભવી શિકો છો. અથવા તમ ેથોિી રાહત અનુભવી 
શિકો કે હવ ેતમારી જે સમસ્યાઓ છે તનેા માટે તમારી પાસે એક 
સ્પષ્ીકરણ છે. દરેક વયન્ત અલર હોય છે, પરં્ ુઆ બધી પ્રનતડરિયાઓ 
અલર અલર સમય ેશિક્ય છે અને ત ેતમામ સામા્ય છે. તમ ેકેવુ ંઅનુભવો 
છો તે દરેક ડદવસે અલર અલર હોઈ શિકે છે. 

જો તમે કરી શિકો તો, તમે કેવંુ અનભુવો છો તે મવશેિ તમારા મમત્ો અન ેપડરવાર 
સાથ ેવાત કરો. તે વસતુઓ સાથ ેસામનો કરવા માટ ેતેના મવશિ ેવાત કરવી તે 
પ્રથમ પરલુ ંછે. તે અ્ય લોકોન ેપણ સમજવામા ંમદદ કરશેિ કે તમે શેિમાથંી 
પસાર થઇ રહ્ા છો અન ેતેઓ તમન ેકઈ રીતે મદદ કરી શિકે છે. તેઓન ેપણ 
આ વસતુ મુશકેલીભરી લારી શિકે છે, તેથી વાત કરવી તે તેમના માટ ેપણ સારં 
હોઈ શિકે છે. આરોગયના હનષણાત અન ેસામાજજક સભંાળના વયવસાયીઓ પણ 
હોય છે, જેમ કે કાઉન્સલસ્ગ અથવા ડિમેન્શિયા સલાહકાર, જેમની સાથ ેતમે 
સહકાર માટ ેવાત કરી શિકો છો. 

તે તમારા હનદાન મવશિ ેવધુ શિીખવામા ંઅન ેશેિની અપેક્ા રાખવી જોઈએ તેમાં 
મદદ કરી શિકે છે. આ ભમવષય માટ ેયોજનાઓ બનાવવાનુ ંવધ ુસરળ બનાવી 
શિકે છે. તમે અતયારે જ આ કરવા ઈચછી શિકો છો, અથવા અતયારે તમે સપૂંણ્ગ 
તૈયાર ન હોઈ શિકો – તમે વસતુઓન ેતમારી રીતે લો તે સારં રહેશિ.ે જયારે તમે 
તૈયાર થઇ જાવ, તયારે ઘણી બધી માહહતી અન ેસલાહો ઉપલબધ હશિ.ે 

એ જાણવંુ મહતવપૂણ્ગ છે કે તમે એકલા નથી – UK મા ંઆશિરે 850,000 લોકો 
છે જેમન ેડિમેન્શિયા છે. એ શિક્ય છે કે તમે ડિમેન્શિયા સાથ ેસારી રીતે જીવી 
શિકો છો અન ેતમારા તેમજ તમારા પડરવાર માટ ેસહકાર ઉપલબધ છે. સશંિોધનમાં 
સમમવષ્ટ થઇન,ે સવેાઓનો મવકાસ કરીન,ે ઝુબેંશિમા ંભાર લઈન ેઅથવા સવયસંવેા 
આપીન ેતમે અ્યન ેપણ મદદ કરવાનુ ંઈચછી શિકો છો. 

તમે સમગ્ર પુનસતકા વાિંવાનુ ંપસદં કરી શિકો છો અથવા, 
જો તમે પસદં કરો તો, તમન ેજે ભાર સબમંધત હોય તેના 
પર વધુ ધયાન આપી શિકો છો. જો તમે સમગ્ર વસતુ કરતા 
માત્ ઉપરછલલુ ંજ વાિંવાનુ ંપસદં કરો તો, દરેક મવભારની 
શિરૂઆતમા ંમુખય મુદ્ાઓની સમીક્ા આપેલી છે. 

તમે કેટલાક પ્રકરણના અંતે 'આરામી પરલાઓ'ની સખંયા 
મેળવી શિકો છો. તેમા ંકેટલીક વસતુઓ મવશિ ેમવિારવા ઈચછી 
શિકો છો જે તમન ેહાલમા ંસારી રીતે જીવવા અન ેભમવષય 
માટનેી યોજનાઓ કરવામા ંમદદ કરી શિકે છે. 

આ પુનસતકા દ્ારા તમે અ્ય Alzheimer’s Society 
પ્રકાશિનો માટનેા સિૂનો જોઈ શિકશિો જે અહી આવરી 
લવેામા ંઆવેલા મવષયો પર તમન ેવધુ માહહતી આપી શિકે છે. 
આમાથંી મોટાભારના માત્ ઈંગલીશિમા ંજ ઉપલબધ છે. જો કે 
છતા ંપણ, અમારી પાસ ેકેટલીક માહહતી અ્ય ભાષાઓમાં 
ઉપલબધ છે, અન ેઅમારી હેલપલાઇનમા ંભાષાતંરની સવેા પણ 
છે. તેઓ વધ ુમાહહતી, સલાહ અન ેસહકાર પૂરો પાિવા માટ ે
સક્મ છે.

તમે Alzheimer’s Society સરવશિસીસની યાદી પેજ 131 
પર જોઈ શિકો છો. અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓની યાદી પેજ 
135 પર આપેલી છે. 

આ માર્ગદરશિશિકાનો 
ઉપયોર કઈ રીત ેકરશિો
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સમાનવષ્ો
1 ડિમને્શિયા નવશિ ે 9 

2 સારવાર 25

3 સારી રીત ેજીવવુ ં 39

4 અરાઉથી યોજના બનાવવી 63

5 ડિમને્શિયા ધરાવતા લોકો માટે સેવાઓ 87

6 આધાર આપનારાઓ માટે આધાર 103

7 સંશિોધન 123

8 Alzheimer’s Society સેવાઓ અને આધાર 131

9 અ્ય ઉપયોરી સંસ્થાઓની યાદી 135
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1 મુખય મુદ્ા: ડિમેન્શિયા નવશિે

ડિમેન્શિયા ઉમર સાથ ેથતો સામા્ય રોર નથી. તે તયારે થાય 
છે જયારે મરજન ેરોર દ્ારા અસર થાય છે. ડિમેન્શિયા દરેકને 
અલર અલર રીતે અસર કરે છે અન ેતમે સખંયાબધં ફેરફાર 
અનભુવી શિકો છો. જેમા ંયાદશિન્ત, મવિારો, એકાગ્રતા અને 
ભાષા સહીતની સમસયાઓ હોઈ શિકે છે. તમે શુ ંજોઈ રહ્ા 
છો અન ેસાભંળી રહ્ા છો તેન ેસમજવામા ંતમે કદાિ મુશકેલી 
અથવા સમસયા અનભુવી શિકો છો. તમે મૂિ, લારણીઓ અને 
વત્ગનમા ંપણ ફેરફાર અનભુવી શિકો છો. 

 ડિમેન્શિયા પ્રરમતશિીલ છે, જેનો અથ્ગ થાય છે કે સમય જતાં 
તમારા લક્ણો ખબુ જ ખરાબ થતા જશિ.ે એ છતા ંપણ, 
ડિમેન્શિયા સાથ ેજીવતા ઘણા લોકો ઘણા વષયો સધુી સડરિય 
અન ેપડરપૂણ્ગ જીવન જીવતા હોય છે. 

ડિમેન્શિયા ઘણા પ્રકારના હોય શિકે છે. અલઝાઈમસ્ગના રોરો 
અન ેવેસક્લુર ડિમેન્શિયા સહુથી સામા્ય હોય છે. લવેી 
બોિી (DLB) અન ેફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા (FTD) સાથનેા 
ડિમેન્શિયા સહુથી ઓછા થતા હોય છે. શિક્ય છે કે એકથી 
વધુ પ્રરના ડિમેન્શિયા હોઈ શિકે છે, આ પડરનસથમતન ે'મમશ્ર 
ડિમેન્શિયા' તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. વેસક્લુર ડિમેન્શિયા 
સાથનેો અલઝાઈમરનો રોર સહુથી વધ ુથતો હોય છે. 

કેટલીક જુજ પડરનસથમતઓ છે જેના કારણે ડિમેન્શિયા થઇ શિકે 
છે. જે લોકોનુ ંડિમેન્શિયાનુ ંહનદાન થયુ ંહોય તેના માત્ આશિરે 
5 ટકાન ેજ તે એ્સાથ,ે થઇ શિકે છે. 

 મવવધ પડરબળો છે જે કોઈના ડિમેન્શિયાના જોખમન ેવધારી 
શિકે છે. ઉમર, જનીનો, આરોગય અન ેજીવનશિલૈી (ઉદાહરણ 
તરીકે, કસરત, ખોરાક અથવા ધુમ્રપાન) તમામ તેમા ંભાર 
ભજવે છે. 

ડિમેન્શિયા સાથનેા મોટાભારના લોકો 65 વષ્ગથી વધ ુઉમરના 
હોય છે, પણ ડિમેન્શિયા યવુાન લોકોન ેપણ અસર કરી શિકે છે. 
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ડિમને્શિયા શુ ંછે? 
ડિમેન્શિયા શિબદ યાદશિન્ત ખોવી, મવિારતી વખતે, સમસયાઓ ઉકેલતી વખતે 
અથવા ભાષા સાથ ેમુશકેલીઓ અનભુવવી, અન ેમુિ, દ્રમષ્ટ અથવા વત્ગનમાં 
ફેરફાર જેવા લક્ણોના સમુહનુ ંવણ્ગન કરે છે. સામા્ય શિરઆતમા ંઆ ફેરફાર 
નાના હોઈ શિકે છે, પણ ડિમેન્શિયા સાથ ેકેટલાક લોકો માટ ેતેમના રોજંીદા 
જીવનન ેતે ખબુ જ ખરાબ રીતે અસર કરી શિકે છે. ડિમેન્શિયા ઉમર સાથ ેથતો 
કુદરતી રોર નથી. એ તયારે ઉદભવે છે જયારે રોર મરજન ેઅસર કરે છે. 

ડિમેન્શિયાના 100 થી વધ ુજેટલા જાણીતા પ્રકાર છે. અલઝાઈમસ્ગના રોરો અને 
વેસક્લુર ડિમેન્શિયા સહુથી સામા્ય હોય છે. વધ ુશિોધવા માટ,ે પેજ 16 પર 
ડિમેન્શિયાના પ્રકાર જુઓ. 

ડિમેન્શિયાના આંકિા 

■  UK માં આશિરે 850,000 લોકો છે જેઓ ડિમેન્શિયા 
સાથે જીવી રહ્ા છે. 

■  ઉમર સાથે ડિમેન્શિયા થવાની તમારી શિક્યતાઓ વધી 
જાય છે. 65 વર્ગથી વધુ ઉમર ધરાવતા લોકોમાં 14 માંથી 
એકને, જયારે 80 થી વધુ ઉમરના લોકોમાં છ માંથી 
એકને ડિમેન્શિયા હોય છે. પુરરો કરતા સ્તીઓમાં તે વધુ 
સામા્ય હોય છે. 

■  UK માં ઓછામાં ઓછા 42,000 ્ુવાન વયન્તઓને 
(65 વર્ગથી નીચેના) ડિમેન્શિયા હોય છે. તેને પ્રારંભભક 
શિરૂઆતનો અથવા ્ુવાનનોનો ડિમેન્શિયા કહેવામાં આવે 
છે. 

લષિણો ક્યા ંછે?
દરેક તેમની અલર રીતે ડિમેન્શિયા અનભુવે છે. અલર અલર પ્રકારના ડિમેન્શિયા 
લોકોન ેપણ અલર અલર રીતે અસર કરી શિકે છે. જો કે છતા ંપણ, કેટલાક 
સામા્ય લક્ણો નીિ ેસમૂિત કરેલ છે. તમે તમારા પોતાના કેટલાક અનભુવો 
ઓળખી શિકો છે. 

યાદશિન્ત ખોવી: 
■   તાજેતરમા ંજ બનલેી વસતુઓન ેફરીથી યાદ કરવામા ંસમસયાઓ થવી 

(એ છતા ંપણ તમે લાબંા સમય પહેલા થયલેી વસતુઓન ેસરળતાથી યાદ 
કરી શિકો છો.)

■  વાતિીતમા ંવસતુઓન ેપુનરાવરતશિત કરવી, જેમ કે, વારંવાર એક જ પ્રશ્ો 
પૂછ્ ેરાખવો.

વસતુઓન ેમવિારતી અન ેયોજના કરતી વખતે મુશકેલી અનભુવવી: 
■  એકાગ્રતામા,ં પરલાઓની શ્રણેીન ેઅનસુરવામા,ં નવા મવિારો લવેામા ંઅથવા 

સમસયાઓ ઉકેલવામા ંમુશકેલીઓ અનભુવવી.
■  પડરમિત દૈહનક કાયયો, જેમ કે એક રેત્સપીન ેઅનસુરવી અથવા તમારા નાણા 

(ઉદાહરણ તરીકે, તમારા પે્શિન અથવા બે્ ક એકાઉ્ટસ) ની વયવસથા સાથે 
સઘંષ્ગ થવો.

ભાષા સાથ ેસમસયાઓ:
■  યોગય શિબદ શિોધવામા ંમુશકેલી
■  વાતિીતન ેઅનસુરવામા ંસઘંષ્ગ અનભુવવો અથવા તમે સાભંળેલી વસતુઓનો 

ખોટો અથ્ગ સમજવો.

સમય અથવા સથળ મવશિ ેરરેસમજ થવી:
■  સમય, તારીખ અથવા કઈ ઋતુ છે તે અંરેનો ટ્કે ખોઈ બસેવો
■  તમારી પડરમિત જગયાએ પણ ખોવાઈ જવંુ અથવા તમે ક્યા ંછો તેની જાણ 

ન હોવી.

દાશિ્ગહનક સમજશિન્તમા ંમુશકેલીઓ:
■  અંતર નક્ી કરવામા ંસમસયા (ઉદાહરણ તરીકે, પરથીયાઓ પર)
■  અરીસામા ંદેખાતી રિનાઓ અથવા પ્રમતનબશિબો મવશિ ેરરેસમજ થવી.

વધ ુમાનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 400, What is dementia? 
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સમય જતા ંફેરફાર આવવા. 
ડિમેન્શિયાપ્રરમતશિીલ છે, જેનો અથ્ગ થાય છે કે સમય જતા ંતમારા લક્ણો ખબુ 
જ ખરાબ થતા જશિ.ે તે કેટલી ઝિપે પ્રરમત કરશિ ેતે દરેક વયન્ત માટ ેઅલર 
અલર હોય છે. ડિમેન્શિયા સાથનેા કેટલાક લોકો વષયો સધુી તેમની સવતંત્તા 
જાળવી રાખ ેછે.

ડિમેન્શિયાના મધય અન ેઅંમતમ તબક્ામા,ં દરરોજની ડરિયાઓ જેવી કે, રસોઈ 
બનાવવી, અથવા વયન્તરત સભંાળ જેમ કે નાહવંુ અન ેતૈયાર થવા માટ ેતમને 
વધુન ેવધ ુસહકારની જરૂર પિી શિકે છે. ડિમેન્શિયા આયષુય ટંૂકી કરે છે, એ 
છતા ંપણ ઘણા લોકો તેની સાથ ેઘણા વષયો સધુી જીવે છે. 

જો કે ડિમેન્શિયા તમન ેઅન ેતમે ક્યા ંતબક્ામા ંછો તેન ેઅસર કરે છે, છતાં 
પણ નસથમતન ેવધુ સારી કરીન ેજીવવાના રસતાઓ હમેશિા હોય છે. વધ ુશિોધવા 
માટ,ે સારી રીતે જીવવાના પેજ 39 પર જુઓ અન ેડિમેન્શિયા સાથનેા લોકો 
માટ ેસવેાઓ માટ ેપેજ 87 જુઓ. 

મરજના અલર અલર ભારોને થતું નુકસાન અલર અલર અસર કરે છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, મરજના એક ભારને થતું નુકશિાન માણસની ટંૂકા સમયની 
(તાજેતરની) યાદશિન્તને અસર કરી શિકે છે, જયારે કે મરજનો અ્ય ભાર 
તેમની વસતુઓની યોજના કરવાને અસર કરી શિકે છે. મરજને થતા ફેરફાર 
મવશિે વધુ શિોધવા માટ,ે પેજ 16 પર ડિમેન્શિયાના પ્રકારો જુઓ. 

વધ ુમાનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 456, Dementia and  
the brain

મૂિમા ંફેરફાર થવો અથવા લારણીઓ પર હનયતં્ણ રાખવામા ંમુશકેલીઓ.
■  અસામા્ય રીતે બિેને, ઉદાસ, ભયભીત, તામસી થઇ જવંુ અથવા 

સરળતાથી હતાશિ થઇ જવંુ.
■  વસતુઓમા ંરસ ગુમાવવો અન ેઅતિંુ બની જવંુ
■  આતમ-મવશ્ાસ ખોઈ બસેવો. 

તનેા કારણો શુ ંહોઈ શિકે છે? 
ડિમેન્શિયા રોરના પડરણામે મરજમા ંથતા શિારીડરક ફેરફારન ેકારણે થાય છે. 
ડિમેન્શિયા જેમ પ્રરમત કરે છે, મરજનુ ંબધંારણ અન ેરસાયણ બદલાય છે, 
જેન ેકારણે વેસક્લુર કોષો મૃતય ુપામે છે. જેમ વધુ વેસકુ્લર કોષો મૃતય ુપામે 
છે, તેમ મરજન ેનકુશિાન થાય છે. 

જો તમે કોમપયુટરનો ઉપયોર કરતા હોવ તો, તમે ડિમેન્શિયા મરજને કઈ રીતે 
અસર કરે છે તે માટનેી અમારી એહનમેટિે માર્ગદરશિશિકા જોઈ શિકો છો. આ 
alzheimers.org.uk/braintour ખાતે મળી શિકશિે. 

શિા માટે કેટલાક લોકોને ડિમને્શિયા થાય છે? 
એ હમેશિા સપષ્ટ નથી થઇ શિકતંુ કે શિા માટ ેકેટલાક લોકોન ેડિમેન્શિયા થાય છે 
અન ેકેટલાકન ેશિા માટ ેનથી થતો. તે ઉમર, જનીનો આરોગય અન ેજીવનશિલૈીના 
સયંોજન પર આધાર રાખ ેછે (ઉદાહરણ તરીકે કસરત, ખોરાક અન ેધૂમ્રપાન). 

વધ ુમાનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 450, Risk factors for 
dementia
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1
અ્ય પ્રારંજભક ફેરફારમા ંસમમવષ્ટ થઇ શિકે છે:
■  ભાષા સાથનેી સમસયાઓ, જેમ કે યોગય વસતુ માટ ેયોગય શિબદો શિોધવા
■  મંૂઝવણ અથવા જે કહેવામા ંઆવે છે તેન ેઅનસુરવામા ંમુશકેલી અનભુવવી. 
■ ત્ણ પડરમાણોમા ંવસતુઓ જોવામા ંસમસયાઓ થવી
■  દરરોજની ડરિયાઓમા ંમુશકેલી અનભુવવી – ઉદાહરણ તરીકે, દકુાનોમાં 

વસતુઓ માટ ેચુકવણી કરતી વખતે ત્સક્ાઓ સાથ ેમુશકેલી અનભુવવી. 
■ વધુ અતિંુ બનવંુ અથવા મુિમા ંબદલાવ અનભુવવા.

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 616, Alzheimer's disease: 
Understanding your diagnosis

ડિમને્શિયાના પ્રકાર
ડિમેન્શિયા ઘણા પ્રકારના હોય શિકે છે. હનદાન સાથનેા આશિરે 95 ટકા 
લોકોન ેમુખય િાર પ્રકારમાથંી એક પ્રકાર હોઈ શિકે છે – અલઝાઈમસ્ગના 
રોરો, વેસકુ્લર ડિમેન્શિયા, લવેી બોિી સાથનેા ડિમેન્શિયા (DLB) અથવા 
ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા (FTD). આ બધાનુ ંવણ્ગન નીિનેા પેજ પર કરેલુ ંછે. 

વેસક્લુર ડિમેન્શિયા પછી અલઝાઈમરના રોરો એ સહુથી સામા્ય પ્રકાર છે. 
ડિમેન્શિયાના અ્ય પ્રકાર મવશિ ેશિીખવા માટ ેપેજ 23 જુઓ. 

અલ્ાઈમરના રોરો 

મરજની અંદર 
મરજની અંદર બનલેા અસામા્ય બધંારણન ે'પલકેસ' અન ે'ટે્ ગલસ' કહેવામાં 
આવે છે. આ વેસકુ્લર કેવી રીતે કાય્ગ કરે છે અન ેએકબીજા સાથ ેકેવી રીતે 
સવંાદ કરે છે તેન ેમવકે્હપત કરે છે, અન ેછેવટ ેતેમના મૃતયનુુ ંકારણ બન ેછે. 

કોઈના અલઝાઈમરના રોર સાથનેા મરજમા ંકેટલાક મહતવપૂણ્ગ રસાયણોની 
પણ તંરી હોય છે. આ રસાયણોના સતરનો ઘટવાનો અથ્ગ થાય છે કે સદેંશિાઓ 
મરજમા ંજે રીતે મુસાફરી કરવા જોઈએ તે રીતે કરતા નથી. 

પ્રારંજભક બદલાવો 
અલઝાઇમર રોર સામા્ય રીતે યાદશિન્તન ેહળવા નકુશિાન સાથ ેધીમે ધીમે 
શિરૂ થાય છે, જેમ કે, તાજેતરની ઘટનાઓન ેયાદ કરવામા ંઅથવા નવી માહહતી 
શિીખવામા ંમુશકેલી થવી. તેનુ ંકારણ છે કે મરજનો પહેલો ભાર જેન ેઅસર 
થાય છે તે યાદશિન્ત અન ેશિીખવા માટનેો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે 
લોકોના નામ અથવા તમે વસતુઓ મૂકી છે તે ભુલી શિકો છો. 

વસે્કુ્લર ડિમને્શિયા

મરજની અંદર
વેસક્લુર ડિમેન્શિયા મરજમા ંલોહીના પુરવઠામા ંથતી સમસયાઓના પડરણામે 
થાય છે – 'વેસકુ્લર' શિબદનો અથ્ગ ર્તવાહહનીઓ સબમંધત છે. િેતા કોષોને 
જીવતા રહેવા માટ ેલોહીમાથંી ઓ્સીજનની અન ેપોષકતતવોની જરૂર હોય છે. 
પૂરતા લોહી મવના, આ િેતા કોષો મૃતય ુપામે છે. 

વેસક્લુર ડિમેન્શિયા મવમવધ પ્રકારના હોઈ શિકે છે. તેનો એક પ્રકાર સટ્ોકને 
કારણે થાય છે (જેન ેસટ્ોક સબમંધત ડિમેન્શિયા કહેવામા ંઆવે છે). અ્ય એક 
મરજના ઊંિાણમા ંરહેલા ભારોન ેમળતા લોહીના ઓછા પુરવઠાન ેકારણે થાય 
છે (જેન ેસબકોટટીકલ વેસક્લુર ડિમેન્શિયા કહેવામા ંઆવે છે). 

સટ્ોક તયારે ઉદભવે છે જયારે મરજના ભારમા ંલોહીના પ્રવાહનો રઠ્ો બન ેછે, 
અથવા જયારે મરજમા ંર્તવાહહનીનો મવસફોટ થાય છે. ઘણીવાર વેસકુ્લર 
ડિમેન્શિયા ઘણા મોટા સટ્ોકન ેઅનસુરે છે (જેન ેપોસટ સટ્ોક ડિમેન્શિયા કહેવામાં 
આવે છે). એ છતા ંપણ ઘણીવાર તે નાના સટ્ોક પછી આવે છે (જેન ેમલટી 
ઇનફાક્ટ ટ ડિમેન્શિયા કહેવામા ંઆવે છે). 
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સબકોટટીકલ વેસક્લુર ડિમેન્શિયા – જયારે મરજના ઉંિા ભારોમા ંલોહીનો 
પ્રવાહ ઓછો હોય છે – ઘણીવાર નાની ધમનીઓ જે મરજન ેલોહી પૂરં પાિ ે
છે તે સાકંિી થવાન ેકારણે પણ થાય છે. 

પ્રારંજભક ફેરફાર 
તમે કેવા ફેરફાર અનભુવો છો તે મરજના ક્યા ંભારમા ંનકુશિાન થયુ ંછે તેના 
પર આધાર રાખ ેછે. સામા્ય પ્રારંજભક ફેરફારમા ંયોજનાઓ કરવી, ઝિપથી 
મવિારવુ અથવા એકાગ્રતામા ંમુશકેલીઓ આવવી છે. થોિા સમય માટ ેએવંુ પણ 
થઇ શિકે કે તમે ખબુ જ મંૂઝવણ અનભુવો. તમે હતાશિ અથવા બિેેન પણ બની 
શિકો છો. પ્રારંજભક તબક્ામા ંહંમેશિા યાદશિન્ત ખોવી તે સામા્ય નથી હોતંુ. 

જો તમન ેમોટો સટ્ોક થયો હોય તો, વેસકુ્લર ડિમેન્શિયાના લક્ણો 
અિાનકથી શિર થઇ શિકે છે. તયારબાદ તે નસથર રહી શિકે છે અથવા, પ્રારંજભક 
તબક્ાઓમા,ં સમય જતા ંતે થોિા સારા થઇ શિકે છે. જો તયારબાદ તમન ેઅ્ય 
સટ્ોક આવે તો, ફરીથી તમારા લક્ણો ખબુ જ ખરાબ થઇ શિકે છે. 

જો તમન ેશ્રણેીબદ્ધ નાના સટ્ોક આવતા હોય તો, થોિીવાર માટ ેતમારા લક્ણો 
નસથર રહે છે અન ેપછી ધીમે ધીમેં ઘટવાના બદલ ેતબક્ાવાર તેઓ ખબુ જ 
ખરાબ થતા જાય છે. 

જો તમન ેસબકોટટીકલ વેસક્લુર ડિમેન્શિયા હોય તો, ધીમે ધીમે તબક્ાવાર 
તમારા લક્ણો ખબુ જ ખરાબ થતા જાય છે. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 614, Vascular dementia: 
Understanding your diagnosis

લવેી બોિી સાથેનો ડિમને્શિયા (DLB)

મરજની અંદર
ડિમેન્શિયાના આ પ્રકારન ેતેનુ ંનામ િતેા કોષોમા ંમવકાસ પામતા પ્રોટીનના નાના 
ઝંુિમાથંી મળંુ છે, જેન ેલવેી બોિીઝ કહેવામા ંઆવે છે. જે અલઝાઈમર રોરના 
પલકેસ અન ેટે્ રલસના સમાન છે, તે મરજ જે રીતે કાય્ગ કરે છે તેન ેમવકે્હપત 
કરે છે. તેઓ રાસાયજણક સદેંશિવાહકના સતરન ેઘટાિ ેછે જેન ેકારણે િેતા કોષો 
મૃતય ુપામે છે. 

પારકશ્િ સન રોર ધરાવતા લોકોમા ંપણ લવેી બોિીઝ જોવા મળે છે. પારકશ્િ સન 
ધરાવતા વયન્તમા ંજેમ તેમની નસથમતની પ્રરમત થાય તેમ ડિમેન્શિયા થવાનું 
જોખમ વધ ુરહે છે. જો તેવંુ થાય, તો તેન ેપારકશ્િ સનના રોરનો ડિમેન્શિયા 
કહેવામા ંઆવે છે. 

પ્રારંજભક ફેરફાર 
લવેી બોિીઝ સાથનેા ડિમેન્શિયાના પ્રારંજભક તબક્ાઓમા,ં તમન ેસાવધ રહેવંુ 
કપરં લારી શિકે છે અન ેઆરળ યોજનાઓ કરવામા,ં તક્ટ  અન ેસમસયાઓ 
ઉકેલવામા ંમુશકેલી થઇ શિકે છે. સામા્ય રીતે આ લક્ણો દરેક ડદવસ ેઅલર 
અલર હોય છે. 

તમે વસતુ કઈ રીતે જુઓ છો તેમા ંપણ તમન ેસમસયાઓ થઇ શિકે છે, જેમ કે: 
■ અંતર નક્ી કરવામા ંકપરં લારવંુ 
■ ત્ણ પડરમાણોમા ંવસતુઓ જોવામા ંસમસયાઓ થવી
■ જે વસતુઓ તયા ંનથી હોતી તે દેખાવી (દાશિ્ગહનક આભાસ). 

તમારામા ંપારકશ્િ સન રોરમા ંહોય તેવા લક્ણો પણ મવકાસ પામી શિકે છે. જેમાં 
સમમવષ્ટ છે: 
■ ધીમંુ અન ેકઠોર હલનિલન
■ સતુંલન સાધવામા ંસમસયા 
■ એક હાથ અથવા પરમા ંધુ્જારી થવી.

ઊંઘમા ંપરેશિાનીની પેટન્ગ પણ સામા્ય છે. જો કે છતા ંપણ, અલઝાઈમરના રોર 
ધરાવતા કેટલાક લોકો કરતા તમારી યાદશિન્ત ઓછી અસર પામશેિ. 

વધુ માનહતી માટે પુનસ્તકા 37, Dementia with Lewy bodies: 
Understanding your diagnosis
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ફ્ો્ટોટેમપરલ ડિમને્શિયા (FTD)

મરજની અંદર
ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા અલર અલર શિરતોની શ્રણેીન ેઆવરતો શિબદ છે. મુળ 
રીતે તેન ેપીકનો રોર કહેવામા ંઆવે છે અન ેહજુપણ કેટલીક વાર આ શિબદનો 
ઉપયોર થાય છે. તે મરજના ફ્ો્ટલ અન ેટમેપરલ લોબસ તરીકે ઓળખાતા 
મરજના ભારમા ંથતા નકુશિાનન ેકારણે થાય છે. આ ભારો વત્ગન, ભાવનાતમક 
જવાબો અન ેભાષા કૌશિલયનુ ંહનયતં્ણ કરે છે. 

ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયામા,ં આ લોબસના િતેા કોષોમા ંઅસામા્ય પ્રોટીનના ઝંુિ 
એકઠા થાય છે અન ેતેન ેકારણે કોષો મૃતય ુપામે છે. મહતવપૂણ્ગ રસાયણો જે 
મરજની આસપાસ સદેંશિાઓનુ ંવહન કરે છે તેમન ેપણ અસર થાય છે. 

પ્રારંજભક ફેરફાર 
ફ્ો ટ્ોટમેપરલ ડિમેન્શિયા મોટ ેભાર ેલોકોન ેતેમની, 40, 50, અન ે60 વષ્ગની 
ઉમરમા ંઅસર કરે છે (મોટ ેભારે અલઝાઈમરના રોર અથવા વેસક્લુર 
ડિમેન્શિયા થતા લોકો કરતા નાના લોકોન ેથાય છે). ફ્ો ટ્ોટમેપરલ ડિમેન્શિયાના 
ત્ણ અલર અલર પ્રકાર છે, જેન ેત્બહેમવયરલ વેરીએ ટ્, સીમે ટ્ીક ડિમેન્શિયા 
અન ેપ્રોગે્રસીવ નોન-ફલયઅુ ટ્ અફાસીયા કહેવાય છે. 

ત્બહેમવયરલ વેરીએ્ટ ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયામા,ં ઘણી વખત સહુ પ્રથમ 
વયન્તતવ અથવા વત્ગનમા ંફેરફાર જણાય છે. ઘણીવાર તમે અતિા બની જાઓ 
છો અથવા અ્ય લોકો જેટલી સભંાળ લ ેતેટલી ના લઇ શિકો, અથવા તમે 
અયોગય સામાજજક ટીકાઓ કરી શિકો છો. તમે ઝનનૂી અથવા આવેરજ્ય પણ 
બની શિકો છો – ઉદાહરણ તરીકે, અસામા્ય ખોરાકની આદત મવકસવી. 

જો તમન ેસીમે્ટીક ડિમેન્શિયા હોય તો, સામા્ય રીતે તમે વાણી પર પ્રભુતવ 
ધરાવતા હોવ છો પણ તમે કેટલાક શિબદોનો અથ્ગ અથવા સમજ ગુમાવી 
શિકો છો. 

જો તમન ેપ્રોગે્રસીવ નોન-ફલયઅુ્ટ અફાસીયા હોય તો, તમારી ભાષાન ેપણ 
અસર થઇ શિકે છે. તમારી વાણી ધીમી થઇ જાય છે અન ેઘણા પ્રયાસોની જરૂર 
પિ ેછે. 

ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયાના પ્રારંજભક તબક્ાઓમા,ં તમારી દૈહનક યાદશિન્તને 
અસર થવી અસભંમવત છે. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 687, Frontotemporal 
dementia: Understanding your diagnosis

નમશ્ર ડિમને્શિયા
કેટલાક લોકોન ેએકથી વધારે પ્રકારના ડિમેન્શિયા હોય છે. તેન ેમમશ્ર ડિમેન્શિયા 
કહેવામા ંઆવે છે. સહુથી સામા્ય મમશ્રણ અલઝાઈમરના રોર સાથ ેવેસક્લુર 
ડિમેન્શિયાનુ ંછે. તેના બાદનુ ંસહુથી સામા્ય મમશ્રણ અલઝાઈમરના રોર સાથે 
લવેી બોિીઝનુ ંછે. જો તમન ેમમશ્ર ડિમેન્શિયા હોય તો, તમન ેબન્ ેપ્રકારના 
ડિમેન્શિયાના લક્ણોનો અનભુવ થવાની શિક્યતા રહે છે. 
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્વુાન લોકોમા ંડિમને્શિયા (ય્ર-ઓનસેટ ડિમને્શિયા) 
UK મા ંઓછામા ંઓછા 42,000 લોકોન ેતેમની 65 વષ્ગની ઉમર સધુી પહોિતા 
પહેલા ડિમેન્શિયાનુ ંહનદાન કરવામા ંઆવયુ ંહતંુ. ઘણીવાર તેન ે'ય્ર-ઓનસટે 
ડિમેન્શિયા', 'અલલી-ઓનસટે ડિમેન્શિયા', અથવા 'વરકશિર એજ ડિમેન્શિયા' 
કહેવામા ંઆવે છે. 

જો તમે 65 વષ્ગથી નીિે હોવ તો, તમે કોઇપણ પ્રકારના ડિમેન્શિયાન ેમવકત્સત 
કરી શિકો છો. જો કે, છતા ંપણ, તમન ેસહુથી સામા્ય પ્રકારનો ડિમેન્શિયા 
થવાની શિક્યતા રહી શિકે છે, જેમ કે, ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા અથવા 
આનવંુત્શિક કારણોન ેલીધ ેથતા ંઅ્ય ડિમેન્શિયા. ડિમેન્શિયા ધરાવતા યવુાન 
લોકોમાથંી માત્ દર ત્ીજા વયન્તન ેઅલઝાઈમરનો રોર હોઈ શિકે છે. 

તમારા કેટલાક લક્ણો સમાન હશિઘેણીવાર તમારે અલર અલર પિકારોનો 
સામનો કરવો પિશિ ેઅન ેવૃદ્ધ લોકોન ેઅલર અલર પ્રકારના સહકારની જરૂર 
પિ ેછે. તમારો એક નાનો પડરવાર, નાણાકીય જવાબદારીઓ, જેમ કે, મોરગેજ 
હોઈ શિકે છે, અન ેતમે હજુ પણ કાય્ગ કરતા હોઈ શિકો છો. ડિમેન્શિયા સાથે 
તમે વધુ સારી રીતે કેમ જીવી શિકો તેન ેમાટ ેતમારા રસ અન ેઅપેક્ાઓ અલર 
અલર પણ હોઈ શિકે છે. 

ડિમેન્શિયા ધરાવતા યવુાન લોકો દ્ારા સામનો કરવામા ંઆવતી સમસયાઓ 
મવશિ ેવધુ જાણવા માટ,ે નાણાકીય બાબતો, ડ્ાઈચવશિર અન ેકાય્ગ કરવાનો મવભાર 
જુઓ. આ આરળની યોજનાઓ બનાવવાના પ્રકરણ 4 મા ંપેજ 63 ની 
શિરૂઆતમા ંઆવરી લવેાયુ ંછે. યવુાન લોકો માટનેી સવેાઓ પરની માહહતી માટ ે
પણ પેજ 100 જુઓ. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 688, Young-onset dementia: 
Understanding your diagnosis

ડિમને્શિયા અને શિીખવામા ંઅસમથ્ગતા
િાઉન ત્સ્ડ્ોમ સહીતના, શિીખવાની અસમથ્ગતા ધરાવતા લોકોમા ંયવુાન વયે 
ડિમેન્શિયા મવકસવાની શિક્યતાઓ વધ ુરહે છે (સામા્ય રીતે અલઝાઈમરના 
રોર). જો તમન ેડિમેન્શિયા અન ેશિીખવાની અસમથ્ગતા હોય તો, તમારા 
પ્રારંજભક લક્ણો થોિા અલર હોઈ શિકે છે – ઉદાહરણ તરીકે, તમન ેવત્ગનમાં 
ફેરફાર અનભુવવાની શિક્યતાઓ વધુ હોય શિકે છે. તમે જે સહકાર મેળવી રહ્ા 
હોવ તે તમારી સમજ મુજબ અનકુુળ અન ેતમન ેકેવી રીતે સવંાદ કરવો રમે છે 
તે મુજબનો હોવો જોઈએ. 

વધુ માનહતી માટે ફે્ટશિીટ 430, Learning disabilities and 
dementia, ER1, What is dementia? 

આલકોહોલ સબનંધત મરજનંુ નુકશિાન (કોસા્ગકોફ ક્સ્ડ્ોમ સહીત) 
આલકોહોલ રીલટેિે બ્ઈેન િમેેજ (ARBD) (આલકોહોલ સબમંધત મરજનું 
નકુશિાન) એ કેટલાક વષયો સધુી હનયમમત રીતે વધ ુપીવાના કારણે થાય છે. તે 
મધયમ વયના લોકોન ેઅસર કરે છે. ARBD એ ડિમેન્શિયાનો પ્રકાર નથી પણ 
તેના લક્ણો સમાન હોઈ શિકે છે, જેમ કે યાદશિન્ત ગુમાવવી અન ેહનણ્ગય 
લવેામા ંસમસયાઓ આવવી. જો તમે આલકોહોલ પીવાનુ ંબધં કરો તો, સારો 
ખોરાક જમો અન ેજ્ાનાતમક પુનવ્ગસવાટ લો, તો તમે આતં્શિક અથવા સપૂંણ્ગ 
સાજા થવા માટ ેસક્મ બની શિકો છો.

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 438, What is alcohol-
related brain damage? 

ડિમને્શિયા થવાના જુજ કારણો 
અ્ય પડરનસથમતઓની મવશિાળ શ્રણેી ડિમેન્શિયા તરફ દોરી શિકે છે. તે ઘણી 
જુજ હોય છે,અન ેસાથ ેમળીન ેતમામ ડિમેન્શિયાના માત્ 5 ટકા માટ ેજવાબદાર 
હોય છે. એ છતા ંપણ, યવુાન વયના લોકોમા ંતે સહુથી સામા્ય હોય છે. 

વધુ માનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 442, Rarer causes of 
dementia
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2
મુખય મુદ્ાઓ: સારવાર

ડિમેન્શિયા માટ ેકોઈ જાણીતો ઉપિાર નથી. તમારી અ્ય 
તબીબી પડરનસથમતઓન ેધયાનમા ંરાખીન ેઅન ેતમારી 
જીવનશિલૈીમા ંફેરફાર કરીન,ે સારવારમા ંદવા સાથ ેઅન ેદવા 
મવના બન્ ેઅજભરમનનો સમાવેશિ થાય છે. આના મમશ્રણ 
સાથ,ે ઘણા વષયો સધુી ડિમેન્શિયા સાથ ેસારી રીતે જીવવાનું 
શિક્ય બન ેછે. 

અલઝાઈમરના રોરની સારવાર માટ ેિાર દવા મવકસાવામાં 
આવી છે:

■  િોનપેઝીલ 
■  રીવાસટીરમાઈન 
■  રલેે્ ટામાઈન

■  મેમાં્ ટાઇન – ડિમેન્શિયાના પછીના તબક્ાના લોકો માટ.ે 

કેટલાક લોકોમા ંથોિા સમય માટ ેઆ દવાઓ અલઝાઈમર 
રોરના લક્ણોમા ંમદદ કરે છે. જો તમન ેલવેી બોિીઝ 
ડિમેન્શિયા અથવા મમશ્ર ડિમેન્શિયા જે અલઝાઈમરના રોર 
અન ેવેસક્લુર ડિમેન્શિયાનુ ંમમશ્રણ છે તે હશિ ેતો, તમન ેપણ 
આમાથંી એક આપવામા ંઆવી શિકશેિ. 

જો તમન ેફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા હશિ ેતો, આ દવાઓ યોગય 
નહી હોય. તમન ેતમારા કેટલાક લક્ણો માટ ેએ્ટીડિપે્રસ્ટ 
દવાઓ આપવામા ંઆવી શિકે છે. 

જો તમન ેવેસકુ્લર ડિમેન્શિયા હોય તો, સામા્ય રીતે તમને 
કોઇપણ અંતર્ગત પડરનસથમતઓ જેમ કે હાઈ બલિ પે્રશિર 
અથવા હ્રદયની સમસયાઓ હોય, તો તેની સારવાર માટ ેદવાઓ 
હપ્રસરિાઇબ કરવામા ંઆવશિ,ે 

જેમા ંદવાઓનો સમાવેશિ થતો નથી તેવો અજભરમ પણ તમને 
લાભ કરી શિકે છે. કોગ્ટેીવ સટીમયલુશેિન તેનુ ંજ એક ઉદાહરણ 
છે, જેમા ંમરજન ેસડરિય રાખવા માટ ેશિબદના કોયિાઓ અથવા 
વત્ગમાન બાબતોની િિા્ગનો સમાવેશિ કરવામા ંઆવી શિકે છે. 
લાઈફ સટોરી પર કામ કરવંુ એ અ્ય એક ઉદાહરણ છે, જેમાં 
તમારે તમારી યાદશિન્તન ેમદદ કરવા માટ ેતમારા જીવનના 
અનભુવોનો રેકોિ્ટ  બનાવવાનો હોય છે. તે સરેિપ બકુ, ફોટો 
આલબમ અથવા કોમપયટુરનો ઉપયોર કરીન ેથઇ શિકે છે. 

રોરના પ્રારંજભક અન ેમધય 
તબક્ાના લોકો માટ.ે
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ડિમને્શિયાની સારવાર કરવા માટે દવાઓ 
વત્ગમાનમા,ં ડિમેન્શિયા માટ ેકોઈ જાણીતો ઉપિાર નથી. એ છતા ંપણ, 
વૈજ્ાહનકો તેન ેશિોધવા માટ ેપ્રયતનો કરી રહ્ા છે. વધુ માટ ેપેજ 123 પર 
સશંિોધન જુઓ. 

જો કે, મદદ કરી શિકે તેવી દવાઓ છે. તમન ેજે ડિમેન્શિયા થયો છે તેના પ્રકાર 
પર આધાડરત, આ દવાઓ તમારા લક્ણોન ેઘટાિી શિકે છે અથવા થોિા સમય 
માટ ેતેન ેખબુ જ ખરાબ થતા અટકાવી શિકે છે. હનદાન પછી દવા ત્સવાયનો 
અજભરમ અન ેયોગય સહકાર મેળવવો (જેમ કે, માહહતી અન ેસલાહ, અ્ય 
સાથ ેવાત કરવી અન ેતમારા મરજન ેસડરિય રાખવંુ) પણ ખબુ જ મુલયવાન છે. 

અ્ય બીમારીઓ અથવા િેપ પણ વયવસથાહપત કરવાની જરૂર રહે છે – 
પેજ 49 પર તંદરુસત રહો, જુઓ. 
 

અલ્ાઈમરનો રોર
િાર દવાઓ મવકત્સત કરવામા ંઆવી છે જે અલઝાઈમર રોરમા ંમરજમાં 
જોવા મળતા કેટલાક રાસાયજણક ફેરફારન ેહનશિાન બનાવે છે. આ દવાઓ પ્રથમ 
યાદશિન્ત અન ેમવિારમા ંમદદ કરવા માટ ેતૈયાર કરવામા ંઆવી હતી, પણ તે 
અ્ય પ્રકારના લક્ણો માટ ેપણ લાભ કરી શિકે છે. તે ડિમેન્શિયાના કેટલાક 
અ્ય પ્રકારો માટ ેપણ મદદરૂપ થઇ શિકે છે. 

િોનપેઝીલ, રીવાસટીરમાઈન અન ેરેલે્ ટામાઈન 
જો તમન ેહળવો અથવા મધયમ અલઝાઈમર રોર હોય તો, તમન ેત્ણમાથંી એક 
દવા લખી આપવામા ંઆવી શિકે છે: 
■ િોનપેઝીલ
■ રીવાસટીરમાઈન
■ રલેે્ ટામાઈન.

જો તમન ેમમશ્ર ડિમેન્શિયા હોય, જેમા ંઅલઝાઈમર મુખય કારણ છે, તો તમને 
પણ આમાથંી એક હપ્રસરિાઇબ કરવામા ંઆવી શિકે છે.

તે તમામ એસટેીલકોલાઇન કહેવાતા રસાયણ, કે જે સદેંશિાઓન ેમરજમાં 
પસાર થવામા ંમદદ કરે છે તેમની સખંયા વધારવામા ંસમાન રીતે કાય્ગ કરે છે. 
અલઝાઈમર રોર ધરાવતા લોકોમા ંઆ રસાયણની કમી હોય છે. 

પ્રથમ સથાન ેઆ દવાઓ એક ડિમેન્શિયા સપેશિીયાલીસટ દ્ારા હપ્રસરિાઇબ 
કરવામા ંઆવશેિ. આ હોઈ શિકે: 
■ ખાસ ડિમેન્શિયા કુશિળતા ધરાવતા GP
■  મેમરી ન્લહનક ખાતે મનોવૈજ્ાહનક (િોકટર કે જે માનત્સક આરોગયમાં 

હનષણાત હોય)
■  જેરીયાટ્ીત્શિયન (િોકટર કે જે વૃદ્ધ લોકોના શિારીડરક આરોગયમાં 

હનષણાતં હોય)
■  ્યરુોલોજજસટ (એવા િૉકટર જે નવ્ગસ ત્સસટમ રોરોમા ંહનષણાત હોય). 

આ પછી, સામા્ય રીતે તમારા GP અથવા ક્સલટ્ટ દ્ારા હનયમમત સમીક્ા 
પછી, તમારા GP તમન ેરોજંીદી દવા હપ્રસરિાઇબ કરવામા ંસમથ્ગ હશેિ. 

શિક્ય લાભો
થોિા સમય માટ ેઆ દવાઓ તમન ેતમારા લક્ણોમા ંમદદ કરતી દેખાશેિ. આ 
લાભોમા ંચિશિતામા ંઘટાિો અન ેસારી પે્રરણા, યાદશિન્ત, એકાગ્રતા તેમજ દૈહનક 
જીવવાની કુશિળતાનો સમાવેશિ થાય છે. 

શિક્ય આિ અસરો 
આ દવાની આિ અસરોમા ંભૂખ મરી જવી, ઉલટી આવવી, ઉબકા આવવા અને 
ઝાિનો સમાવેશિ થાય છે. સરેરાશિ તે 10 માથંી માત્ એકાદ વયન્તન ેઅસર કરે 
છે. જો કોઈ એક દવાન ેકારણે સમસયા વાળી આિ અસરો થતી હોય તો, તમે 
તે બદલીન ેઅ્યનો પ્રયાસ કરવાન ેસમથ્ગ બની શિકો છો. 
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મેમાં્ ટાઇન
જો તમે અલઝાઈમર રોરના મધય તબક્ામા ંહોવ પણ આિ અસરોન ેકારણે 
પેજ 28 મા ંસમૂિત કરેલી ત્ણ દવામાથંી કોઇપણ ના લઇ શિકતા હોવ તો – 
તમન ેમેમાં્ ટાઇન આપવામા ંઆવી શિકે છે. મેમાં્ ટાઇન, અલઝાઈમરના પછીના 
તબક્ાઓમા ંજયારે વયન્તના લક્ણો રંભીર થઇ જાય તયારે પણ આપવામાં 
આવી શિકે છે. ઘણીવાર તે િોનપેઝીલ, રીવાસટીરમાઈન, અથવા રેલે્ ટામાઈન 
સાથ ેહોય છે. 

મેમાં્ ટાઇન, કુદરતી પદાથ્ગ કહેવાતા ગલટુામેટની અસરથી િેતા કોષોન ેરક્ણ 
આપવા દ્ારા કામ કરે છે. ઘણીવાર અલઝાઈમર રોર ધરાવતા વયન્તઓના 
મરજમા ંગલટુામેટનુ ંઉચિ સતર હોય છે, જે નકુશિાનકારક હોઈ શિકે છે. 

શિક્ય લાભો
મેમાં્ ટાઇન અલઝાઈમરના રોર ધરાવતા વયન્તઓના મધય અથવા અંમતમ 
તબક્ાઓમા ંથોિા સમય માટ ેલક્ણોની પ્રરમત ધીમી કરી શિકે છે. તે સાવધ 
રહેવામા ંઅન ેઉતિજેના અથવા આરિમક વત્ગનમા ંમદદ કરી શિકે છે, જે બને્ 
ડિમેન્શિયાના અંમતમ તબક્ાઓમા ંખબુ સામા્ય છે. 

શિક્ય આિ અસરો 
સામા્ય રીતે મેમાં્ ટાઇનમા ંઅ્ય ત્ણ દવાઓ કરતા ઓછી આિ અસર 
થાય છે, છતા ંપણ તેન ેકારણે િક્ર, માથાનો દખુાવો, ઊંચંુ બલિ પે્રશિર 
અન ેકબજજયાત થઇ શિકે છે.

વધુ જાણકારી માટે ફે્ટશિીટ 407, Drug treatments for 
Alzheimer's disease

વસે્કુ્લર ડિમને્શિયા
જો તમન ેવેસકુ્લર ડિમેન્શિયા હોય તો, અલઝાઈમર માટ ેસિૂવવામા ંઆવેલી 
દવાઓ આગ્રહણીય નથી, જયા ંસધુી કે તમન ેઅલઝાઈમરના રોર અને 
વેસકંુ્લર ડિમેન્શિયા બન્ ેસાથ ેમમશ્ર ડિમેન્શિયા ના થયો હોય તયા ંસધુી.

જો કે, અંતર્ગત પડરનસથમત જેન ેકારણે વેસકંુ્લર ડિમેન્શિયા થયુ ંહોય તેની 
સારવાર કરીન ેઅન ેઆરોગયપ્રદ જીવનશિલૈીન ેઅનસુરીન ે(ઉદાહરણ તરીકે, 
ધમુપાન ન કરીન)ે તેની પ્રરમતન ેધીમી કરી શિકાય છે. અંતર્ગત પડરનસથમતઓમાં 
સમમવષ્ટ છે: 
■ ઊંચંુ બલિ પે્રશિર 
■ ઊંચંુ કોલસેટ્ોલ 
■ સટ્ોક 
■ િાયાત્બટીસ 
■ હ્રદયની સમસયાઓ

GP ઘણીવાર આ પડરનસથમતઓ માટ ેદવાઓ હપ્રસરિાઈબ કરશેિ. તમે પહેલથેી 
જ તે લતેા હશિો.ે તબીબી સલાહન ેઅનસુરવંુ અન ેહનયમમત િેક-અપ માટ ેજવંુ 
મહતવપૂણ્ગ છે. 
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અ્ય ડિમને્શિયા 

લવેી બોિીઝ સાથનેો ડિમેન્શિયા 
જો તમન ેલવેી બોિીઝ સાથનેો ડિમેન્શિયા હોય તો, તમન ેઅલઝાઈમરના 
પ્રારંજભક તબક્ાઓમા ંલોકોન ેઆપવામા ંઆવતી ત્ણમાથંી એક દવા 
આપવામા ંઆવી શિકે છે (િોનપેઝીલ, રીવાસટીરમાઈન, અથવા રેલે્ ટામાઈન). 
જો તમન ેદઃુખદાયી લક્ણો હોય, જેમ કે, આભાસ કે ઉતેિજના તો આ ખાસ 
કરીન ેમદદરૂપ થઇ શિકે છે. 

જો તમન ેસરખી ઉંઘ ના આવતી હોયા તો તમન ેમદદા કરી શિકે તેવી કેટલીક 
દવાઓ પણ છે. હલનિલન અથવા સતુંલનની સમસયાઓ માટ,ે તમન ેલવેોિોપ 
દવા આપવામા ંઆવી શિકે છે. 

ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા 
અલઝાઈમર ધરાવતા લોકોન ેજે દવાઓ આપવામા ંઆવે છે તે ફ્ો્ટોટમેપરલ 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોન ેકોઈ લાભ આપતી હોય તેવુ દશિા્ગવવામા ંઆવયુ ં
નથી. તે નકુશિાનકારક પણ હોઈ શિકે છે. તેમની ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયાની 
સારવાર માટ ેમંજુરી આપવામા ંઆવી નથી અન ેસામા્ય રીતેહપ્રસરિાઇબ કરવી 
પણ ન જોઈએ. 

જો તમન ેત્બહેમવયરલ વેરીએ્ટ ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયા હોય તો, 
એ્ટીડિપે્રસ્ટ દવાઓ હપ્રસરિાઇબ કરવામા ંઆવે તે સામા્ય છે. આ અયોગય 
અન ેઝનનૂી અથવા વત્ગણૂકની તીવ્ર ઇચછાન ેઘટાિી શિકે છે. 

નવી સારવારમા ંસંશિોધન 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા ઘણા લોકો નવી સારવારમા ંથતા સશંિોધન મવશિ ેજાણવા 
મારંતા હોય છે. કેટલાક ન્લહનકલ ટ્ાયલ મા ંભાર લવેાનુ ંપસદં કરશિ.ે વધ ુમાટ ે
પેજ 123 પર સશંિોધન જુઓ.

દવાઓ નવશિે િોકટરને પૂછવાના પ્રશ્ો

જયારે તમ ેિોકટરને મળો તયારે દવા નવશિનેા પ્રશ્ો તયૈાર કરવા 
અથવા લઇ જવા ઉપયોરી થઇ શિકે છે. 

■  શુ ંદવા ક્સવાયની કોઈ સારવાર છે જે હંુ તનેા બદલ ેઅથવા 
પહેલા પ્રયાસ કરી શિકંુ?

■ તમ ેમને આ દવાઓ શિા માટે આપી રહ્ા છો?

■ હંુ દવાઓ કઈ રીત ેલઇ શિકંુ?
 ■ મારે આ કેટલા લાબંા સમય સુધી લવેાની રહેશિ?ે 
 ■ હંુ િો્ લવેાનંુ ચકુી જાઉં તો શુ ંથશિ?ે
 ■ શુ ંહંુ હજુ પણ મારી અ્ય દવાઓ લઇ શિકંુ છંુ? 
 ■ શુ ંહંુ આલકોહોલ પી શિકંુ છંુ? 

■ આ દવાના ગુણ અને દોર શુ ંછે? 
 ■ ત ેમને કઈ રીત ેમદદ કરી શિકશિ?ે 
 ■ ત ેમારા લષિણોને કઈ રીત ેઅસર કરશિ?ે 
 ■ ત ેમારા દૈનીક જીવનને કઈ રીત ેસુધારી શિકશિ?ે 
 ■ શુ ંહંુ કોઈ આિ અસરથી પીિાઈ શિકંુ છંુ? 
 ■ મારે તમને ક્યા ંફેરફારો નવશિ ેકહેવુ ંજોઈએ? 

■ શુ ંતમને કોઈ માનહતી મળી જે હંુ લઇ જઈ શિકંુ? 
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સારવાર

દવા નવનાની સારવાર
ડિમેન્શિયાના લક્ણોન ેવયવનસથત કરવા અથવા સારવાર આપવા દવાઓ જ 
એકમાત્ રસતો નથી. અ્ય પણ ઘણી વસતુઓ છે જે તમન ેસારી રીતે જીવવામાં 
મદદ કરી શિકે છે. કેટલીક સામા્ય દવા મવનાની સારવાર નીિ ેનોંધેલી છે અને 
સારી રીતે જીવવાના કેટલાક અ્ય અજભરમો પ્રકરણ 3મા ંઆવરી લવેામાં 
આવયા છે, સારી રીતે જીવવંુ, પેજ 39 થી શિર થાય છે. 

દવા મવનાની સારવાર જે ઉપલબધ છે, અન ેતેમના માટ ેકઈ રીતે સદંભ્ગ આપવો, 
તે સમગ્ર દેશિમા ંઅલર અલર હોય છે. મવરત માટ ેતમારા GP ન,ે યાદશિન્ત 
સવેાઓ અથવા સથાહનક Alzheimer’s Society ન ેપૂછો. નોંધલેી કેટલીક 
સવેાઓ માટ ેતમે તમારી જાતન ેપણ સદંભ્ગ આપવા સક્મ બની શિકો છો. 

કોગ્ટેીવ સ્ટીમ્ લુશેિન થરેેપી 
કોગ્ટેીવ સટીમયલુશેિન થરેેપી (CST) નો ધયયે તમારા મરજન ેસડરિય રાખી 
તમારી માનત્સક ક્મતા સધુારવાનો છે. આ કેટલાક અઠવાડિયાના મવષય 
વસતુની પ્રવૃમતઓના સત્ોની શુખંલા દ્ારા કરવામા ંઆવે છે. એક સત્મા,ં 
ઉદાહરણ તરીકે, શિબદના કોયિાઓ કરી અથવા વત્ગમાન બાબતો મવશિ ેવાત 
કરવાનો સમાવેશિ થઇ શિકે છે. પછી અ્ય સત્મા ંતમે સરંીત સાથ ેકોઈ યતં્ 
વરાિી શિકો છો. CST મા ંરેમીનીસી્સ થરેેપી સાધનોનો પણ સમાવેશિ થાય છે 
(નીિ ેજુઓ). 

સત્ના પહેલા સટે પછી, લાભોન ેજાળવી રાખવા માટ ેતમન ેજાળવણી માટ ે
CST આપવામા ં આવશેિ (જે ઓછા હોય, 'ટોપ-અપ' સત્ો). એવા પુરાવાઓ 
છે કે CST જેવા અજભરમોન ેકારણે ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોની માનત્સક 
ક્મતાઓ અન ેજીવનની ગુણવતિામા ંસધુારો થાય છે. 

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका

2
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જ્ાનાતમક પુનવ્ગસવાટ
જ્ાનાતમક પુનવ્ગસવાટમા,ં મનોવૈજ્ાહનક અથવા વયવસામયક મિડકતસક તમારી 
સાથ ેકાય્ગ કરશિ ેઅન ેતમારા નજીકનુ ંકોઈ એક વયન્ત સમંત થયલેા ધયયેોને 
હાસંલ કરવામા ંતમારી મદદ કરશેિ. તેમા ંમોબાઈલ ફોનનો ઉપયોર કરવાનું 
શિીખવંુ અથવા જીવનની કળા જેમ કે રસોઈ કરવાન ેફરીથી શિીખવંુ હોઈ શિકે 
છે. ડિમેન્શિયાના પ્રારંજભક તબક્ાઓમા,ં જ્ાનાતમક પુનવ્ગસવાટ તમન ેતમારા 
ધયયે મેળવવામા ંઅન ેનસથમતનો વધુ સારી રીતે સામનો કરવામા ંમદદ કરે છે. તે 
તમારા મરજના એવા ભારો જે કામ નથી કરી રહ્ા તેન ેમદદ કરવા માટ ેકામ 
કરી રહ્ા હોય તેવા ભારોનો ઉપયોર કરી કામ કરે છે.

લાઈફ સ્ટોરી અને રેમીનીસી્સ કાય્ગ 
લાઈફ સટોરી એ કાય્ગ છે જયા ંતમે યાદ રાખવા માટ ેસરેિપબકુ, ફોટો આલબમ 
અથવા ઇલે્ ટ્ોહનક એપનો ઉપયોર કરો છો અન ેતમારા જીવનની મવરતોનો 
રેકોિ્ટ  રાખો છો. આ તમારા અનભુવો, મુલયો અથવા મા્યતાઓ હોઈ શિકે છે. 
લાઈફ સટોરી કાય્ગ એ સામા્ય રીતે તમારા, તમારા પડરવાર, મમત્ો અથવા સહકાર 
આપતા કાય્ગકર માટનેી સયંુ્ ત પ્રવૃત્તિ છે. 

રેમીનીસી્સમા ંતમારા ભૂતકાળ મવશિ ેવાતો કરવી, ફોટાઓ જેવા સાધનોનો, 
પડરમિત વસતુઓ અથવા સરંીતનો ઉપયોર કરવો કાયયોનો સમાવેશિ થાય છે. 
તે તમન ેતમારં આખુ ંજીવન જોવામા ંઅન ેતમારા અનભુવો તેમજ ત્સમદ્ધઓને 
ઓળખવામા ંમદદ કરે છે. 

ઘણીવાર આ અજભરમોમા ંમનપસદં સપંત્તિ અથવા સસંમરણોના મેમરી બોક્ના 
સયંોજનનો ઉપયોર કરવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારની પદ્ધમતઓ લોકહપ્રય છે 
કારણકે તે તમારી પ્રારંજભક યાદો, કે જે તમે લાબંા સમય સધુી જાળવી રાખી હોય 
તેના પર દોરવામા ંઆવી હોય છે. 

પુરાવાઓ છે કે લાઈફ સટોરી અન ેરેમીનીસી્સ કાય્ગ, ખાસ કરીન ેજયારે એક 
પછી એક કરવામા ંઆવે તયારે મૂિ, સખુાકારી અન ેમાનત્સક ક્મતાઓ જેમ કે, 
યાદશિન્ત. સધુારી શિકે છે. તમે કોણ છો તેના મવશિ ેવાત કરવાથી, તે તમન ેઅને 
અ્યોન ેતમારા ડિમેન્શિયા કરતા તમારામા ંએક રસપ્રદ અન ેવૈમવધયસભર જીવન 
છે જેનામા ંહજુ પણ કુશિળતા અન ેરસ છે તેના પર ધયાન આપવામા ંમદદ કરશેિ. 

સંરીત અને સજ્જનાતમક કળાઓના ઉપચારો
સરંીત અન ેસજ્ટનાતમક કળાઓ દ્ારા ઉપિાર આ રોરહનવારક સત્ો છે જયા ં
તમે સરંીત બનાવી શિકો છો, રાવંુ, નતૃય, પેઈ્ટ કરી શિકો છો અન ેસજ્ટનાતમક 
બનો છો. તે સમુહમા ંઅથવા વયન્તરત રીતે સથાન લઇ શિકે છે અન ેએક 
લાયક વયાવસામયક દ્ારા તેનુ ંનતૃેતવ કરવામા ંઆવે છે. જો તમે શુ ંઅનભુવો છો 
તેના મવશિ ેવાત કરવામા ંમુશકેલી અનભુવતા હોવ તો, સજ્ટનાતમક ઉપિાર સારો 
થઇ શિકે છે. તે તમારા મરજન ેસડરિય રાખ ેછે અન ેતમારી લારણીઓ અન ેસવ 
અજભવયન્તન ેરજુ કરવામા ંમદદ કરે છે. 

પૂરક ઉપચાર 
પુરક ઉપિારમા ંપરંપરારત દવાઓની બહારની વયાપક શ્રણેીની સારવારનો 
સમાવેશિ થાય છે. જો તમે આ ઉપિારોનો પ્રયાસ કરવાનો મવિાર કરતા હોવ 
તો, તમારે તમારા GP સાથ ેિિા્ગ કરવી જોઈએ. ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ે
શિક્ય લાભોના કેટલાક પુરાવાઓ છે: 
■  એરોમાથરેાપી – ખાસ કરીન ેલમેન બામ અન ેલવેે્િર (રાહત માટ)ે 
■ મસાજ (ઉતિજેના માટ)ે 
■  બ્ાઈટ લાઈટ થરેેપી – લાઈટના બોક્ની સામે બસેવંુ 

(મવક્હેપત ઉંઘ અથવા લો-મૂિમાટ)ે

તમારા આરળના પરલાઓ 

તમારા GP ને પૂછો કે તમારી દવાઓ શું છે અને તે 
કઈ રીતે લેવાની છે. 

જો અ્ય કોઈ થેરેપી અથવા ડરિયાઓ હોય જે 
તમને સારી રીતે જીવવામાં મદદ કરી શિકે તા તેના 
માટે તમારા GP અથવા સ્થાનનક Alzheimer’s 
Society ને પૂછો. 
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3

મુખય મુદ્ાઓ: સારી રીતે જીવવું

જો તમારં ડિમેન્શિયા માટ ેહનદાન થયુ ંહોય તો, ઘણી બધી 
વસતુઓ છે જે તમન ેબન ેતેટલી વધ ુસારી રીતે જીવવામા ંમદદ 
કરી શિકે છે. તમે હજુ જે વસતુઓ કરી શિકો છો તેમજ જેનો 
આનદં માણી શિકો છો તેના પર ધયાન દેવંુ મહતવપૂણ્ગ છે. 

જયારે તમન ેડિમેન્શિયા હોય તયારે સબધંો બરિી શિકે છે, જેની 
સાથે અનકુુલન સાધવંુ કપરં બની શિકે છે. એનો અથ્ગ એવો 
ત્બલકુલ નથી થતો કે તેઓ ઓછા મુલયવાન અથવા ઓછા કાળજી 
લનેાર થઇ જાય છે. વસતુઓ મવશિ ેવાત કરવી મહતવપૂણ્ગ છે. 

ઘણીવાર તમન ેવાત કરવાનુ ંમુશકેલ લારી શિકે છે. તમન ેજે 
સમસયાઓ હોય તેનુ ંવણ્ગન કરવામા ંઅન ેલોકો તમન ેકઈ રીતે 
મદદ કરી શિકે છે તે અંરે જયારે તમન ેવાત કરવાનુ ંસરળ લારે 
તેવા ડદવસોનો ઉપયોર કરવાનો પ્રયતન કરો. 

જો તમન ેયાદશિન્તની સમસયાઓ હોય તો, તમે મોટી િાયરીનો 
ઉપયોર કરવાનો પ્રયતન કરી શિકો છે, અન ેતેન ેકેલે્ િર ્લોકની 
નજીક રાખી શિકો છો. તમે મહતવપૂણ્ગ વસતુઓ જેમ કે, 
િાવીઓ અન ેિશમા,ં એક જ સાથ ેએક જ જગયાએ રાખવાનો 
પ્રયતન પણ કરી શિકો છો – જયા ંસરળતાથી જોઈ શિકાય, 
ડ્ોઅર કે અલમારીમા ંનહી. 

ડિમેન્શિયાનો અથ્ગ એ નથી કે તમે અસવસથ અનભુવો. તંદરુસત 
રહેવંુ અન ેતેનો પ્રયાસ કરવો મહતવપૂણ્ગ છે. હનયમમત કસરત 
અન ેસતુંમલત આહાર જમવાથી મદદ મળી શિકે છે. જો તમે 
ધમુ્રપાન કરતા હોવ તો, બધં કરો. 

તમારા GP સાથ ેહનયમમત િકે-અપ તેમજ હનયમમત દાતંના, 
આંખના અન ેકાનના તપાસ રોઠવો. વારષશિક ફલ ૂરસી મેળવો અને 
જો તમન ેઅસવસથતા લાર ેતો તરત જ િૉ્ટરન ેમળો. જો તમન ે
તુરંત જ મદદ ના મળે તો, નાની વસતુઓ જેવી કે પેશિાબ અથવા 
છાતીનો િપે તમન ેખબુ જ મંૂઝવણમા ંમૂકી શિકે છે. 

જે રીતે તમારા જીવનમા ંફેરફાર થતા ંહોય તેન ેકારણે તમે 
હતાશિા અથવા ચિશિતા અનભુવી શિકો છો. જો આ ડકસસો હોય, 
તો તમન ેએ ટ્ીડિપે્રસ ટ્ દવાઓ હપ્રસરિાઇબ કરવામા ંઆવી શિકે 
છે અન ેવાત કરીન ેઉપિાર કરવાનુ ંજેમ કે કાઉન્સચલશિર અથવા 
કોગ્ટેીવ ત્બહેમવયરલ થરેેપી (CBT) માટ ેકહેવામા ંઆવી શિકે છે.

પેજ 42 પર િાલુ 
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સડરિય રહેવાનો પ્રયતન કરો અન ેલોકોના સપંક્ટમા ંરહો. આ 
તમન ેતમારં કોશિલય અન ેયાદશિન્ત પાછી મેળવવામા ંતેમજ 
તમારા સવાજભમાન, ઊંઘ અન ેસખુાકારી સધુારવામા ંમદદ કરી 
શિકે છે. જયા ંપણ શિક્ય હોય, તમારે કોઈ કાય્ગ અલર રીતે 
કરવંુ પિ ેતો પણ તમે જેનો આનદં માણતા ંહોવ તે કરવાનુ ંિાલુ 
રાખો. તમન ેજે ડરિયાઓમા ંમુશકેલી થતી હોય તેના પર સલાહ 
માટ ેએક વયવસામયક ઉપિારાકન ે(એક આરોગય વયવસામયક 
જે લોકોન ેતેમની દરરોજની કુશિળતાઓ જાળવવામા ંમદદ 
કરતા હોય) પૂછો.

તમે તમારા ઘરન ેવધુ સરુત્ક્ત બનાવવા માટ ેપરલાઓ પણ 
લઇ શિકો છો. જે વસતુઓ હલનિલન કરવામા ંસરળ હોય તેને 
દરુ કરો અન ેકાબ્ગન મોનો્સાઇિ ડિટે્ ટસ્ગ તેમજ સમોક એલામ્ગ 
ફીટ કરાવો. તમે પલગસ, લાઈટસ અન ેરરમી માટ ેઓટોમેડટક 
ટાઈમસ્ગ પણ મેળવી શિકો છો. 

ટકેનોલોજીના ઘણા ભારો છે જે તમન ેસારી રીતે જીવવામાં 
મદદ કરી શિકે છે. તેમા ંદવાઓના ઇલે્ ટ્ોહનક રીમાઈ્િસ્ગ, 
લોકેટર ડિવાઈસ જે તમે વસતુન ેઅયોગય જગયાએ મૂકી હોય 
તેના માટ ેમદદ કરી શિકે છે, જો કોઈ ડકસસામા ંતમે રેસ, 
ઓવેન કે નળ બધં કરવાનુ ંભુલી જાઓ તો ઓટોમેડટક 
લાઈટસ 'બધં' કરવાના ઉપકરણનો સમાવેશિ થાય છે. 

જો તમે ડિમેન્શિયા સાથ ેએકલા રહેતા હોવ તો, તમારે 
વધારાના પિકારોનો સામનો કરવો પિ ેછે. લોકો સાથ ેસપંક્ટમાં 
રહેવાનુ ંઅન ેતમારા ઘરમા ંસરુત્ક્ત રહેવાનુ ંતમારા માટ ેકપરં 
થઇ શિકે છે. મદદ અન ેસહકાર માટ ેમમત્ો અન ેપડરવારન ેપૂછવંુ 
અન ેતમારા ઘરન ેડિમેન્શિયા મૈત્ીપૂણ્ગ બનાવવંુ મહતવપૂણ્ગ છે. 

મુખય મુદ્ાઓ: સારી રીતે જીવવું 
(િાલુ)
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સારી રીતે જીવવંુ

સકારાતમક રહેવું 
ડિમેન્શિયા સાથ ેરહેવંુ પિકારરૂપ બની શિકે છે અન ેતમન ેશુ ંથઇ રહુ ંછે તેના 
મવશિ ેતમે ગુસસ ેઅથવા હતાશિ થઇ શિકો છે. ભમવષય માટનેી તમારી યોજનાઓ 
બદલી શિકે છે, પણ તમે કોણ છો તેન ેડિમેન્શિયા બદલી નહી શિકે. 

સકારાતમક રહેવંુ મહતવપૂણ્ગ છે. તમે જે નથી કરી શિકતા તેના કરતા તમે જે 
કરી શિકો છો અન ેશુ ંકરવા મારંો છો તેના પર ધયાન આપો, અન ેઅલર થવાનો 
અથવા વંમિત રહેવાનો પ્રયાસ ના કરો. વયસત રહેવાથી અન ેતમે જેનો આનદ 
માણો છો તે ડરિયાઓ કરવાથી તમે વધ ુમવશ્ાસપૂણ્ગ અન ેપડરપૂણ્ગ અનભુવી 
શિકો છો. 

જો તમે જે વસતુઓનો આનદં માણો છો તેન ેરોકવા ના મારંતા હોવ તો, 
તમારે માત્ તેમન ેઅલર રીતે કરવાની રહેશિ.ે ઘણી બધી વયવહાર વસતુઓ 
છે જે તમન ેવધ ુસારી રીતે જીવવામા ંઅન ેતમે જેનો આનદં માણો છો તેને 
કરવામા ંમદદ કરી શિકે છે – તેમાથંી ઘણી બધીનુ ંઆ પ્રકરણમા ંવણ્ગન કરવામાં 
આવયુ ંછે. 

સબધંોમા ંફેરફાર 
તમન ેલારી શિકે કે ડિમેન્શિયાન ેકારણે તમારા અ્ય લોકો સાથનેા સબધંો 
બદલી રહ્ા છે. તેનો સામનો કરવો કપરં બની શિકે છે, પણ કેટલીક વસતુઓ છે 
જેની સાથ ેતમે અનકુુલન સાધી શિકો છો, અન ેતેમાથંી સકારાતમકલઇ શિકાય 
તેવીબાબત પણ હોઈ શિકે છે. 

■  તમારા હનદાન સાથનેી સમજૂતી માટ ેઅ્ય લોકોન ેથોિો સમય લારી શિકે છે. 
તેઓ આ સવીકારવા ના મારંતા હોય, અથવા શુ ંકરવંુ કે શુ ંકહેવંુ એ તેઓ 
ના જાણતા હોય. આ મુશકેલ થઇ શિકે છે, પણ તેમન ેઅનકુુલન સાધવા અને 
તમન ેપણ તેમા ંઅનકુુલન સાધતા સમય લારશિ ેતે યાદ રાખવા તમારે તેમને 
સમય આપવો જોઇશેિ. 

■  કેટલાક લોકો તમારી સાથ ેપહેલા તેઓ કરતા તેના કરતા અલર વત્ગન કરી 
શિકે છે. આનુ ંકારણ હોઈ શિકે કે, તેઓ તમારા હનદાનન ેઅથવા તમન ેશુ ંથઇ 
રહુ ંછે તે ના સમજતા હોય. જો તમન ેઆરામદાયક લારે તો, તેમની સાથે 
તમારા હનદાન મવશિ ેવાત કરો. તમે તેમન ેઆ માર્ગદશિ્ગન વાિંવાનુ ંપણ સિુવી 
શિકો છો. 

■  સમય જતા ંસવંાદ કરવામા ંઅથવા િોક્સ સામાજજક પડરનસથમતઓ, 
જેવી કે પાડરવાડરક સમેંલનમા ંતમે વધ ુમુશકેલી અનભુવી શિકો છો. તમે કેવંુ 
અનભુવો છે તેનુ ંવયવસથાપન કરવા માટ ેતમારે, તમારા પડરવાર અન ેમમત્ોએ 
રસતાઓ શિોધવાની જરૂર પિશિ.ે

■  તમન ેએવંુ લારી શિકે કે ડિમેન્શિયાના પડરણામે તમે કેટલાક લોકો સાથનેો 
સપંક્ટ  ગુમાવી રહ્ા છો. આનુ ંકારણ હોઈ શિકે કે તમે પહેલા સાથ ેમળીન ેજે 
વસતુઓ કરતા જેમ કે, કાય્ગ અથવા શિોખ તે હવે નથી કરતા, કારણકે તમને 
સપંક્ટમા ંરહેવંુ કપરં લારી રહુ ંછે. જો કે, ડરિયાઓ અથવા સહકાર સમૂહો 
દ્ારા ઘણા બધા નવા લોકોન ેમળી શિકો છો. સકારાતમકતા અન ેજે લોકો 
તમારા માટ ેછે તેના પર ધયાન આપવાનો પ્રયાસ કરો. 
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■  કેટલાક લોકો સપંક્ટમા ંનહી રહે કારણકે તેઓ તમારા હનદાનનો સામનો કરી 
શિકતા નથી. આ હનરાશિાજનક હોઈ શિકે છે, પણ એ યાદ રાખવંુ જરૂરી છે કે 
એ તમારો દોષ નથી. એ અ્ય વયન્ત છે જેન ેસમસયા છે, તમન ેનહી.

■  જેમ તમારી નસથમત પ્રરમત કરશેિ તેમ તમે અ્ય લોકોની મદદ અન ેસહકાર 
પર વધુ હનભ્ગર બનતા જશિો. તમે જોઈ શિકશિો કે લોકો તમારી માટ ેબધંુ 
કરવાનો પ્રયતન કરી રહ્ા છે અન ેતે સવીકારવંુ તમારા માટ ેકપરં બની શિકે 
છે. તમન ેજે પ્રકારની મદદ જોઈએ છે અન ેતેઓ તે કઈ રીતે પૂરી પાિી શિકે 
છે તે માટ ેલોકો સાથ ેવાત કરવી મદદરૂપ થઇ શિકે છે. યાદ રાખજો કે લોકો 
માત્ મદદરૂપ થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ા છે.

■  જેમ સમય જશેિ, તેમ સહભારી, બાળક, માતા-હપતા અથવા મમત્ 'પાલક'ની 
ભૂમમકા ભજવવાનુ ંબધં કરી શિકે છે. કેટલાક લોકો સમજે છે કે આ તેમના 
સબધંોમા ંફેરફાર લાવે છે. તમન ેલારી શિકે છે કે તમારા વચિે વસતુઓ વધુ 
અસામાન છે, અથવા તમે અસવસથતા અનભુવી શિકો કે ભૂમમકાઓ બદલાઈ 
રહી છે. જો તમન ેઆ લારણીઓ હોય તો, તેના મવશેિ વાત કરવાનો પ્રયાસ 
કરવો મહતવપૂણ્ગ છે. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1507, Your relationships

વાતચીત 
સમય જતા ંવાતિીત કરવાનુ ંતમન ેવધ ુમુશકેલ લારી શિકે છે. તે ખબુ જ 
હતાશિાજનક હોઈ શિકે અન ેતમન ેઓછા મવશ્ાસપૂણ્ગ બનાવાનુ ંકારણ બની 
શિકે છે. તમન ેથઇ શિકે છે: 
■  યોગય શિબદ શિોધવામા ંસઘંષ્ગ પિવો 
■  વાતિીતમા ંતમારી જાતન ેપુનરાવરતશિત કરવી
■  અ્ય શુ ંકહે છે તેન ેસમજવામા ંસઘંષ્ગ પિવો 
■  શિબદો અન ેતેનો શુ ંઅથ્ગ થાય તે મવશેિ રરેસમજ થવી. 

સારા ડદવસો અન ેખરાબ ડદવસો હોય છે તે તમે અનભુવી શિકશિો. જો તમે 
તમારા નજીકના લોકો સાથ ેસારા ડદવસો મવશિ ેવાત કરો તો તે વસતુઓન ેવધુ 
સરળ બનાવી શિકે છે. તમન ેશુ ંકપરં લારી રહંુ છે, અન ેતેઓ કેવી રીતે મદદ 
કરી શિકશિ ેતે તેમન ેકહો. ઉદાહરણ તરીકે, જો લોકો તમન ેપુછશેિ તો તેઓ તમને 
મદદરૂપ લારી શિકશેિ, અથવા તમે શેિના મવશેિ વાત કરો છો તે યાદ અપાવી શિકશિ,ે 
અથવા તે તમન ેહનરાશિાજનક બનાવી શિકે અથવા હેરાન કરી શિકે છે. લોકોન ેએ 
જાણવા દેવંુ કે તેઓ તમન ેશુ ંમદદ કરી શિકે છે તે તમારા અન ેતેમના માટ ેસરળ 
બનાવી દેશિ.ે 

બીજી પણ ઘણી વસતુઓ છે જે તમે સારી રીતે કરી શિકો છો. 

■  વાતાવરણ શિાતં હોય તેવો પ્રયાસ કરો અન ેમવકે્પો ઘટાિવાનો પ્રયાસ કરો 
(ઉદાહરણ તરીકે, TV બધં રાખો).

■  જો તમે ના સમજી શિકો તો લોકોન ેવસતુઓ પુનરાવરતશિત કરવાનુ ંકહો.
■  લોકોન ેજાણવા દો કે તમારા માટ ેશુ ંસારં છે (ઉદાહરણ તરીકે, ધીમેથી વાત 

કરવી અન ેતમન ેવધ ુસમય આપવો). 
■  સપીિ અન ેલેંગવેજ થરેાપીસટ (SALT) ના સદંભ્ગ માટ ેતમારા GP અથવા 

ક્સલટ્ટન ેપૂછો. 
■  જે ટકેનોલોજી મદદ કરી શિકે છે તેનો ઉપયોર કરો (ઉદાહરણ તરીકે, એક 

ટબેલટે કોમપયટુર). 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 500, Communicating
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3

ઘટતી યાદશિકનતનો સામનો કરવો
યાદશિન્ત ખોવી હતાશિાજનક થઇ શિકે છે અન ેતમારા આતમમવશ્ાસન ેનબળો 
પાિી શિકે છે. જો કે, તમે કરી શિકો તેવી કેટલીક વસતુઓ છે જે મદદ કરી શિકે. 
તમે નીિેનામાથંી કેટલાકમા ંપ્રયતન કરવા ઈચછી શિકો છો:
■  નોટબકુ અથવા 'અઠવાડિયુ ંજોવા માટ ે'મોટી િાયરી રાખો. તમે જે વસતુઓ 

યાદ રાખવા મારંો છો તે લખી રાખો, જેમ કે, નામ, કયયો કરવાની સિૂી, 
અથવા તમે કરી લીધલેી વસતુઓ. િાયરી તયા ંરાખો જયા ંસરળતાથી જોઈ 
શિકાય, જેમ કે, ફોનની પાસ.ે 

■  કબાટની અંદર શુ ંછે તેન ેયાદ અપાવવામા ંમદદ કરવા માટ ેતેના પર નામપટ્ી 
અન ેમિત્ો મુકો. અથવા વારંવાર વપરાતી વસતુઓ – જેમ કે, કપ, પલટેસ 
અન ેકટલરેી – તમે ટબેલ પર મૂકી શિકો 

■  અપોઈ્ટમે્ટસ અથવા તમે િબબા બહાર મુકેલા છે તેન ેયાદ અપાવવા 
માટ ેરીમાઈ્િસ્ગ, જેમ કે, નોટબકુ, િાયરી અથવા એક વોલ કેલે્ િરનો 
ઉપયોર કરો. 

■  ઉપયોરી ફોન નબંરની સિૂી ફોનની બાજુમા ંરાખો.
■   રાત્ ેદરવાજો બધં કરવાનુ ંતમારી જાતન ેયાદ અપાવવા માટ ેઅથવા તમે 

જયારે બહાર જાઓ તયારે તમારી િાવીઓ અન ેવોલટેન ેયાદ રાખવા માટ ે
તેના પર નોંધ મુકો.

■  િાવીઓ અન ેિશમા ંજેવી ઉપયોરી વસતુઓ એક જ જગયાએ રાખો, અને 
તયા ંરાખો જયા ંતમે સરળતાથી તેમન ેજોઈ શિકો.

■  તમારા ફામા્ગત્સસટને તમારી રોળીઓ ડિસપોઝેબલ િોઝેટ બોક્માં મુકવાનું 
કહો. આ બોક્માં અઠવાડિયાના ડદવસોના મિહ્ન કરેલા કંપાટ્ટમે્ટ હોય છે 
જેથી કરીને તમે શું લીધું છે તેનો ટ્કે તમે રાખી શિકો.

■  ટકેનોલોજીના કોઈ ઉપયોરી ભારો હોય જે મદદ કરી શિકે તો તે શિોધો – વધુ 
માહહતી માટ ેપેજ 58 પર ટકેનોલોજી જુઓ. 

યાદશિન્ત ખોવાનો સામનો કરવા નવર ેવધુ જાણવા માટે પુનસ્તકા 
1540, The memory handbook

તદંરુસ્ત રહેવું
ડિમેન્શિયા થવાનો અથ્ગ એ નથી કે તમે બીમારી, હતાશિા અથવા બિેનેી 
અનભુવો. જો તમે અસવસથતા અનભુવો તો તમારા િો્ટરન ેમળવંુ મહતવપૂણ્ગ 
છે. અ્ય બીમારીઓ અન ેિપે તમારા ડિમેન્શિયાન ેવધ ુખરાબ બનાવી શિકે છે. 

તમન ેનીિેની ડટપસ ઉપયોરી થઈ શિકે છે:

■  સતુંમલત ખોરાક લવેાનો પ્રયતન કરો અન ેપુષકળ પ્રવાહી પીવો.
■  જો તમે કરી શિકો તો હનયમમત તમારી શિારીડરક કસરતો કરો.
■  જો તમે પ્રસરંોપાત આલકોહોલ પીવાનો આનદં માણતા ંહોવ, તો તમે તેને 

િાલ ુરાખવા મારંતા હોઈ શિકો. (જયા ંસધુી તમારા GP તમન ેના પીવાની 
સલાહ આપે).

■  જો તમે ધુમ્રપાન કરતા હોવ તો, તેન ેબધં કરવાનુ ંધયાનમા ંલો.
■  પૂરતા રરમ રહો.
■  પુરતી ઉંઘ મેળવો.
■  જો તમે તમારી જાતન ેહનયમમત નબળું, બિેેન અથવા િીડિયુ ંઅનભુવો 

તો, તમે હતાશિા અનભુવી શિકો છો. આની સારવાર થઇ શિકે છે (પેજ 51 
જુઓ), જો તે સતત રહેતંુ હોય અથવા ખબુ જ ખરાબ થતંુ હોય તો, તમારા 
GP ન ેમળો. 

■  હનયમમત તમારી સાભંળવાની શિન્તની િકાસણી કરાવો. જો તમન ેઈઅરીંર 
એિની જરૂર હોય તો, તે પહેરો, બટેરી તપાસો અન ેતે સાફ રાખો.

■  હનયમમત આંખની તપાસ કરો જેથી વત્ગમાન હપ્રસ્સરિપશિન તમે લઇ શિકો. જો 
તમે િશમા ંપહેરતા હોવ તો, ખાતરી કરો કે તે સાફ હોય અન ેયોગય હોય 
(ઉદાહરણ તરીકે, વાિંવંુ).

■  હનયમમત િે્ ટીસટન ેમળો.
■  તમારા પરનુ ંધયાન રાખો અન ેખાતરી કરો કે તમારા શઝુ અન ેસલીપસ્ગ સારી 

રીતે ફીટ થાય છે.
■  દર વષગે ફલ ુવે્સીન લો અન ે65 થી વધ ુઉમરના માટ ે્યમુોહનયા વે્સીન 

અન ે70 થી વધ ુઉમરના માટ ેદાદરની (શિી્ગલસ) રસી મવશિ ેપૂછો. 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 522, Staying healthy
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સારી રીતે જીવવંુ

હતાશિા, તણાવ અને બચેનેી 
હતાશિા અથવા લો મૂિ, તણાવ અન ેબિેેની એ ડિમેન્શિયા ધરાવતા તમામ 
લોકોમા ંસામા્ય છે. જો તમન ેહળવા લક્ણો હોય તો, તે દવાઓ મવના પણ 
વયવસથાહપત થઇ શિકે છે. કેટલીક વસતુઓ જે મદદ કરે તેમા ંસમમવષ્ટ છે:
■ શિારીડરક રીતે સડરિય રહેવંુ
■ આનદં આપે તેવી પ્રવૃમતઓ કરતી રહેવી (ઉદાહરણ તરીકે, રેમીનીસી્સ)
■ સહકાર અથવા રાહત સમૂહ સાથ ેજોિાવંુ 
■ મમત્ો અન ેપડરવાર સાથ ેતમારી લારણીઓ મવશેિ વાત કરવી
■ આરોગયપ્રદ ખોરાક લવેો
■ વધારે પ્રમાણમા ંઆલકોહોલ અથવા કેફીન ન લવેા. 

જો તમારી હતાશિા અથવા બિેેની ધીમે-ધીમે વધતી જતી હોય તો, તમને 
વાતિીત થરેેપી લવેાનુ ંકહેવામા ંઆવી શિકે છે (નીિે જુઓ). કેટલીકવાર તે 
દવાઓ સાથ ેસયંોજજત સારવાર હોય છે. 

જો તમન ેરંભીર હતાશિા અથવા બિેેની હોય, અથવા દવા મવનાના અજભરમ 
પોતાની રીતે કાય્ગ ના કરી શિક્યા હોય, તો સામા્ય રીતે તમારા GP તમને 
દવાઓ આપશેિ. વાતિીત થરેેપી અથવા તેન ેઅનસુરીન ેઆ હોઈ શિકે છે. 

વાતિીત કરવાની ઘણી થરેેપી છે જે મદદ કરી શિકે. સહુથી સામા્ય 
કાઉન્સચલશિર અન ેકોગ્ટેીવ ત્બહેમવયરલ થરેેપી (CBT) છે. તેમા ંલાયક માનત્સક 
ઉપિારક અથવા કાઉ્સલેર સાથનેા હનયમમત સત્ોનો સમાવેશિ થાય છે જેઓ 
તમારી સમસયામા ંમદદ કરવા માટ ેતમારી સાથ ેમવશ્ાસમા ંરહીન ેકામ કરશેિ. 
તમે જેની સાથ ેસારી રીતે રહી શિકો તેવા ઉપિારક અથવા કાઉ્સલેર શિોધવા 
મહતવપૂણ્ગ છે. 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 445, Talking therapies 
(including counselling, psychotherapy and CBT)

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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સારી રીતે જીવવંુ

જો તમન ેહતાશિા માટ ેદવા આપવામા ંઆવે છે તો, તે તમારે કેટલાક મહહનાઓ 
માટ ેલવેી પિશેિ. તમે કોઈ લાભો જોઈ શિકો તે પહેલા તમારે તેન ેથોિા 
અઠવાડિયા આપવાની જરૂર પિી શિકે છે. તમન ેથોિી આિ અસરો પણ થઇ 
શિકે છે. તમારા માટ ેશુ ંકાય્ગ કરે છે તે શિોધવા માટ ેGP તમારા પર અલર અલર 
એ્ટીડિપે્રસ્ટસનો પ્રયતન કરી શિકે છે. સામા્ય એ્ટીડિપે્રસ્ટસ જે લોકોને 
ડિમેન્શિયા નથી તેમના કરતા જેમન ેછે તેમના પર ઓછી અસર કરે છે. 

જો તમન ેરંભીર બિેેની હોય તો, તમન ેપણ એ્ટીડિપે્રસ્ટસ આપવામા ંઆવી 
શિકે છે. દવાઓ જેન ેબે્ ઝોડિયાઝેપાઇ્સ કહેવામા ંઆવે છે, જે કેટલીક વાર 
થોિા સમય માટ ેરભંીર બિેેનીની સારવાર માટ ેઆપવામા ંઆવે છે, તે સામા્ય 
રીતે ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેયોગય હોતી નથી. બિેનેી માટ ેઅ્ય દવાઓ 
ઉપલબધ હોય છે – તમારા GP સાથ ેવાત કરો. 

વધુ માનહતી માટે ફે્ટશિીટ 444, Apathy, depression  
and anxiety

અ્ય આરોગય નસ્થનતઓ 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા ઘણા લોકોમા ંલાબંા રાળાની અ્ય આરોગય નસથમતઓ 
પણ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે િાયાબીટીસ સાથ ેજીવતા હોઈ શિકો અથવા 
તમારા શ્ાસ, હ્રદય કે પડરભ્રમણ (સટ્ોક સહીત), સાથ ેસમસયાઓ હોઈ શિકે. 
તમારી અ્ય કોઇપણ નસથમતન ેવયવસથાહપત કરવી મહતવપૂણ્ગ છે. જો તેમની 
કાળજી રાખવામા ંન આવે તો, તે તમારા ડિમેન્શિયાન ેવધ ુખરાબ કરી શિકે છે. 

■  તમામ તપાસો અન ેઅપોઈ્ટમે્ટમા ંહનયમમત હાજર રહેવાનો પ્રયતન કરો. 
જો તમન ેજરૂર લારે તો તમે વધ ુલાબંી અપોઈ્ટમે્ટ માટ ેકહી શિકો છો. 
તમે દરેક વખતે એક જ વયવસામયકન ેમળવ મારંતા હોવ તો તે પૂછો 

■  તમારી સભંાળ યોજનામા ંસટે કરેલી સલાહન ેઅનસુરો. તેમા ંતમારી દવાઓ 
અન ેજીવનશૈિલી મવશેિ જાણકારી સમાવવામા ંઆવશેિ (ઉદાહરણ તરીકે, 
કસરત, ખોરાક). 

■  આરોગય વયવસામયકોન ેતમારે કહેવાની જરૂર પિી શિકે છે કે તમન ેડિમેન્શિયા 
છે. તમારે આ જાણકારી અલર અલર અસખંય વયવસામયકોન ેપુનરાવરતશિત 
કરવી પિશિ.ે તમે તેવી ધારણા ના કરી શિકો કે તેઓ હમેશિા તે જાણતા હોય 
અથવા તેમન ેપહેલથેી કહેવામા ંઆવયુ ંહોય. 

■  ટકેનોલોજી તમારી નસથમતન ેવધ ુસારી રીતે વયવસથાહપત કરવામા ંમદદ કરી 
શિકે છે – ઉદાહરણ તરીકે, તમન ેદવા લવેાનુ ંયાદ અપાવીન.ે એવી સકીમ પણ 
હોય છે જેમ કે મેિીકએલટ્ટ અનમેેસજે ઇન એ બોટલ જે કટોકટીના સમયે 
આરોગય વયવસામયકોન ેતમારા તબીબી ઇમતહાસ મવશિ ેજાણવાની પરવાનરી 
આપે છે. આ સકીમ અથવા અ્ય સકીમ મવશેિ તમારા સમુદાયની નસ્ગ, 
સથાહનક ફામા્ગત્સસટ અથવા ડિમેન્શિયા સહકાર કાય્ગકર (જો તમારી પાસે 
હોય તો) તેન ેપૂછો. 

શું તમે િીલેરીયમ નવશિે જાણો છો?

જો તમ ેઅચાનક વધુ મૂં્ ાઈ જાઓ, સરળતાથી નવચક્લત થઇ 
જાઓ, ખબુ જ અલક્ષિત અથવા અસામા્ય ઉંઘમા ંહોવ, 
તો આ બધંુ િીલરેીયમને કારણ ેથઇ શિકે છે. અ્ય લષિણોમાં 
આભાસ, ઉશકેરાવુ ંઅથવા 'આિીઅવળી' વાતચીતનો સમાવશેિ 
થઇ શિકે છે. આ તમામ એક જ ડદવસમા ંઆવી અને જઈ શિકે છે. 

િીલરેીયમ રભંીર છે, અને ડિમને્શિયા ધરાવતા લોકોમા ંઘણં 
સામા્ય છે. આ ચપે, પ્રવાહીની કમી, દખુાવો અને કેટલીક 
દવાઓને કારણ ેથઇ શિકે છે. િીલરેીયમની સારવાર થઇ શિકે છે. 

જો તમ ેઅથવા તમ ેજેને ઓળખતા હોવ ત ેકોઈને લાર્ું 
હોઈ કે તમને િીલરેીયમ હોઈ શિકે, તો ્રંુત જ િોકટરને મળવું 
મહતવપણૂ્ગ છે જેથી કરીને ત ેક્યા ંકારણોસર થ્ુ ંછે ત ેતઓે 
શિોધી શિકે. કોઈ જે તમને બહુ સારી રીત ેઓળખ્ુ ંહોય તમેણે 
તમારી સાથ ેજવુ ંજોઈએ – તઓે િોકટરને વણ્ગવી શિકશિ ેકે તમે 
જે રીત ેવત્ગન કરો છો ત ેતમારા માટે સામા્ય નથી. 
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સારી રીતે જીવવંુ

સડરિય રહેવું 
ડિમેન્શિયા થવાનો અથ્ગ એ નથી કે તમારે તમારં જીવન જીવવાનુ ંબધં કરી દેવંુ 
જોઈએ. સડરિય રહેવાથી તમન ેસવતંત્ રહેવામા,ં લોકો સાથ ેસપંક્ટમા ંરહેવામાં 
અન ેતમારા જીવનની ગુણવતિા સધુારવામા ંમદદ મળી શિકે છે. તમામ પ્રકારની 
પ્રવૃમતઓ છે જે તમે કરી શિકો છો – શિારીડરક, માનત્સક સામાજજક અને 
સજ્ટનાતમક. તમે નવી પ્રવૃમતઓ કરવાનુ ંઅથવા તમન ેજેમા ંઆનદં મળતો હોય 
તે િાલ ુરાખવાનુ ંઈચછી શિકો છો. 

તમારા સથાહનક મવસતારમા ંઘણી બધી એવી તકો હશેિ જયા ંતમે અલર અલર 
પ્રવૃમતઓમા ંભાર લઇ શિકશિો. મયઝુીયમ, નવરાશિના સમયની પ્રવૃમત માટ ેકે્દ્રો, 
આટ્ટ રલેરેી અન ેમથયટેર સહીત, ઘણા સમુદાયો હવે ડિમેન્શિયા સાથ ેમૈત્ીપૂણ્ગ 
બની રહ્ા છે. તેનો અથ્ગ થાય છે કે આ સથળો પર ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોનું 
વધુ સારં સવારત થશેિ અન ેસટાફ અન ેસવયસંવેકોન ેતેની વધુ સમજ મળશેિ. 
તમે આમાથંી કેટલીક પ્રવૃમતઓમા ંકરવાનુ ંઈચછી શિકો:
■  હનયમમત શિારીડરક કસરતો કરવી જેમ કે તરવંુ અથવા િાલવંુ
■  બારકામ
■  સરેિપ બકુ અથવા ફોટો આલબમ બનાવવંુ
■  રમતો અથવા કાિ્ટથી રમવંુ અન ેશિબદો, સખંયા અથવા જીગસૉ કોયિાઓ 

ઉકેલવા
■  પુસતકો, સમાિારપત્ો અથવા મેરેઝીન વાિંવા
■  ઓડિયોબુ્ સ, રેડિયો અથવા સરંીત સાભંળવંુ
■  કલા અન ેહસતકલા કરવી – ઉદાહરણ તરીકે, વણાટ, પેઈ્ટીંર, રાયન, 

નતૃય, લખેન અન ેકમવતા 
■  મથયટેર અથવા મયઝુીયમની મુલાકાત લવેી, મમત્ો અન ેપડરવારન ેમળવા એક 

ડદવસનો પ્રવાસ અથવા રજાઓ પર જવંુ.
■  અભયાસ કરવો – ઉદાહરણ તરીકે યહુનવસલીટી ઓફ થિ્ટ  એજ સાથે  

(પેજ 135 થી શિર થતી અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓ જુઓ)
■  પાળતંુ પ્રાણીઓ સાથ ેસમય મવતાવવો. 

તમન ેલારી શિકે કે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ જે પહેલા તમે કરતા તેના કરતા તમને 
વધ ુસમય લારી રહ્ો છે. તમે જે રીતે વસતુઓ કરી રહ્ા હતા તમારે તેને 
બદલવાની, અથવા તેન ેકરવા માટ ેકેટલાક સહકારની જરૂર પિી શિકે છે. 

વસ્્ુઓને વધુ સરળ બનાવવી

ડિમને્શિયા થવાનો અથ્ગ એ નથી કે તમ ેજે વસ્્ઓુનો આનંદ લઇ 
રહ્ા છો તનેે કરતી બધં કરવાની જરૂર છે, પણ ત ેવસ્્ઓુને વધુ 
મશુકેલ બનાવી શિકે છે. નીચનેી ટીપસ મદદ કરી શિકે છે: 
■  રોજંીદા જીવનને નનયનમત કરો – એક જ સમય ેદરેક ડદવસે 

અથવા અઠવાડિય ેએક જ વસ્્ઓુ કરવી તમને વધુ સરળ 
અને વધ ુખાતરી અપાવતી લારી શિકે છે. જો તમને લાર્ું 
હોય કે ડદવસના ચોક્કસ સમય ેતમ ેસારં અનુભવો છો તો, 
ડદવસના ત ેભારમા ંપ્રવનૃતઓ કરવાનંુ રોઠવો. (ઉદાહરણ 
તરીકે, સવારમા)ં.

■  વસ્્ઓુ સરળ રાખો – તમેને વધુ વયવનસ્થત બનાવવા માટે 
તમારા રોજંીદી અથવા દૈનનક ડરિયાઓને સરળ બનાવો. 

■  વસ્્ઓુ કરવા માટે એક સમય ેએક જ પરલુ ંલો – એક સમયે 
એક જ વસ્્ ુપર ધયાન આપવા પ્રયતન કરો અને દરેક કાય્ગના 
નાના પરલાઓમા ંભાર પાિો. 

■  પ્રવકૃ્તિ શિર કરતા પહેલા તમને જોઈતી વસ્્ઓુ બહાર રાખો 
જેથી તમ ેતરત ત જોઈ શિકો – ઉદાહરણ તરીકે, બારકામ 
માટેના સાધનો અથવા રસોઈ માટેની સામગ્ીઓ. 

■  કોઇપણ જાતના નવષિપેો ઘટાિવાનો પ્રયાસ કરો – ઉદાહર 
તરીકે, જો તમ ેવાચંતા હોવ તો, પાછળથી આવતા અવાજ.

■  તમારી જાતને પષુકળ સમય આપો અને જો તમને જરૂર લારે 
તો વસ્્ઓુ ધીમી રનતએ કરો. 

■  જો તમ ેપહેલા જે વસ્્ઓુ કરતા ત ેકરવામા ંતમને વધ ુમશુકેલ 
લાર ેતો, તમારી જાત સાથે નનરાશિ અને ગુસ્સો ના થવાનો 
પ્રયતન કરો. 

તે વસતુઓન ેવધ ુમુશકેલ બનાવી શિકે છે પરંતુ તમન ેજે કરવાથી આનદં મળે છે 
તે કરતુ રહેવંુ મહતવનુ ંછે. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1506, Keeping involved  
and active
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સારી રીતે જીવવંુ

તમારા ઘરને ડિમને્શિયા અનૂકુળ બનાવવું 
તમારા ઘરન ેવધ ુસહકાર આપતી જગયા બનાવવા માટ ેઘણી બધી વસતુઓ 
છે જે તમે કરી શિકો છો. નાના ફેરફારોથી તમન ેસવતંત્ રહેવામા,ં શિારીડરક રીતે 
સડરિય અન ેસરુત્ક્ત રહેવામા ંમદદ થઇ શિકે છે. તમન ેજેટલી જલદી સક્મ 
લાર ેતેટલી જલદી આ ફેરફાર કરવા એ સારો મવિાર છે.

■  તમારા ઘરની લાઈટીંર સધુારો, હલનિલનમા ંઆવતા જોખમો હટાવો (જેમ 
કે છુટા રોદિાઓ) અન ેવેરમવખરે તેમજ ત્બનઉપયોરી વસતુઓથી છુટકારો 
મેળવો. આ તમારા ઘરન ેવધુ સરુત્ક્ત કરી શિકે છે. 

■  વસતુઓન ેઓળખવમા ંમદદ મેળવવા માટ ેરંર અન ેમવરોધાભાસનો ઉપયોર 
કરો. તમે દીવાલ અન ેજમીનથી મવરોધાભાસ માટ ેસાદા, ઘેરા રંરના બિે 
અન ેટબેલમા ંલીનનનો ઉપયોર કરી શિકો છો. વાસણો માટ ેપણ આ સારી 
રીતે કામ કરી શિકે છે.

■  જો તમારી પાસ ેપહેલથેી ના હોય તો, સમોક એલામ્ગ અન ેકાબ્ગન 
િાયો્સાઈિ ડિટકેટર ફીટ કરાવો. 

■  રાત્ ેબાથરૂમમા ંલાઈટ િાલ ુરાખવાનુ ંધયનમા ંરાખો અન ેસસંકરણ સાથે મદદ 
મેળવવા રાત્ીની લાઈટનો ઉપયોર કરો. 

■  તમારા સથાહનક ફાયર સરવશિસન ેઘર સલામતીની હન:શલુક મુલાકાત માટ ેકહો.
■  ICE (આપાતકાલીન પરીસથીતીમા)ં નબંરની યાદી ટમેલફોન પાસ ેરાખો. જો 

તમન ેકંઇપણ થાય તો તમે જેમનો સપંક્ટ  કરવા ઈચછતા હોવ આ તેમની 
મવરતો છે. 

■  મહતવપૂણ્ગ ટમેલફોન નબંર (જયારે તમન ેમદદ અન ેસહકારની જરૂર પિ ેતયારે 
જે લોકોન ેતમે કૉલ કરી શિકો)ની યાદીન ેફોનની બાજુમા ંરાખવી પણ મદદરૂપ 
થઇ શિકે છે.

■   ટકેનોલોજીના ઘણા બધા ભારો જે તમારા ઘરન ેડિમેન્શિયા સાથ ેવધુ 
મૈત્ીપૂણ્ગ બનાવી શિકે છે. પેજ 58 પર ટકેનોલોજી જુઓ. 

ઓક્પેુશિનલ થરેાહપસટ આમાથંી કોઇની પણ સલાહ આપી શિકે છે. તમારી 
સથાહનક સમાજ સવેાનો સપંક્ટ  કરો અથવા તમારા GP ન ેતેમાથંી કોઈનો સદંભ્ગ 
આપવાનુ ંકહો. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 819 જુઓ, Making your home 
dementia friendly, અને 1502, Keeping safe at home

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

3

56



ડિમેન્શિયા ની માર્ગદરશિશિકા

3 3

59
વધુ માહિતી માટ ેalzheimers.org.uk 
ની મુલાકાત લો

રાષ્ટ્રીય ડિમેન્શિયા િેલ્પલાઇન 0300 222 1122
્પર ફોન કરો58

સારી રીતે જીવવંુ

ટે્નોલોજી 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા ઘણા લોકોન ેલાર ેછે કે ટકેનોલોજી તેમની રોજંીદી 
જંીદરીમા ંતેમન ેમદદ કરી શિકે છે. તે તમન ેસવતંત્ રહેવામા ંઅન ેપહેલા તમે જે 
વસતુઓ કરતા તે કરતા રહેવાની પરવાનરી આપે છે. સરળ વસતુઓ જેમ કે 
ઘડિયાળ, અથવા વધ ુહાઈ-ટકે વસતુઓ, જેવી કે સથાન ઉપકરણ, ટકેનોલોજી 
હોઈ શિકે છે. એકંદરે આ 'સહાયક ટે્ નોલોજી' તરીકે ઓળખાય છે. કેટલીક 
વસતુઓ જે મદદ કરી શિકે તેમા ંસમમવષ્ટ છે:
■  કેલે્ િર કલોક – આ અઠવાડિયાના તારીખ અન ેવાર તેમજ સમય પણ 

દશિા્ગવે છે. ્લોકન ેિાયરી અથવા અઠવાડિક પલાનરની નજીક રાખવાથી તમને 
અપોઈ્ટમે્ટ જેવી વસતુઓનો ટ્કે રાખવામા ંમદદ મળી શિકે છે. 

■  રીમાઈ્િર સદેંશિાઓ – એક રેકોિ્ટ  કરેલો અવાજ જે જયારે તમે ઘરમાં 
અંદર જાઓ કે બહાર આવો તયારે, તમન ેતમારી િાવીઓ લવેાનુ ંઅથવા 
આરળનો દરવાજો બધં કરવાનુ ંયાદ અપાવે. 

■  સથાન ઉપકરણ – આ તમે વારંવાર ભુલી જતી વસતુઓ જેમ કે િાવીઓને 
શિોધવામા ંમદદ કરે. તમે વસતુઓ સાથ ેનાનુ ંઇલે્ ટ્ોહનક ટરે જોિી શિકો. જો 
તમે ભુલી જાઓ, તો તમે ટરેન ેબીપ કરવા માટ ેસથાન ઉપકરણ પર આપેલું 
બટન ્લીક કરી શિકો. 

■  દવા માટ ેરીમાઈ્િસ્ગ – તમે બલીસટર પેક અથવા િોઝેટ બોક્નો ઉપયોર કરી 
શિકો છો (પેજ 48 પર યાદશિન્ત ખોવાનો સામનો કરવો જુઓ). રોળીઓના 
ઓટોમેડટક ડિસપે્સર પણ હોય છે જે જયારે તમારી દવાઓ લવેાનો સમય 
થાય તયારે તમન ેિેતવણી આપશેિ. વધ ુમાહહતી માટ ેતમારા ફામા્ગત્સસટ સાથે 
વાત કરો. 

■  ટમેલફોન – જો તમન ેસરળ લાર ેતો, તમે મોટા બટન અથવા બટન પર મિત્ો 
સાથનેા ફોન મેળવી શિકો છો. જો તમન ેમોબાઈલ ફોન મુશકેલ લારતા હોય 
તો, તમે ઓછા બટન અન ેસરળ ડિઝાઈન સાથનેા સરળ ફોન પણ ઉપયોર 
માટ ેમેળવી શિકો છો.

■  એપસ – જો તમારી પાસ ેસમાટ્ટફોન અથવા ટબેલટે હોય તો, તેમા ંતમે 
સખંયાબધં ઉપયોરી એપસ મેળવી શિકો છો. તેમા ંકેલે્ િસ્ગ, રીમાઈં્િસ્ગ અને 
નકશિાઓ તેમજ લાઈફ સટોરી કાય્ગ માટ,ે આરામદાયક કસરતો અન ેમરજને 
સડરિય રાખવા માટનેી એપસનો સમાવેશિ થાય છે. 

■  ઓટોમેડટક લાઈટસ – તે સે્ સર સાથ ેજોિાયલેી હોય છે અન ેજયારે તમે 
તેની આસપાસ જાઓ તયારે હલનિલન અન ેપિવાન ેઅટકાવવામા ંમદદ 
કરવા માટ ેતે િાલ ુથઇ જાય છે.

■  બધં કરવા માટ ેઉપકરણ –રેસ, કુકર અથવા નળ જો િાલ ુરહી રયા હોય 
તો તેન ેબધં કરવા માટ ેતમે ઉપકરણ ઇ્સટોલ કરાવી શિકો છો. 

■  કોમપયટુર પ્રોગ્રામ અન ેસામાજજક મીડિયા – ઉદાહરણ તરીકે, લોકો સાથે 
સપંક્ટમા ંરહેવા સકાઇપ, ટ્ીટર અન ેફેસબકુ સારા રસતાઓ થઇ શિકે છે. 
સમાન પડરનસથમત ધરાવતા લોકોમા ંવાત કરવા અન ેડિમેન્શિયા સાથ ેસારી 
રીતે જીવતા અ્ય લોકોની વાતો સાભંળવા માટ ેપણ તે સારા સાત્બત થઇ 
શિકે છે. 

આમાથંી ઘણા ઉપકરણો સવતંત્ રીતે ખરીદી શિકાય છે. જો કે, તમારી 
જરૂરીયાતન ેશુ ંઅનકુુળ આવશિ ેતે માટ ેવયવસામયક સાથ ેવાત કરવી તે એક 
સારો મવિાર છે. તમારી સથાહનક સામાજજક સવેાઓની ટીમ અથવા સવતંત્ કે 
સહાયક જીવન કે્દ્રોનો સપંક્ટ  કરો. ધ ડિસબેલિ લીવીંર ફાઉ્િશેિન અન ેAT  
ડિમેન્શિયા પણ તમન ેમાહહતી અન ેસલાહ પૂરી પાિી શિકે છે – પેજ 135 થી 
શિર થતી અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓ જુઓ. 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 437, Assistive technology – 
devices to help with everyday living



ડિમેન્શિયા ની માર્ગદરશિશિકા

3

વધુ માહિતી માટ ેalzheimers.org.uk 
ની મુલાકાત લો60

3

61

સારી રીતે જીવવંુ

એકલા જીવવું 
જો તમે એકલા રહેતા હોવ તો, તમારે વધારાના પિકારોનો સામનો કરવાનુ ંથઇ 
શિકે છે. સડરિય રહેવંુ અન ેલોકોના સપંક્ટમા ંરહેવંુ તેમજ ઘરે સરુત્ક્ત રહેવંુ વધુ 
મુશકેલ થઇ જાય છે. જો કે, તમે ઈચછો તો કેટલાક સમય માટ ેઘરમા ંરહેવા 
સક્મ બની શિકો છો. જયારે એકલા રહેતા હોવ તો, ઘણી બધી વસતુઓ છે જે 
તમે સારી રીતે જીવવા માટ ેકરી શિકો છો. 

તમારી આસપાસના લોકોના નટેવક્ટ  પાસથેી મદદ અન ેસહકાર મેળવવા માટ ે
તેમન ેકહેવંુ મહતવપૂણ્ગ છે. તે પડરવાર, મમત્ો અથવા પિોશિીઓ હોઈ શિકે છે જે 
મદદ કરી શિકે અથવા તમે હાલમા ંઅન ેબાદમા ંકેવા છો તેના માટ ેતપાસ કરતા 
રહે. જો તમન ેવસતુઓ સાથ ેમદદ જોઈતી હોય તો, તેમન ેકહો. ઉદાહરણ 
તરીકે, તેઓ તમારી સાથ ેખરીદી કરવા આવી શિકે છે, અથવા જો તેઓ ક્યારેય 
અંદર આવવા ઈચછતા હોય તો, તમે િાવીઓનો એક વધારાનો સટે પિોશિીઓ 
પાસ ેછોિી શિકો છો. લોકો સાથ ેતેઓ કઈ રીતે મદદ કરી શિકે છે તે મવશિે 
વાત કરો.

તમારે એ પણ મવિારવંુ જોઈએ કે તમન ેવયવસામયકો પાસથેી કેવા પ્રકારની 
મદદ અન ેસહકારની જરૂડરયાત પિી શિકે છે. તમે ભોજન મવતરણ અથવા ઘર 
સભંાળ કાય્ગકતા્ગની મુલાકાતથી લાભ મેળવી શિકો. પેજ 87 પર ડિમેન્શિયા 
ધરાવતા લોકો માટ ેસવેાઓ જુઓ. 

જયારે તમે એકલા રહેતા હોવ તયારે, સડરિય રહેવંુ અન ેલોકોના સપંક્ટમા ંરહેવંુ 
કપરં થઇ શિકે છે. તમે ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેસથાહનક પ્રવૃમત સમુહમાં 
જોિાવાનો અથવા ડિમેન્શિયા કાફેમા ંજવાનો પ્રયતન કરી શિકો છો. સકાઇપ અને 
સામાજજક મીડિયા જેવી ટકેનોલોજી પણ સપંક્ટમા ંરહેવા માટ ેમદદ કરી શિકે છે 
(પેજ 58 પર ટકેનોલોજી જુઓ). 

જો તમે એકલા રહેતા હોવ તો, તમે જે વસતુઓમા ંમુશકેલી અનભુવો છો 
તેમ પુરતી મદદ અથવા કઈ ખોટંુ થાય તો પૂરતા લોકો ના મેળવી શિકો. આના 
કારણે તમારં ઘર સરુત્ક્ત અન ેડિમેન્શિયા મૈત્ીપૂણ્ગ છે તેની ખાતરી કરવી વધુ 
મહતવપૂણ્ગ છે. 'બધં કરવાના' ઉપકરણો અન ેટલેીકેર ત્સસટમ જેવી ટકેનોલોજી 
તમન ેસરુત્ક્ત રહેવામા ંમદદ કરી શિકે છે (પેજ 58 પર ટકેનોલોજી જુઓ). 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1508, Living alone

તમારાઆરામીપરલાઓ
યાદશિન્ત ગુમાવા સાથ ેસામનો કરવા માટે તમને 
મદદ કરવા માટે કેટલીક પદ્ધનતઓનો પ્રયાસ કરો. 

તમારા ઘરમા ંકેટલાક ફેફર કરો જે તનેે ડિમને્શિયા 
મતૈ્ીપૂણ્ગ બનાવ,ે જેમ કે હલનચલનના જોખમો 
હટાવવા અને લાઈટીંરમા ંસુધારો કરવો.

તમારા રોજંીદા જીવનમા ંકસરતને સામલે કરો અને 
સં્કુ્લત ખોરાક લવેાનો પ્રયતન કરો.

તમારા GP, િે્ટીસ્ટ, ઓપટીશયન અને કીરોપોિીસ્ટ 
સાથે નનયનમત તપાસો રોઠવો. 
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મુખય મુદ્ાઓ: આરળની યોજના

તમારા હનદાનન ેસતુંમલત કયા્ગ પછી તમારી પાસ ેસમય હશિ,ે 
તમારા નાણા અન ેવયાપાર સારી શ્રણેીમા ંહોય અન ેતમારા 
તમામ કારળો એક જ જગયાએ છે તેની ખાતરી કરો. 

તમારા પૈસાન ેસરળ રીતે રાખવા માટ ેકેટલીક વસતુઓ છે જે તમે 
કરી શિકો. તમે તમારી બેંક સાથ ેતમારા એકાઉ ટ્ન ેતમારા વતી 
કોઈ બીજંુ વયવસથાહપત કરે તે માટ ેપરવાનરી આપવાની વાત કરી 
શિકો છો. 'િીપ અન ેસહી' અથવા કો ટ્ે્ ટલસે કાિ્ટ મેળવવાનું 
ધયાનમા ંરાખો જેથી તમારે PIN નબંર યાદ ન રાખવો પિ.ે 

તમે લાભની એક શ્રણેીના હક્દાર થઇ શિકો, જેમા ંએટે્ િ્સ 
અલાવ્સ અથવા (જો 65 હેઠળ હોય તો) નવી વયન્તરત 
સવતંત્ ચુકવણી સમમવષ્ટ છે. તમારા પાલક પણ કેરર અલાવ્સ 
માટ ેલાયક થઇ શિકે છે. સલાહ માટ ેસામાજજક સવેાઓ, સીટીઝન 
એિવાઇઝ અથવા એજ UK ન ેપૂછો. તમે તેમના સપંક્ટની મવરતો 
પેજ 135 થી શિર થતા ઉપયોરી સસંથાઓના અ્ય મવભારમાં 
જોઈ શિકો છો. 

તે મુશકેલ હોઈ શિકે છે, પણ આરળની યોજનાઓ બનાવવી અને 
તમારી નજીક હોય તેની સાથ ેભમવષય મવશિ ેવાત કરવી એ એક 
સારો મવિાર છે. જો તમે સક્મ હોવ તો, આ શિક્ય તેટલી જલદી 
કરવાનો પ્રયતન કરો. 

ખાતરી કરો કે તમારી પાસ ેઅદ્યતન વત્સયતનામંુ હોય. લાસટીંર 
પાવર ઓફ એટોનલીન ેસટે કરવાનુ ંધયાનમા ંરાખો. જો તમે સક્મ 
ન હોવ તો આ કોઈ વયન્તન ેતમારા બદલ ેહનણ્ગય લવેાની 
પરવાનરી આપશિ.ે તમે અરાઉથી સારવારનો ઇનકાર કરવાનો 
હનણ્ગય અથવા અરાઉથી હનવેદન પણ સટે કરી શિકો છો, 
જે તમારી ભમવષયની તબીબી સભંાળમા ંતમે કહી શિકો તેની 
પરવાનરી આપશેિ. આ મવશેિ તમારા GP અથવા સોલીસીટર 
સાથ ેવાત કરો. 

જો તમે ડ્ાઈવ કરતા હોવ તો, તુરંત જ તે બધં કરવાની જરૂર 
ના હોય, પણ ગે્રટ ત્બ્ટનમા ંડ્ાઈવર એ્િ વહીકલ લાયસન્સરં 
એજંસી (DVLA) ન ેઅથવા નોધ્ગન આયલગ્ે િમા ંડ્ાઈવર એ્િ 
વહીકલ એજંસી (DVA) ન ેતમારા હનદાન મવશિ ેજણાવવંુ જ 
જોઈએ. તમે તેમની સપંક્ટની મવરતો પેજ 140 પર મેળવી શિકો 
છો. તમારે તમારા કાર ઇ્સયરુરન ેપણ કહેવંુ જ જોઈએ. 

જો તમે હજુ કાય્ગ કરતા હોવ તો, તમે તેન ેિાલ ુરાખવાનું 
પસદં કરી શિકો છો. તમારે તમારા એમપલોયર સાથ ેવાત કરવી 
મહતવપૂણ્ગ છે. જો તમે કામ કરવાનુ ંબધં કરો અથવા તમારા 
કલાકો ઘટાિો, તો તમે અરાઉના કેટલાક દાવાઓ, જેમ કે 
એમપલોયમે્ટ સપોટ્ટ  અલાવ્સ અથવા, કેટલાક મવસતારોમા,ં 
યહુનવસ્ગલ રેિડિટ કરવા માટ ેસક્મ બની શિકો છો.
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નાણાકીય બાબતો
એકવાર તમે તમારા હનદાન સાથ ેસતુંલન સાધી લવેાની, તમન ેતમારા નાણા મવશિે 
અન ેતમારા પૈસા ભમવષયમા ંકઈ રીતે વયવનસથત કરવાનુ ંમવિારવાનુ ંશિર કરવાનું 
ઈચછી શિકો છો. વસતુઓની ચુકવણી સરળ બનાવવા માટ ેતમે અ્ય વસતુઓ 
કરી શિકો છો, અન ેતમે ભમવષય માટ ેતમારી આરથશિક યોજના કરી શિકો તેના 
રસતાઓ છે. 

તમારી નાણાકીય બાબતો રિમમા ંછે અન ેતમારા તમામ જરૂરી દસતાવેજો 
સરળતાથી મળી જાય તેની ખાતરી કરવા થોિો સમય લો. તેમા ંતમારા બેંક 
એકાઉ ટ્સ, ટે્ સ, લાભો અન ેપે્શિન, તેમજ મોરગેજ અથવા ભાિાના દસતાવેજ, 
વીમા પોલીસી અન ેતમારા વત્સયતનામાનો સમાવેશિ થાય છે.

તે તમન ેભમવષય માટ ેતમારી પાસ ેકેટલા પૈસા હશેિ તે જાણવામા ંમદદ કરી 
શિકે છે. સભંાળ સાથ ેમદદ કરવા અથવા સાધનો ખરીદવા મવશેિ મવિાર કરતી 
વખતે આ ઉપયોરી થાય છે. તે તમન ેતમે અતયારે જે વસતુઓ કરી શિકો છો, 
જેમ કે રજાઓ પર જવા મવશેિ મવિારવાની પરવાનરી આપે છે, જે જેમ તમારો 
ડિમેન્શિયા વધશિ ેતેમ વધુ કપરં થઇ શિકે છે. 

ચકુવણીના રસ્તાઓ 
રોજની વસતુઓની ચુકવણી સરળ બનાવવા માટ ેઘણા રસતાઓ છે. જો 
પહેલથેી રોઠવેલ ના હોય, તો હનયમમત ચુકવણી, જેમ કે રેસ અન ેવીજળીના 
બીલ માટ ેસીધ ુિબેીટ સટે કરવાનુ ંધયાન આપો. તેનો અથ્ગ થાય છે કે તે જાતે 
ચૂકવાઈ જશિ ેઅન ેસસતા પણ થઇ શિકે છે. 

જો તમન ેયાદશિન્તની સમસયા હોય તો, તમન ેિબેીટ અથવા રેિિીટ કાિ્ટ  માટનેા 
PIN નબંર યાદ રાખવાનુ ંમુશકેલ લારી શિકે છે. મવકલપો, જેમ કે 'િીપ અને 
સહી' કાિ્ટ , અથવા કો્ટકેટલસે પેમે્ટ કાિ્ટ  માટ ેબેંક સાથ ેવાત કરો.

તમે તમારા િબેીટ અથવા રેિિીટ કારસ્ગ માટ ેલીમીટ સટે કરવાનુ ંપણ ઈચછી શિકો 
છો. આનો અથ્ગ થાય છે કે તમે એક સમય ેઆટલી રકમના પૈસા જ લઇ શિકો 
છો. જો તમે વારંવાર વસતુઓ ભૂલી જતા ંહોવ અથવા ખોવાઈ જતી હોય તો 
આ તમારા માટ ેસારો મવિાર થઇ શિકે છે.

 બેંક એકાઉ્ટસ 
જો તમારી પાસ ેજોઈ ટ્ બેંક એકાઉ ટ્ હોય – ઉદાહરણ તરીકે, તમારા ભારીદાર 
સાથે – તો તમારી બેંક તમન ેતેના બદલ ેઅલર એકાઉ ટ્ની સલાહ આપી શિકે છે. 
આ કેટલીક વસતુઓન ેસરળ બનાવી શિકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારા લાભો અને 
પે્શિન, સીધા તમારા એકાઉ ટ્મા ંચૂકવાઈ શિકે છે. અલર એકાઉ ટ્સ હોવાથી 
લાભો માટનેી તમારી લાયકાત પણ સરળ થઇ શિકે છે. 

જો તમે તમારં પોતાનુ ંએકાઉ ટ્ ઈચછતા હોવ, પણ તેના વયવસથાપન માટ ેકોઈ 
અ્યની મદદ જોઈતી હોય, તો તમે 'તૃતીય પક્ અમધકૃત આદેશિ' રોઠવી શિકો 
છો. તે તૃતીય પક્ન ેિકે સાઈન કરવા અન ેતમારા વતી ચુકવણી કરવા માટ ે
પરવાનરી આપે છે. આ તયા ંસધુી મા્ય છે જયા ંસધુી તમે તમારં પોતાનુ ંએકાઉ ટ્ 
વયવસથાહપત કરવા લાયકાત (ક્મતા) ધરાવતા હોવ. જો તમે ઈચછતા હોવ કે 
કોઈ અ્ય તમારા નાણા વયવસથાહપત કરે તો આ પછી તમારે લાસટીંર પાવર ઓફ 
એટોનલીન ેકરવાની જરૂર પિશિ ે– માહહતી માટ ેપેજ 75 જુઓ. 

ટ્રસ્ટ
જો તમારી પાસ ેમમલકત અથવા બિત હોય, તો તમે ટ્સટ સટે કરવા ઈચછી શિકો 
છો. આ કોઈ અ્યન ેતમારા વતી આ મમલકતો વયવસથાહપત કરવાની પરવાનરી 
આપશિ.ે આ તેની ખાતરી અપાવશિ ેકે અતયારે અન ેભમવષયમા,ં વસતુઓ તમે જે રીત 
પસદં કરી છે તે રીતે વયવસથાહપત કરવામા ંઆવશેિ. સોમલત્સટર અથવા નાણાકીય 
સલાહકાર પાસથેી સલાહ માટ ેપૂછો. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1501, Managing your money
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લાભોના પ્રકાર

એટે્ િ્સ અલાવ્સ, િીસબેીલીટી લીવીંર અલાવ્સ અથવા પસ્ગનલ 
ઈ્િીપે્િસે પેમે્ટ.
આ એ મુખય લાભો છે જેના માટ ેડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો દાવો કરી શિકે 
છે. તમે દાવો કરી શિકો છો કે નહી તે તમારા રોજંીદા ખિા્ગઓ, સભંાળ અને 
રમતશિીલ જરૂડરયાતો પર આધાર રાખ ેછે, તમન ેડિમેન્શિયાનુ ંહનદાન થયું 
છે તેના પર નહીં. આ લાભો 'મી્સ ટસેટિે' હોતા નથી અથવા રાષ્ટીય વીમા 
યોરદાન પર આધાડરત નથી હોતા. તે કર-મુ્ત હોય છે. દરેક ફાયદા સબમંધત 
ઈ્કવાયરી લાઈન માટ ેપેજ 139 જુઓ.

એટે્ િ્સ અલાવ્સ (AA) એવો લાભ છે જેના માટ ેજો તમે 65 વષ્ગ અથવા 
તેનાથી વધ ુઉમરના હોવ તો અરજી કરી શિકો છો. આ તેવા લોકો માટનેો 
સહકાર છે જેમન ેવયન્તરત સભંાળ માટ ેમદદની જરૂર હોય છે – ઉદાહરણ 
તરીકે દવા લવેા, નાહવા કે તૈયાર થવા અથવા જો તેઓન ેસરુત્ક્ત રહેવા માટ ે
મદદની જરૂરીયાત હોય. અલર અલર મુખય બ ેદરો છે જે ચુકવવામા ંઆવે 
છે. જો તમન ેડદવસ અથવા રાત્ી દરમયાન મદદની જરૂડરયાત હોય તો, તમે તે 
ઓછા દરે મેળવી શિકો છો. જો તમન ેડદવસ અન ેરાત્ી બન્ ેદરમયાન મદદની 
જરૂડરયાત હોય તો, તમારે ઊંિા દર ચુકવવા પિશેિ. 

તમારે એટે્ િ્સ અલાવ્સ મેળવવાનો દાવો કરવા માટ ેફોમ્ગ ભરવાની જરૂર 
પિશિ.ે આ તમે િીસએત્બલીટી બનેફેીટસ હેલપલાઇનન ેકૉલ કરીન ેમેળવી શિકો 
છો (અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓની સપંક્ટ ની મવરતો માટ ેપેજ 140 જુઓ). દવા 
માટનેા ફોમ્ગમા ંતમન ેકઈ પ્રવૃત્તિ કરવા માટ ેમુશકેલ અથવા અશિક્ય લાર ેછે 
તેવા પ્રશ્ોનો સમાવેશિ કરવામા ંઆવશિ.ે તેમા ંતમન ેક્યા ંપ્રકારની સભંાળ અને 
હનરીક્ણ જોઈએ છે, જેમ કે તમન ેનાહવા અથવા રસોઈમા ંમદદની જરૂડરયાત 
છે કે નહી. તેના મવશિ ેપણ પૂછવામા ંઆવશેિ. આમાથંી કેટલાક પ્રશ્ો તદ્ન 
વયન્તરત હોઈ શિકે છે, પણ તમે પ્રમાણીકતાથી જવાબ આપો તે મહતવપૂણ્ગ 
છે. તબીબી મૂલયાકંન હમેશિા માત્ એટે્ િ્સ અલાવ્સ માટ ેજ જરૂરી હોય 
તેવંુ નથી.

લાભો 
તમે અન ેતમારા પાલક, જો હોય તો, ફાયદાની શ્રણેી માટ ેહક્દાર થઇ શિકો 
છો. કેટલાક 'મી્સ ટસેટિે' નો અથ્ગ થાય છે કે તમન ેતે મળી શિકે કે નહી 
તે તમારી નાણાકીય પડરનસથમત પર આધાર રાખશિ.ે અ્ય તમારા રાષ્ટીય 
ઇ્સયરુ્સ રેકોિ્ટ  અથવા તમારા આરોગય અન ેવયન્તરત જરૂડરયાતો પર 
આધાર રાખ ેછે. 

તમે જે લાભો મેળવવાના હક્દાર છો તે જડટલ લારી શિકે છે, પણ તેમા ંમદદ 
કરી શિકે તેવા લોકો છે. તેમા ંતમે ક્યા ંલાભો મેળવી શિકો અન ેફોમ્ગ પૂણ્ગ કરવાનું 
સમમવષ્ટ હોઈ શિકે છે (જે લાબંા અન ેમવરતવાર હોય શિકે છે). 

મદદ આ માથંી ઉપલબધ હોઈ શિકે છે:
■ સામાજજક કાય્ગકર (તમારી સથાહનક સતિાનો સપંક્ટ  કરો) 
■ સથાહનક કલયાણ અમધકાર સવેા 
■  સીટીઝન એિવાઇઝ, એજ UK અથવા અ્ય સથાહનક નફા માટ ેકાય્ગ ન 

કરતી સસંથાઓ
■ નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંિીપાટ્ટ મે્ટ ફોર સોત્શિયલ િવેલોપમે્ટ. 

સરકારી વેબસાઈટ GOV.UK પણ ઉપયોરી માહહતી પૂરી પાિી શિકે છે. 
કેટલાક લાભો માટ,ે િીપાટ્ટ મે્ટ ફોર વક્ટ  એ્િ પે્શિન (DWP) કોઈ વયન્તને 
તમારા ઘરે મુલાકાત લવેા માટ ેરોઠવી શિકે છે. તમે િીસએત્બલીટી બનેફેીટસ 
હેલપલાઇન (ઇંગલે્ િ અન ેવેલસમા)ં અથવા બનેફેીટસ ઈ્કવાયરી લાઈન (નોધ્ગન 
આય્ગલે્ િમા)ં ન ેપણ કૉલ કરી શિકો છો. સપંક્ટ  મવરતો માટ ેપેજ 135 થી શિર 
થતી અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓ જુઓ.
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બ ેઅ્ય લાભો જે તમે મેળવી શિકો, જો તમે દાવો કયયો હોય તયારે તમે 65 
વષ્ગથી નાના હોવ તો, તે છે િીસએત્બલીટી લીવીંર એલાઉ્સ (DLA) અથવા 
પસ્ગનલ ઈ્િીપે્િસે પેમે્ટ (PIP). આ લાભો જે લોકોન ેરોજંીદા ખિા્ગ, સભંાળ 
અન ેરમતશિીલતાની જરૂડરયાત હોય તેમના સહકાર માટ ેછે. તમે દાવો કરી 
શિકો છો કે નહી તે તમારી જરૂડરયાત પર આધાર રાખ ેછે, તમારા હનદાન પર 
નહીં. તે 'મી્સ ટસેટિે' હોતા નથી અથવા રાષ્ટીય વીમા યોરદાન પર આધાડરત 
હોતા નથી. 

જો તમે 65 વષ્ગથી ઓછી ઉમરના હોવ તો, PIP એવો લાભ છે જેના માટ ે
તમે અરજી કરી શિકો છો. તેના બ ેભારો અથવા 'ઘટકો છે' – એક રોજંીદા 
ખિા્ગઓ માટ ે(ઉદાહરણ તરીકે કપિા ધોવા, બપોરનુ ંજમવાનુ ંબનાવવંુ, પૈસા 
વયવસથાહપત કરવા) અન ેબીજંુ રમતશિીલતા માટ ે(ઉદાહરણ તરીકે, બહાર 
િાલવામા ંમુશકેલી પિવી અથવા યોજના બનાવવામા ંઅન ેરસતાન ેઅનસુરવામાં 
અક્મ હોવંુ). દરેક ઘટક માટ ેબ ેદર છે, અન ેતમન ેકયુ ંમળશેિ તે તમન ેકેટલી 
મદદની જરૂર છે તેના પર આધાડરત છે. 

DLA એવો લાભ છે જે PIP ની પહેલા હતો, પણ હવે કોઈ નવો દાવો થઇ 
શિકશિ ેનહી. જો તમે 8 એહપ્રલ 1948 પહેલા જ્મયા હોય અન ેપહેલથેી DLA 
મેળવતા હોવ તો, તે તમન ેમળવાનુ ંિાલ ુરહેશિ ેઅન ેતેન ેPIP મા ંતબદીલ કરી 
આપવામા ંઆવશેિ નહી. જો તમે 8 એહપ્રલ 1948 પછી જ્મયા હોવ અને 
DLA મેળવતા હોવ તો, તમન ેઆવતા વષયોમા ંPIP મા ંતબદીલ કરી આપવામાં 
આવશિ.ે 

જે કોઈપણ 65 વષ્ગની ઉમર પહેલા DLA અથવા PIP મેળવતા હોય તેઓ 
આ ઉમર પછી બન્મેાથંી એક લાભ મેળવતા રહેશિ.ે તમે એકલા રહેતા હોવ કે 
અ્ય લોકો સાથ,ે તમે આ તમામ લાભો માટ ેદાવો કરી શિકો છો. જો તમે લાબંા 
સમયરાળા માટ ેહોનસપટલ અથવા રેત્સિને્શિયલ કેરમા ંદાખલ થયા હોય, તો તે 
થોિા સમય માટ ેબધં કરી શિકાય છે.

કેરર અલાવ્સ
જો તમારી સાથ ેકોઈ હોય જે અઠવાડિયાના ઓછામા ંઓછા 35 કલાક તમારી 
સભંાળ લતેા હોય, તો તે વયન્ત કેરર અલાવ્સ માટ ેહક્દાર થઇ શિકે છે. આ 
રકમ પાલકન ેતેમની પાલકની ભૂમમકામા ંસહકાર આપવા માટ ેચુકવવામા ંઆવે 
છે. જો તમે ઊંિા અથવા મધયમ દરે DLA સભંાળ ઘટક કે અ્ય દરે PIP ના 
રોજંીદા ખિા્ગના ઘટકનુ ંએટે્ િ્સ અલાવ્સ મેળવતા હશિો તો જ તેઓ દાવો 
કરવા માટ ેસમથ્ગ બનશિ.ે

કેરર અલાવ્સનો દાવો કરવા માટ ેતમારા પાલકે તમારા સબધંી હોવંુ કે તમારી 
સાથ ેરહેવંુ જરૂરી નથી, પણ તેઓ 16 કે તેથી વધ ુઉમરના અન ેદર અઠવાડિયે 
સટે કરેલી રકમ કરતા ઓછી આવક ધરાવતા હોવા જરૂરી છે. જો તેઓ કેરર 
અલાવ્સ મેળવતા હોય તો, તેના પડરણામે તમે તમારા કેટલાક લાભો ખોઈ 
શિકો છો. તમારા પાલકે દાવો કરવો જોઈએ કે નહી તે હનણ્ગય લતેા પહેલા તમારે 
સલાહ લવેી જોઈએ. 

તમારા પાલકન ેકેરર અલાવ્સ મેળવવાનો દાવો કરવા એક ફોમ્ગ ભરવાની જરૂર 
પિશિ.ે તમે આ કેરર એલાઉ્સ યહુનટના 0345 608 4321 પર કૉલ કરીને 
અથવા GOV.UK વેબસાઈટ પર જઈન ેમેળવી શિકો છો.
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અ્ય લાભો 
કેટલાક અ્ય લાભો છે જેના તમે અથવા તમારા પાલક હક્દાર બની શિકો. 
ઉદાહરણ તરીકે: 
■  સટટે પે્શિન અથવા પે્શિન રેિિીટ – જો તમે અથવા તમારા પાલક હનવૃત હોવ 

તો, તમે તમામ સટટે પે્શિન અથવા પે્શિન રેિિીટ જેના તમે હક્દાર છો તે 
મેળવો છો તે િકાસો. પે્શિન સરવશિસન ેફોન કરો અથવા GOV.UK website 
પર જાઓ – અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓ માટ ેપેજ 135 પર શિર થતી 
મવરતો જુઓ.

■  હાઉનસશિર બનેડેફટ અથવા કાઉન્સલ ટે્ સ સપોટ્ટ  – જો તમારી આવક 
ઓછી હોય તો, તમે મી્સ ટસેટિે હાઉનસશિર બનેડેફટ (જો તમે ભાિ ેરહેતા 
હોવ) અથવા કાઉન્સલ ટે્ સ સપોટ્ટનો દાવો કરવા પણ સક્મ છો. તમારી 
સથાહનક સતા સલાહ આપી શિકે છે. ડિમેન્શિયા ધરાવતા ઘણા લોકો તેમની 
આવક ધયાનમા ંન લતેા પહેલથેી જ કાઉન્સલ ટે્ સ બીલમા ંઘટાિો મેળવવા 
માટ ેયોગયતા મેળવે છે.

■  મવ્ટર ફુ્અલ એ્િ કોલિ વેધર પેમે્ટ – જો તમારી ઉમર લાયકાતની ઉમર 
કરતા વધ ુહોય, તો સામા્ય રીતે તમે તમારા રરમીના બીલમા ંમદદ કરવા 
મવ્ટર ફુ્અલ પેમે્ટના હક્દાર બનશિો. ખબુ જ ઠંિી હોય તયારે તમે કોલિ 
વેધર પેમે્ટ માટ ેપણ લાયકાત ધરાવી શિકો છો – તે તમારી આવક પર 
આધાર રાખ ેછે, તમારી ઉમર પર નહી. 

લાભો મવશિ,ે ખાસ કરીન ેકાય્ગ કરતા લોકોની ઉમરના લાભોની વધુ માહહતી માટ,ે 
પેજ 83 જુઓ.

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 413, Benefits

લાભોનો હવાલો ધરાવવા માટે કોઈ અ્યને મકુવા 
જો તમે પસદં કરો તો – તમે જેના પર મવશ્ાસ કરો છો તેમન ેકહી શિકો – જે 
અપોઈ્ટી તરીકે ઓળખાય છે – તે તમે લાભ તરીકે જે પૈસા મેળવો છો તેને 
પ્રાપત અન ેવયવસથાહપત કરી શિકે. આ કરવા માટ,ે તમારે િીપાટ્ટ મે્ટ ઓફ વક્ટ  
એ્િ પે્શિન (DWP) નો સપંક્ટ  કરવાની જરૂર પિી શિકે છે. અપોઈ્ટીએ એ 
સાત્બત કરવંુ પિશિ ેકે તેઓ તમારા પૈસા તમારા શ્રષે્ઠ હહતોન ેધયાનમા ંરાખીને 
વયવસથાહપત કરી રહ્ા છે.

राष्टीय डिमेन्शिया हलेपिाइन को  
0300 222 1122 पर कॉि करें
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ભનવષય માટે નનણ્ગયો લવેા 
ડિમેન્શિયાના હનદાન પછી, ભમવષય માટ ેમવિારવંુ મુશકેલ હોઈ શિકે છે. જો કે, 
જેટલી જલદી તમે આરામદાયક અનભુવો તેટલી જલદી તે કરવંુ મહતવપૂણ્ગ છે. 
દરેક વયન્તએ સમય ેસમય ેતેમના આરોગય, સભંાળ, આરથશિક અન ેહાઉનસશિરના 
હનણ્ગયો લવેાની જરૂરીયાત પિતી હોય છે. જેમ ડિમેન્શિયા પ્રરમત કરે તેમ, 
તમારા માટ ેઆ કરવંુ વધુ કપરં થતંુ જાય છે. એક સમય આવી શિકે જયારે 
તમારી પાસ ેકોઈ ક્મતા (જેન ે'માનત્સક ક્મતા' કહેવામા ંઆવે છે) ન હોય. 
વસતુઓન ેજગયા પર મુકવાનો અથ્ગ હવે થાય છે કે તમારી ઈચછાઓ રેકોિ્ટ  
કરવામા ંઆવી છે અન ેભમવષયમા ંતેમનો આદર કરવામા ંઆવશેિ. 

આ તમારા, તેમજ તમારા પડરવાર અન ેમમત્ો માટ ેખાતરી અપવાનારં બની 
શિકશિ.ે જો તમે તેમન ેતે સપષ્ટ કયુું હોય કે તમે શુ ંકરવા મારંો છો અન ેતમારી 
પસદંરીઓ શુ ંછે તો, તેઓ તમારા માટ ેયોગય વસતુઓ કરવામા ંવધુ સક્મ 
બની શિકશિ.ે 

જો તમન ેડિમેન્શિયા હોય તો, કાયદો આમાનંા તમારા અમધકારોનુ ંરક્ણ કરે છે:
■  તમારો હનણ્ગય જાતે લવેામા ંઅન ેતમન ેઅસર કરતા કોઇપણ હનણ્ગયમાં 

સમમવષ્ટ થવામા.ં
■  તમે જે હનણ્ગયમા ંસમસયા અનભુવો તેમા ંસહકાર મેળવવામાં 
■  ભમવષયમા ંકોઈ ડકસસામા ંતમે હનણ્ગય લવેા અક્મ હોવ તો, યોજનાઓને 

અમલમા ંમુકવામાં 
■  ભમવષયમા ંતમારા માટ ેહનણ્ગય લવેામા ંતમે જેના પર મવશ્ાસ કરો છો 

તેન ેઅપોઈ્ટ કરવામા ં– ઉદાહરણ તરીકે તમારી સભંાળ, અથવા તમારી 
નાણાકીય બાબતો માટ.ે

વક્સયતનામું 
દરેકે વત્સયત બનાવવી જોઈએ. આ તમારા પૈસા અન ેતમારી સપંત્તિનો 
વારસદાર કોણ થશિ ેતે તમન ેપસદં કરવાની પરવાનરી આપે છે. વત્સયતનામંુ 
બનાવવા અથવા તેમા ંસધુારા કરવા તમારા સોમલત્સટર સાથ ેવાત કરો.

જો તમે ડિમેન્શિયા સાથ ેજીવતા હોવ તો, જયા ંસધુી તમે લીધલે હનણ્ગય અને 
તેનો અથ્ગ શુ ંથાય તે સમજી શિકો તયા ંસધુી તમે તમારં વત્સયતનામંુ બનાવી 
શિકો અથવા તેમા ંફેરફાર કરી શિકો. સોમલત્સટર તેમા ંમદદ કરવા સક્મ બનશિ.ે 

લાસ્ટીર પાવર ઓફ એટોનની 
લાસટીર પાવર ઓફ એટોનલી (LPA) એ એક કાનનૂી સાધન છે જે તમે પસદં 
કરેલ કોઈ વયન્તન ેતમારા વતી હનણ્ગય લવેાની, જો તમે તે તમારી જાતે ના કરી 
શિકતા હોવ તો. સતિા આપે છે. તમે જે વયન્ત (અથવા લોકો)ન ેપસદં કરશિો 
તેન ે'એટોનલી' તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. ઘણીવાર તે પડરવારના સભયો 
અથવા મમત્ો હોય છે, પણ જો તમારી પાસ ેપડરવારનુ ંયોગય સભય અથવા મમત્ 
ના હોય તો, તમે વયવસામયક જેમ કે, સોમલત્સટર અથવા એકાઉ્ટ્ટન ેપુછી 
શિકો. તમામ ડકસસાઓમા ંતે તમારા માટ ેશ્રષે્ઠ હનણ્ગય લઇ શિકતા હોવા જોઈએ.

વત્ગમાનમા ંનોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંLPA ઉપલબધ નથી કારણકે તયા ંકાયદો અલર 
છે. નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંત્સસટમ માટ ેપેજ 77 પર એ્ડ્ોરરશિર પાવર ઓફ 
એટોનલી જુઓ. 

LPA ના બ ેપ્રકાર છે:
■  આરોગય અન ેકલયાણ માટ ેLPA – આ એટોનલીન ેવયન્તની દરરોજની 

સભંાળ અન ેસારવાર મવશિ ેહનણ્ગય લવેાની પરવાનરી આપે છે, જેમાં 
સતત તબીબી સારવાર આપવી અથવા ઘટાિવી કે નહહ તેના હનણ્ગયનો 
પણ સમાવેશિ થાય છે. તેમા ંવયન્ત ક્યા ંરહેશિ ેતે હનણ્ગયનો પણ આવરી 
લવેાય છે.

■  મમલકત અન ેવયાપાર માટનેો LPA – આ ડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્ત વતી 
એટોનલીન ેબીલ ભરવા, આવક અન ેલાભો એકઠા કરવા, બેંક એકાઉ્ટસ 
એ્સસે કરવા અન ેઘર વેિવા જેવા હનણ્ગયો લવેાની પરવાનરી આપે છે.

જો તમે LPA સટે કરવાનુ ંમવિારતા હોવ તો, જયારે તમારી પાસ ેઆ બધંુ 
કરવાની માનત્સક ક્મતા હોય તયારે આ બધંુ કરવાની જરૂર રહશિ.ે જયારે 
તમારી માનત્સક ક્મતા નહહ હોય માત્ તયારે આરોગય અન ેકલયાણ માટનેા 
LPA નો ઉપયોર કરી શિકાશિ.ે જો તમારી પાસ ેમાનત્સક ક્મતા હોય છતા ંપણ 
મમલકત અન ેવયાપાર માટનેા LPA નો ઉપયોર થઇ શિકે છે. 
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LPA બનાવવા માટ ેતમારે ઘણા બધા ફોમ્ગ ભરવાની જરૂર પિશેિ. તે પનબલક 
રારિશિયનની ઓડફસથી ઉપલબધ થશિ.ે અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓ માટ ેપેજ 135 
પર શિર થતી મવરતો જુઓ. તયારબાદ ઉપયોરમા ંઆવતા પહેલા LPA ને 
પનબલક રારિશિયનની ઓડફસ ેરજીસટર કરવાની જરૂર પિશિ.ે આના માટ ેફી છે.

આ ફોમ્ગ જડટલ હોઈ શિકે, અન ેતેન ેપૂણ્ગ કરવા માટ ેઘણા લોકો સોમલત્સટરને 
ચુકવણી પણ કરે છે, પણ તમારે તે કરવાની નથી.  
www.gov.uk/power-of-attorney ખાતે સરકારના ઓનલાઈન સાધનનો 
ઉપયોર કરીન ેહવે તમે જાતે તમારો LPA બનાવી શિકો છો. 

જો તમારી પાસ ેઈ્ટરનટેનો એ્સસે અથવા કોમપયટુર ઉપયોર કરવાનો 
મવશ્ાસ ન હોય તો, અલઝાઈમર સોસાયટી લાસટીર પાવર ઓફ એટોનલી 
િીજીટલ આત્સસટ્સ સરવશિસ આપે છે. અમારા એક તાલીમ પામેલા સવયં 
સવેક ફોન પર તમારા વતી ઓનલાઈન ફોમ્ગ ભરવા સક્મ બનશિ.ે આ સરવશિસને 
એ્સસે કરવા અલઝાઈમર સોસાયટી નશેિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇનનો 
0300 222 1122 પર સપંક્ટ  કરો. 
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એ્ડ્ોરરશિર પાવર ઓફ એટોનની
નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંકોઈન ેપાવર ઓફ એટોનલી આપવા માટ ેતમારે એ્ડ્ોરરશિર 
પાવર ઓફ એટોનલી (EPA) બનાવવાની જરૂર પિશિ.ે તે LPA જેવંુ જ હોય છે, 
પણ માત્ મમલકત અન ેવયાપારન ેજ આવરે છે, આરોગય અન ેકલયાણન ેનહી. 
EPA બનાવવા માટ ેતમારા સોમલત્સટર સાથ ેવાત કરો.

ઇંગલે્ િ અન ેવેલસમા ંEPA જૂની ત્સસટમ હતી. તમે હવે EPA બનાવી શિકશિો 
નહી. જો કે, 1 ઓકટોબર 2007 પહેલા EPA બનાવેલુ ંહોય અન ેજો તે યોગય 
રીતે ભરવામા ંઆવયુ ંહોય તો, તે હજુ મા્ય છે અન ેહજી પણ તેની નોંધણી 
થઇ તેનો ઉપયોર કરી શિકાય છે. 

વધ ુમાટે ફે્ટશિીટ NI472, Lasting power of attorney  
and controllership

િેપ્ ટુી્ અને કંટ્રોલસ્ગ 
જયારે તમારી ક્મતા હોય તયારે પણ જો તમે LPA અથવા EPA નથી બનાવતા 
તો, પછીથી તે જે તમારી નજીક છે તેના માટ ેસમસયાનુ ંકારણ બની શિકે છે. 
જયારે તમે હનણ્ગય ના લઇ શિકતા હોવ તયારે જો પાલક અથવા પડરવારના 
સભય તમારા વતી હનણ્ગય લઇ શિકતા હોય તો, તેમન ે'િપેયટુી' (ઇંગલે્ િ અને 
વેલસમા)ં અથવા 'કંટ્ોલર' (નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા)ં બનવા અરજી કરવી જ પિશિ.ે 
તે પાવર ઓફ એટોનલીની નોંધણી કરાવવા કરતા વધુ ખિા્ગળ, વધુ સમય મારંી 
લનેાર અન ેકેટલાક મહહના લનેાર છે. તે તમારા વતી કોણ હનણ્ગય લશેિ ેઅથવા 
તેઓ કેવા હનણ્ગયો લશેેિ તે પસદંરી પણ તમન ેઆપતંુ નથી. 

વધ ુમાનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 530, Becoming a deputy for a 
person with dementia
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કાનૂની સલાહ મળેવવી
જો તમે સોમલત્સટરન ેચુકવવા માટ ેનક્ી કયુું હોય તો, તમારે અલર અલર 
વયન્તઓ સાથ ેવાત કરવી પિશેિ અન ેડકમતો તેમજ સવેાઓની સરખામણી 
કરવી પિશિ.ે તમે જેની સાથ ેઆરામદાયક હોવ અન ેજેની સલાહ પર 
તમે મવશ્ાસ કરી શિકો તેમજ તમે સમજી શિકો તેવા સોમલત્સટર શિોધવા 
મહતવપૂણ્ગ છે. 

તમારા લોકલ ત્સટીઝ્સ એિવાઇઝ તમન ેસલાહ આપી શિકે છે, અથવા પુખત 
વયના લોકોની વેબસાઈટ માટ ેતમે સોમલત્સટર શિોધી શિકો અથવા તમારા 
મવસતારમા ંસોમલત્સટર શિોધવા માટ ેતેમન ેફોન કરી શિકો છો. તમે લો સોસાયટી 
વેબસાઈટ પર સથાહનક સોમલત્સટર પણ શિોધી શિકો છો. અ્ય ઉપયોરી 
સસંથાઓ માટ ેપેજ 135 પર શિર થતી મવરતો જુઓ.

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1510, Planning ahead

ભનવષયમા ંતમારી સંભાળની યોજના માટેના અ્ય રસ્તાઓ
તમારી ભમવષયની સભંાળના હનણ્ગયો લવેા માટ ેઅસખંય રસતાઓ છે. પડરવાર 
અન ેઆરોગય અથવા સામાજજક સભંાળ વયવસામયકો સાથ ેતમારા ભમવષય 
માટનેી પસદંરી અંરે વાત કરવાન ેઘણીવાર એિવા્સ કેર પલાનીંર તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. જેમા ંસમમવષ્ટ છે:
■  લાસટીર પાવર ઓફ એટોનલી (પેજ 75 જુઓ)
■  એિવા્સ સટટેમે્ટ (પેજ 79 જુઓ) 
■  અરાઉથી સારવારનો ઇનકાર કરવાનો હનણ્ગય (પેજ 80 જુઓ) 

ભમવષયમા ંતમારી સભંાળ મવશેિ, અન ેખાસ કરીન ેજીવનના અંત સમય ેતે વાત 
કરવી, તમારા માટ ેમુશકેલ હોઈ શિકે છે. જો તમેં આ િિા્ગઓ કરવા ન ઈચછતા 
હોવ તો, તમારે એ અનભુવ કરવાની જરૂર નથી કે તમારે આ િિા્ગ કરવી 
જ જોઈએ.

જો કે, એટલુ ંધયાનમા ંરાખજો કે જો તમે ભમવષય માટનેી યોજનાઓ બનાવવા 
મારંતા હોવ તો, જયારે તમારી ક્મતા હોય, તયારે જ તમારે તે બનાવવાની 
જરૂર પિશિ.ે જો તમે એિવા્સ કેર પલાનીંર મવશિ ેમવિારતા હોવ તો, તે તમે 
જેટલી જલદી કરી શિકો તેટલુ ંવધુ મહતવપૂણ્ગ છે.

એિવા્સ સટટેમે્ટ 
આરળની યોજનાઓ બનાવવા માટ ેતમે એક વસતુ જે કરી શિકો એ જેને 
એિવા્સ સટટેમે્ટ કહેવાય તે લખી શિકો છો. આ તમારી પસદં અન ેનાપસદં, 
તેમજ ભમવષય માટ ેતમારી પ્રાથમમકતાઓ અન ેપસદંરીઓ વણ્ગવે છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, તમે ક્યા ંસભંાળ લવેિાવવા મારંો છો અથવા તમે રોજબરોજ 
કઈ વસતુઓ કરવા મારંો છો, કદાિ તે તેમા ંઆવરી લવેામા ંઆવે. આ તયારે 
ઉપયોરમા ંલઇ શિકાય છે જયારે ભમવષયમા ંતમે તમારી જાત માટ ેહનણ્ગય 
લવેાની નસથમતમા ંના હોવ.

તેનાથી મવપરીત ભમવષય માટનેી યોજનાઓ બનાવવાના અ્ય રસતાઓ છે 
(જેમ કે LPA અથવા એિવા્સ સટટેમે્ટ), એિવા્સ સટટેમે્ટ કાનનૂી રીતે 
બધંનકતા્ગ નથી. પણ તમારા માટ ેશુ ંશ્રષે્ઠ છે તે નક્ી કરતી વખતે એ ધયાનમાં 
લવેાવંુ જ જોઈએ. 

તમે એિવા્સ સટટેમે્ટ જે તમારી નજીક છે તેન ેઅથવા વયવસામયકોન ેમૌત્ખક 
રીતે, જે રીતે તમારી ઈચછાઓ હોય તે કહીન ેબનાવી શિકો છો. પણ જો તમે 
કરી શિકો તો તેન ેલખી લવંુે અથવા જે તમારા વતી લખી શિકે તેનુ ંપાસ ેહોવંુ વધુ 
સારં છે. જેનો અથ્ગ છે કે આ તમારી ઈચછાઓનો કાયમી રેકોિ્ટ  છે. તયારબાદ 
તમે તેન ેસરુત્ક્ત રીતે કોઈ જગયાએ મૂકી શિકો છો અન ેતે ક્યા ંમુકંુ્ છે તે 
લોકોન ેકહો. તમે ન કરવા ઇચછતા હોવ તો પણ તેમા ંસહી કરી લવેી પણ એક 
સારો મવિાર છે.
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અરાઉથી સારવારનો ઇનકાર કરવાનો હનણ્ગય 
જો તમે તમારી ભમવષયની તબીબી સભંાળ માટ ેઅતયારે હનણ્ગય લવેા મારંતા 
હોવ તો, તમે એિવા્સ િીસીઝન (ઇંગલે્ િ અન ેવેલસમા)ં અથવા એિવા્સ 
િાયરે્ટીવ (નોધ્ગન આયલગ્ે િમા)ં બનાવી શિકો છો. આ કાનનૂી દસતાવેજો છે 
જે તમન ેઅરાઉથી િોક્સ તબીબી સારવાર અથવા તમે જે કાય્ગવાહી કરવા 
નથી ઈચછતા તેનો ઇનકાર કરવાની પરવાનરી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો 
તમારં હ્રદય બધં પિી જાય તો ફરીથી પુનજી્ગ મવત કરવાની કોત્શિશિ કરવી કે 
નહી, તેમા સમમવષ્ટ છે. ખોરાક, પીણા અન ેદદ્ટમાથંી રાહત મેળવવા જેવી 
પાયાની સભંાળનો ઇનકાર કરવા તમે એિવા્સ િીસીઝન અથવા એિવા્સ 
િાયરે્ટીવનો ઉપયોર ના કરી શિકો.

જો તમે એિવા્સ િીસીઝન લવેા મારંતા હોવ તો, તમારા GP સાથ ેવાત કરો. 
તેઓ તમન ેિોક્સ તબીબી સારવારન ેપસદં કરવાના અન ેઇનકાર કરવાના 
ફાયદા મવશિ ેવાત કરી શિકશિ.ે તમારા GP તમારં એિવા્સ િીસીઝન પણ તમારી 
સભંાળ યોજનામા ંરેકોિ્ટ  કરશિ.ે તમારે તમારા નજીકના મમત્ો અથવા સબધંીઓ 
સાથ ેતમારા એિવા્સ િીસીઝન મવશિ ેવાત કરવી જોઈએ, કારણકે આ તેઓને 
તમારી ઈચછાઓન ેસમજવામા ંમદદ કરશેિ.
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ડ્ાઈવવશિર 
જરૂરી નથી કે ડિમેન્શિયાનુ ંહનદાન થવાથી તમે તરત જ ડ્ાઈચવશિર કરવાનું 
બધં કરી દો. પણ તેનો અથ્ગ થાય છે કે િોક્સ લોકોન ેકહેવંુ, તેમની સલાહ 
અનસુરવી અન ેશિક્ય તેટલુ ંડ્ાઈચવશિરનુ ંમૂલયાકંન લવંુે. જેમ તમારો ડિમેન્શિયા 
પ્રરમત કરશિ,ે એક સમય આવશેિ કે તમારે ડ્ાઈચવશિર બધં કરવંુ જ પિશિ.ે

જો તમારી પાસ ેડ્ાઈચવશિર લાઈસ્સ હોય તો, કાયદો કહે છે કે તમારે ગે્રટ 
ત્બ્ટનમા ંડ્ાઈવર અન ેવહીકલ લાયસન્સરં એજ્સી (DVLA) ન ેઅથવા નોધ્ગન 
આય્ગલે્ િમા ંડ્ાઈવર અન ેવહીકલ એજ્સી (DVA) ન ેતમારા ડિમેન્શિયાના 
હનદાન મવશિ ેકહેવંુ જ જોઈએ. સપંક્ટ  માટ,ે પેજ 135 થી શિર થતી અ્ય 
ઉપયોરી સસંથાઓની મવરતો જુઓ. તમારે તમારા કારઈ્સયોર્સન ેપણ કહેવંુ 
જ જોઈએ.

DVLA અથવા DVA તમારી નસથમત મવશેિ તમારા િોકટરન ેપુછશિ.ે તેઓ તમને 
ડ્ાઈચવશિર મૂલયાકંન લવેાનુ ંપણ કહી શિકે છે. તમે હજુ પણ ડ્ાઈવ કરી શિકો છો 
કે નહી તેઓ તેનો હનણ્ગય કરશિ.ે

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો ઘણીવાર સવેચછાએ ડ્ાઈચવશિર બધં કરવાનુ ંપસદં કરે 
છે. જો તમન ેઓછા મવશ્ાસની લારણી થતી હોય અથવા પડરમિત મારયો પર 
પણ ખોવાઈ જતા ંહોવ તો તે બધં કરવંુ શ્રષે્ઠ છે. ડ્ાઈચવશિર બધં કરવાનુ ંસતુંલન 
સાધવંુ મુશકેલ હોઈ શિકે છે પણ તેના કેટલાક ફાયદાઓ પણ થઇ શિકે છે. તેમાં 
ઓછી હતાશિા અનભુવવી અન ેઈ્સયોર્સ અન ેફુ્અલ પર પૈસા બિાવવાનો 
સમાવેશિ થાય છે. વૈકનલપક યાત્ાના મવકલપો, જેમ કે હન:શલુક બસ પાસ અને 
ટે્ સીનો ઉપયોર કરવો અથવા 'િાયલ અ રાઈિ' સરવશિસનો લાભ લઇ તમને 
પડરવત્ગન સાથ ેઅનકૂુમલત થવામા ંમદદ કરી શિકે છે. તમે કેવંુ અનભુવો છો તેના 
મવશિ ેપડરવાર અન ેમમત્ો સાથ ેવાત કરો.

વધ ુનવરતો માટે પુનસ્તકા 1504, Driving
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કામ કરવું 
જો તમે હજુ કામ કરતા હોવ તો, ડિમેન્શિયાના હનદાન પછી પણ તે િાલ ુરાખવંુ 
શિક્ય છે. ડિમેન્શિયા દરેકન ેઅલર અલર રીતે અસર કરે છે, અન ેતમારા 
શિારીડરક તેમજ ભાવનાતમક સખુાકારી માટ ેકામ કરતંુ રહેવંુ તમારા માટ ેવધુ 
સારં છે. વૈકનલપક રીતે, તમન ેલારી શિકે કે કામ કરવાનુ ંબધં કરી દેવંુ તમારા 
માટ ેશ્રષે્ઠ છે. તમે દરેક અઠવાડિયાન ેબદલ ેથોિા કલાકો માટ ેસવયસંવેક તરીકે 
કામ કરવાનુ ંઈચછી શિકો છો.

મદદ મળેવવી 
જો તમન ેતમારં કાય્ગ કરવામા ંમુશકેલી થતી હોય તો, તમારે તમારા એમપલોયર 
સાથ ેવાત કરવાનુ ંમવિારવંુ જોઈએ અથવા આરળ શુ ંકરવંુ તે સલાહ માટ ે
વયવસામયકન ેપૂછવંુ જોઈએ. સખંયાબધં જગયાઓ છે જયાથંી મદદ અને 
સલાહ ઉપલબધ છે, જેમા ંસમમવષ્ટ છે: 
■  કાય્ગની જગયાએ તમારો હુમન ડરસોસ્ગ િીપાટ્ટ મે્ટ 
■  તમારા GP 
■  એિવાઇઝરી, કો્સીલશેિન એ્િ આબલીટ્શેિન સરવશિસ (ACAS)
■  જો તમારી પાસ ેહોય તો, તમારા ટ્િે યહુનયન. 
■  સીટીઝન એિવાઇઝ 
■  વયવસામયક ઉપિારક, જે તમારી ભૂમમકાન ેસતુંમલત કરવા સલાહ આપી 

શિકે છે
■  તમારા સથાહનક જોબસે્ ટર પલસ ઓફીસ ખાતે હનષણાત કામ માટનેા કોિ.

તમારા એમપલોયર સાથ ેવાત કરવી
કેટલીક જોબમા ંતમે કાયદેસર તમારા એમપલોયરન ેતમારા હનદાન મવશિ ેકહેવા 
માટ ેઋણી છો, તેથી જો આ ડકસસો હોય તો, તમારે તમારો કો્ટ્કેટ િેક કરવો 
જોઈએ. જો તમે તમારી જોબના ભારરૂપે ડ્ાઈવ કરતા હોવ તો, તમારે તમારા 
એમપલોયરન ેસપષ્ટ કહેવાની જરૂર છે. તમન ેઆવંુ કરવામા ંબિેેની લારી શિકે છે, 
પણ તમન ેતમારા હનદાન મવશેિ કહેવાનો અથ્ગ થશિ ેકે તમે કાયદા હેઠળ સરુત્ક્ત 
રહેશિો. એક વખત તમારા એમપલોયરની જાણમા ંઆવે તે પછી કાયદો કહે છે 
કે, જો તમે સક્મ હોવ અન ેઈચછતા હોવ તો, તમે કામ િાલ ુરાખી શિકો તે માટ ે
તેમણે 'વયાજબી રોઠવણો' કરવા માટ ેપ્રયતનો કરવા જ જોઈએ.

કામ છોિવું 
કેટલાક તબક્ામા,ં તમે કામ કરવાનુ ંબધં કરવાનુ ંઅથવા વહેલી હનવૃત્તિ 
લવેાનો હનણ્ગય લઇ શિકો છો. તમારા પે્શિનના હક્ો જાણવા માટ ેસલાહ લવેી 
મહતવપૂણ્ગ છે. આ ખાસ કરીન ેમહતવપૂણ્ગ છે કારણકે કેટલાક લોકો માટ ેસટટે 
પે્શિનની ઉમર બદલાતી રહે છે.

ડિમને્શિયા સાથે કામ કરતા લોકો માટેના લાભો 
જો તમે કામ કરતા હોવ અન ેડિમેન્શિયા હોય તો, તમે 'કામ કરનાર ઉમરના' 
સખંયાબધં લાભો માટ ેદાવો કરી શિકો છો. 

તમારા સજંોરો પર આધાર રાખીન ેતેમા ંસમમવષ્ટ થઇ શિકે છે:
■  પસ્ગનલ ઈ્િીપે્િે્ સ પેમે્ટ (PIP) અથવા – જો તમે જુન 2013 – પહેલા 

દાવો કયયો હોય તો – િીસએત્બલીટી લીવીંર એલાઉ્સ (DLA). આ લાભો 
જે લોકોન ેરોજંીદા ખિા્ગ, સભંાળ અન ેિપળતાની જરૂડરયાત હોય તેમના 
સહકાર માટ ેછે. તમે દાવો કરી શિકો છો કે નહી તે તમારી જરૂડરયાત પર 
આધાર રાખ ેછે, તમારા હનદાન પર નહીં. વધુ માહહતી માટ ેપેજ 68 પર 
લાભોનો મવભાર જુઓ. 

■  વરકશિર ટે્ સ રેિિીટ – આ મી્સ ટસેટિે લાભ છે જેના માટ ેજો તમે કામ 
કરતા હોવ પણ ઓછુ વળતર મેળવતા હોવ તો તમે દાવો કરી શિકો છો. 
વરકશિર ટે્ સ રેિિીટ યહુનવસ્ગલ રેિિીટ દ્ારા તબક્ાવાર બહાર પાિવામા ંઅને 
બદલવામા ંઆવયુ ંછે (પેજ 84 જુઓ).

■  સટચેયટુરી સીક પે – કાયદા મુજબ આ સહુથી ઓછુ વળતર છે જે 
એમપલોયરે તમન ેચુકવવંુ જ જોઈએ, જો કે કેટલાક એમપલોયર પાસે 
વયવસામયક સીક પે સકીમ હોય છે જે વધુ ઉદાર હોય છે. જો તમે જોબ 
કરતા હોવ પણ બીમાર હોવ અન ેકામ કરવા માટ ેઅક્મ હોવ તો, તે તમને 
28 અઠવાડિયા માટ ેચુકવણી કરી શિકે છે. તે તમારી પાસ ેરહેલી કોઇપણ 
બિતન ેઅસર કરતંુ નથી. આ લાભો તમારા એમપલોયર દ્ારા ચુકવવામાં 
આવે છે, જે તમન ેદાવો કરવા મવશેિ માહહતી આપી શિકે છે.
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■  એમપલોયમે્ટ એ્િ સપોટ્ટ  અલાવ્સ – આ કામ કરતા લોકોની ઉમરના કે 
જેઓ બીમાર આરોગયન ેકારણે કામ કરવા માટ ેઅક્મ હોય તેમના માટ ે
મુખય લાભ છે. તે તમારા નશેિનલ ઇ્સયરુ્સ કો્ટ્ીબયશુિન રેકોિ્ટ  અથવા 
સરેરાશિ તપાસ પર આધાર રાખ ેછે. જો તમન ેજરૂર હોય તો, ESA પણ 
તમન ેતમારા મોરગેજ વયાજ ચુકવવામા ંસહકાર પુરો પાિી શિકે છે. 

■  ઇ્કમ સપોટ્ટ  – આ કેટલાક પાલકો સહીત િોક્સ લોકોન ેસરેરાશિ તપાસ 
કરીન ેઅપાતો લાભ છે, જેઓ કામ શિોધવા માટ ેઅપેત્ક્ત હોતા નથી. તે 
તમન ેજીવનના મુળભુત ખિા્ગઓ માટ ેપૈસા સાથ ેઅન ેઅ્ય લાભો જેવા 
કે પાલકના અલાવ્સ અથવા સટચેયટુરી સીક પે કરતા પણ પહેલા ઉપલબધ 
કરાવવામા ંઆવે છે. ઘણા બધા લોકો જેઓ બીમારી અથવા અપંરતાને 
કારણે આવકનો સહકાર મેળવતા હતા તેઓ તેન ેબદલ ેઆવક સબમંધત 
એમપલોયમે્ટ અન ેસપોટ્ટ  અલાવ્સ મેળવશેિ (ઉપર જુઓ). 

■  હાઉનસશિર બનેડેફટ એ્િ કાઉન્સલ ટે્ સ સપોટ્ટ  
(અ્ય લાભો પેજ 72 પર જુઓ). 

તમારા હનદાન પછી, તમે તમામ લાભો િકાસયા હોય તે મહતવપૂણ્ગ છે. એજ UK 
અથવા સીટીઝન એિવાઇઝ ખાતે સલાહકાર સાથ ેવાત કરો.
 

્નુનવસ્ગલ રેિિીટ
યહુનવસ્ગલ રેિિીટની સથાપના 2013 મા ંકરવામા ંઆવી હતી, જેણે ઘણા કામદાર 
વય મી્સ ટસેટિે લાભોન ેબદલયા છે. જેમા ંઆવક સબમંધત એમપલોયમે્ટ અને 
સપોટ્ટ  અલાવ્સ, હાઉનસશિર બનેડેફટ અન ેવરકશિર ટે્ સ રેિિીટનો સમાવેશિ થાય 
છે. સમગ્ર દેશિમા ંિલણમા ંછે. શિરઆતમા ંતે માત્ નવા દાવાઓ પર લાગુ હતંુ, 
પણ 2019 પછી તે અનસતતવમા ંરહેલ દાવાઓ માટ ેપણ લાગુ થશેિ. 

યહુનવસ્ગલ રેિિીટ એક માત્ માત્સક ચુકવણી છે જેમા ંજીવનના ખિા્ગઓ, 
હાઉનસશિર ખિા્ગઓ, બાળકો માટ ેરકમ (જો કોઈ હોય તો) અન ેઅપંરતા 
અથવા સભંાળની જવાબદારીઓમાથંી ઉભા થતા ખિા્ગઓ ચુકવવામા ંઆવે 
છે. તેમા ંકેરર અલાવ્સ, નશેિનલ ઈ્સયોર્સ બનેડેફટ, કાઉન્સલ ટે્ સ સપોટ્ટ  
અથવા પે્શિન રેિિીટનો સમાવેશિ થતો નથી. 

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1509, Employment

તમારા આરળના પરલાઓ

તમારા નાણાની રોઠવણ કરો અને ખાતરી કરો કે 
તમારા તમામ કારળો એક જ જગયા પર છે. 

તમારં વક્સયતનામુ ંલખો અથવા સુધારો અને 
એટોનની અથવા એટોનની્ એપોઇ્ટ કરો. 

તમારા અને તમારા પાલક માટે જો ત ેહોય તો, 
લાભોની તપાસ રોઠવો. 

DVLA અથવા DVA ને કહો તમેજ તમારા 
કારઈ્સ્યોર્સને તમારા નનદાન નવશિ ેકહો (જો તમે 
ડ્ાઈવ કરતા હોવ તો). 
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ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેસવેાઓ

5

મુખય મુદ્ાઓ: ડિમેન્શિયા ધરાવતા 
લોકો માટે સેવાઓ
શિક્ય બન ેતયા ંસધુી તમન ેસારં જીવન જીવવામા ંઅન ેસવતંત્ 
રહેવામા ંમદદ કરવા માટ ેસહકાર ઉપલબધ છે. માહહતી અને 
સહકાર માટનેા મુખય સ્તોત NHS, સામાજજક સવેાઓ, 
પ્રાઈવેટ કંપનીઓ, અન ેિેરીટી તેમજ નફા માટ ેકાય્ગ ન કરતી 
સસંથાઓ છે.

ઉપલબધ સવેાઓ એક પ્રદેશિથી બીજા પ્રદેશિમા ંઅલર 
હોય છે. તમારા મવસતારમા ંસવેાઓ શિોધવા, તમારા GP, 
સથાહનક મેમરી સરવશિસ અથવા સથાહનક સતિા (કાઉન્સલ) 
સામાજજક સવેા િીપાટ્ટ મે ટ્નો સપંક્ટ  કરવાથી શિર કરો. તમે 
Alzheimer’s Society, સીટીઝન એિવાઈઝ અથવા NHS 
ની પસદંરી માટ ેપણ પ્રયતન કરી શિકો છો. 

સસંથાઓ જેવી કે Alzheimer’s Society, ડિમેન્શિયા UK, 
એજ UK અન ેકેરસ્ગ UK ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોન,ે તેમના 
પડરવારો અન ેપાલકોન ેસખંયાબધં રીતે સહકાર આપી શિકે છે. 
તેમા ંડિમેન્શિયા સહકાર કાય્ગકર અન ેસહકાર સમૂહો, ટમેલફોન 
હેલપલાઇન અન ેમાહહતી સામગ્રીનો સમાવેશિ થાય છે. પેજ 
136–144 પર સપંક્ટની મવરતો છે.

આરોગય અન ેસામાજજક સભંાળ વયવસામયકો પાસથેી ઘણો 
સહકાર, જેમ કે સમુદાય નસ્ગ, ડિમેન્શિયા સહકાર કાય્ગકર અને 
વયવસામયક ઉપિારક ઉપલબધ છે. જો તમન ેઘરે ત્બન-તબીબી 
સહકારની જરૂર હોય, જેમ કે રસોઈમા ંમદદ, તો જરૂરીયાતના 
મૂલયાકંન માટ ેતમારી સથાહનક સતિાના સોત્શિયલ સરવશિસીસ 
િીપાટ્ટ મે ટ્ન ેપૂછવંુ એ પ્રથમ પરલુ ંછે.

સોત્શિયલ સરવશિસીસ તમારી સાથ ેસભંાળ અથવા સહકારની 
યોજના બનાવશિ ેજે તમે તમારી જરૂડરયાતોન ેકઈ રીતે પૂરી કરવા 
મારંો છો તે કહેશિ.ે તેઓ કેટલીક સવેાઓ માટ ેતમન ેચુકવણી 
કરવાનુ ંકહી શિકે છે. ઇંગલે્ િની તમામ સથાહનક સતાઓ હવે એક 
ત્સસટમનો ઉપયોર કરે છે જેન ેપસ્ગનલ બજેટ કહેવામા ંઆવે 
છે. તે સીધી ચુકવણીના રૂપમા ંપ્રાપત થઇ શિકે છે. આ તે પૈસા છે 
જેની તમન ેસીધી ચુકવણી કરવામા ંઆવે છે જેનો તમે અલર 
અલર પ્રકારની સભંાળ અન ેસહકાર માટ ેઉપયોર કરી શિકો છો.

તેવી કેટલીક સવેાઓ છે જે ખાસ કરીન ેડિમેન્શિયા ધરાવતા 
યવુાન વયના લોકો માટ ેતૈયાર કરવામા ંઆવી છે. તમારા મેમરી 
કલીનીક, GP અથવા સથાહનક Alzheimer’s Society તમને 
કહી શિકે કે તમારા મવસતારમા ંશુ ંઉપલબધ છે.
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ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેસવેાઓ

સહકાર માટે ક્યા ંજવુ ં
તમન ેડિમેન્શિયા છે તે જાણમા ંઆવવંુ ભયાવહ હોઈ શિકે અન ેભમવષય માટ ે
ઘણા પ્રશ્ો ઉઠાવી શિકે છે. મદદ માટ ેપૂછવંુ મુશકેલીભયુું હોઈ શિકે છે, ખાસ 
કરીન ેજયારે તમે હમેશિા સવતંત્ રહ્ા હોવ. તરતજ તમન ેકદાિ ન અનભુવાય 
કે તમન ેતેની જરૂર છે, પણ જયારે તમે લારે તયારે એ જાણવંુ ઉપયોરી છે કે 
માહહતી અન ેસહકાર મવશિાળ શ્રણેીમા ંઉપલબધ છે. 

તયા ંઘણા બધા સહકારો છે જે તમન ેમદદ કરી શિકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 
સહકાર સમૂહમાજંવાથી તમે સમાન પરીનસથમત ધરાવતા ઘણા લોકોન ેમળી 
શિકશિો અન ેતમારી લારણીઓ, અનભુવો અન ેઉપયોરી માહહતી શેિર કરી 
શિકશિો. આ તમન ેસારી ગુણવતિાનુ ંજીવન જીવવામા ંમદદ કરી શિકે છે. જો 
તમે ઈચછતા હોવ તો, ઘણા બધા સહકારો છે જે તમન ેલાબંા સમય માટ ે
તમારા પોતાના ઘરમા ંરહેવા માટ ેપણ મદદ કરી શિકે છે. 

તમારા આરોગય માટ ેતમારા GP નો સપંક્ટ  કરવાનુ ંકદાિ તમે જાણતા હશિો. 
પણ સામાજજક સભંાળ અન ેસથાહનક સતિા (કાઉન્સલ) તમન ેજેટલુ ંઆપી 
શિકે છે તે મવશેિ તમે કદાિ નહી જાણતા હોવ. તે અલર અલર પ્રકારની ત્બન-
તબીબી સભંાળ અન ેમદદ પૂરી પાિી શિકે અથવા રોઠવી શિકે છે. તમારી આવક 
અન ેબિતો પર આધાર રાખીન,ે કેટલીક સવેાઓ હન:શલુક છે પણ અ્યો માટ ે
તમારે ચુકવણી કરવી પિશિ.ે

જે રીતે તેઓ સભંાળ અન ેસહકાર પહોિાિ ેછે તે બદલાઈ રહુ ંછે. ઈંગલે્ િમાં 
NHS, સામાજજક સભંાળ અન ેઅ્ય સસંથાઓ વચિે સાથ ેરહીન ેકામ કરવામાં 
િોક્સ રોતે વળાકં આવયો છે. તમારી સામા્ય GP પે્રકટીસમા ંજવા કરતા, 
તમન ેલારી શિકે કે તમારે 'હબ'ની મુલાકાત લવેી જોઈએ (જયા ંઘણા બધા 
અલર અલર વયવસામયકો સાથ ેમળીન ેકામ કરી રહ્ા છે). સહુથી વધુ જરૂરી 
બાબત એ છે કે તમામ િિા્ગઓમા ંતમે મહતવના હોવા જોઈએ. જો તમને 
કેટલીક અલર અલર લાબંા રાળાની નસથમતઓ હોય તો, તમન ેલારી શિકે કે, 
અલર અલર ઘણી બધી એપોઇ્ટમે્ટસની લવેા કરતા તમે આ તમામની માટ ે
એક જ મુલાકાતમા ંમદદ મેળવી શિકો છો.

નેશિનલ હેલથ સરવશિસ (NHS)
મોટા ભારના લોકોએ NHS દ્ારા મળતી સવેાઓનો ઉપયોર કરેલો હશિ,ે જેમ 
કે GP અથવા હનષણાત (ઉદાહરણ તરીકે ક્સલટ્ટ). તમે પણ મેમરી ્લીનીકે 
હાજરી આપી હશિ.ે NHS દ્ારા પૂરી પાિવામા ંઆવતી સવેાઓ હન:શલુક 
હોય છે.

NHS વયવસામયકોની મવશિાળ શ્રણેી છે જે મદદ કરી શિકે, જેમ કે: 
■  GP 
■  તબીબી હનષણાતો, જેમ કે સાઇકીયાટ્ીસટ (માનત્સક આરોગય માટ)ે, 

જેરીયાટ્ીશિન (વૃદ્ધ લોકોની શિરીરીક્ટ  માદંરી માટ)ે અન ે્યરુોલોજીસટ 
(મરજ અન ેનસના રોરો માટ)ે

■  નસ્ગ, જેમ કે પે્ર્ટીસ નસ્ગ, જીલલા અથવા સમુદાય નસ્ગ, સમુદાય 
સાઇકીયાટ્ીસટ અથવા સમુદાય માનત્સક આરોગય નસ્ગ, અન ેહનષણાત 
ડિમેન્શિયા નસ્ગ જેમ કે એિમમરલ નસ્ગ 

■  વયવસામયક ઉપિારક – તેઓ તમન ેદરરોજની કુશિળતાઓ જાળવવામાં 
મદદ કરશેિ (કેટલાક મવસતારોમા ંતેઓ સધુી પહોિ સામાજજક સવેાઓ દ્ારા 
મેળવાય છે NHS દ્ારા નહીં)

■  સાઇકોલોજીસટ – યાદશિન્તની સમસયા અન ેઅ્ય માનત્સક સક્મતાઓના 
મવરતવાર મૂલયાકંન માટ,ે વત્ગનમા ંથતા ફેરફારો સાથ ેસહકાર અન ેCBT 
જેવી વાતિીતની થરેેપી માટ.ે

■  ઓડિયોલોજીસટ – સાભંળવા માટે
■  ઓપટોમેટ્ીસટ – દૃમષ્ટ માટ ે
■  િે્ ટીસટ – દાતં અન ેમૌત્ખક સવાસ્થય માટે
■  ફીઝીયોથરેાપીસટ – કસરત અન ેહલનિલન માટ ે
■  કીરોપેિીસટ – પર માટ ે
■  વાણી અન ેભાષા થરેાપીસટ (તેઓ ઓરાળવાની સમસયા સાથ ેપણ મદદ 

કરી શિકે છે)
■  કાઉન્સલસ્ગ – વાતિીતની થરેેપી માટે
■  િાયટેીંશયન – ખોરાક અન ેપોષણ પર સલાહ માટ.ે
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ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેસવેાઓ

સામાભજક સેવાઓ અને સામાભજક સંભાળ 
તમન ેઅન ેતમરા પાલકન ેકઈ સભંાળ અન ેસહકારની જરૂરીયાત છે તેના પર કાય્ગ 
કરવા માટ ેસામાજજક સવેાઓ તમન ેમદદ કરી શિકે છે. તેઓ તમારા માટ ેસભંાળ 
અન ેસહકારની રોઠવણ પણ કરી શિકે છે, જો કે ઘણીવાર આ અલર અલર 
સસંથાઓ દ્ારા પૂરી પાિવામા ંઆવશિ.ે જો તમે ઈચછો તો, શિક્ય તેટલા લાબંા 
સમય સધુી તમન ેસવતંત્ રહેવામા ંઅન ેતમારા પોતાના ઘરમા ંરહેવામા ંઘરસભંાળ 
કાય્ગકર અન ેવયન્તરત સહાયક મદદ કરી શિકે છે. 

સથાહનક સતિા દ્ારા પૂરી પાિવામા ંઆવતી અથવા રોઠવવામા ંઆવતી 
સવેાઓમા ંસમમવષ્ટ છે: 
■  ઘરમા ંઅન ેતેની આસપાસ મદદ કરવી – ઉદાહરણ તરીકે, ખરીદી, રસોઈ 

બનાવવી, સફાઈ કરવી અથવા કપિા ધોવા કે તૈયાર થવામાં 
■  જીવન વધ ુસરળ બનાવવા માટ ેસાધનો અન ેઅનકુુલન અથવા તમારા ઘરને 

સરુત્ક્ત બનાવવામા ં– ઉદાહરણ તરીકે, ઊભા શિૌિાલયની બઠેક, હે્િ 
રેઈલસ અથવા કાબ્ગન મોનો્સાઈિ ડિટકેટર

■  ઘરે બપોરના જમવામા ંમદદ
■  દવા લવેામા ંમદદ
■  િ ેસે્ ટર અથવા સહકાર સમૂહોમા ંજગયા રોઠવવામાં 
■  પૈસા વયવસથાહપત કરવામા,ં બીલ ચુકવવામા,ં પેપરવક્ટ  સાથ ેકામ કરવામાં 

અન ેલાભોનો દાવો કરવામા ંમદદ
■  રાહત સભંાળ (હનયમમત પાલકન ેમવરામ લવેાની પરવાનરી માટ ેકામિલાઉ 

સભંાળ)
■  વિરાળાની સભંાળ અથવા ફરીથી સક્મતા(હોનસપટલના રોકાણ બાદ ઘરે 

સવતંત્ રીતે જીવવાની ક્મતા પાછી મેળવવામા ંલોકોન ેમદદ કરવા માટ ે
સહકાર અન ેસવેાઓ)

■  એ્સટ્ા કેર હાઉસીંર (એવા ઘર જયા ંસભંાળ અન ેસહકાર જગયા પર 
ઉપલબધ હોય).

સામાજજક સવેામાથંી મળતી મોટા ભારની માહહતી અન ેસલાહ હન:શલુક હોય 
છે. તમારી જરૂડરયાતોનુ ંમૂલયાકંન કરાવવંુ પણ હન:શલુક છે (પેજ 96 પર 
સામાજજક સભંાળ સધુી પહોિ કઈ રીતે મેળવવી તે જુઓ). ઘરે સભંાળ અને 
સહકાર મેળવવાની જયારે વાત આવે છે તયારે કેટલાક લોકોન ેતે હન:શલુક મળશેિ 
જયારે અ્યોએ તેના માટ ેચુકવણી કરવાની રહેશિ.ે આ તમારે કેવા પ્રકારના 
સહકારની જરૂર છે તેના પર, અન ેતમારી નાણાકીય નસથમત પર આધાડરત છે. 

જો કોઈ ડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્તની સભંાળ લતંુે હોય તો, તેઓ પણ તેમની 
જરૂડરયાતનુ ંમૂલયાકંન કરાવી શિકે છે. પેજ 103 પર પાલકો માટ ેસહકાર જુઓ. 

ચરેીટી અને નફા માટે કાય્ગ ન કરતી સંસ્થાઓ
િરેીટી અન ેનફા માટ ેકાય્ગ ન કરતી સસંથાઓ સથાહનક સહકાર, સલાહ અને 
તમારા તેમજ તમારા પાલક અથવા પડરવાર માટનેી માહહતીનુ ંએક મૂલયવાન 
સ્તોત બની શિકે છે. નશેિનલ ઓરગેનાઈઝેશિનમા ંAlzheimer’s Society, 
ડિમેન્શિયા UK, એજ UK, પાલક UK અન ેકેરસ્ગ ટ્સટનો સમાવેશિ થાય છે. 
વધુ માહહતી માટ ેતમે તેમની નશેિનલ હેલપલાઇનન ેકૉલ કરી શિકો છો, તેમની 
વેબસાઈટની મુલાકાત લઇ શિકો છો અન ેસથાહનક ઓડફસ ેજઈ શિકો છો (જો 
તયા ંહોય તો). શુ ંઆ સવેાઓ સથાહનક રીતે ઉપલબધ છે કે નહી અન ેતેની 
પહોિ કઈ રીતે મેળવવી તેના માટ ેપૂછો.
■  ડિમેન્શિયા સલાહકાર 
■  ડિમેન્શિયા સહકાર કાય્ગકર 
■  હનષણાત ડિમેન્શિયા નસ્ગ 
■  ડિમેન્શિયા સહકાર સમૂહ
■  ડિમેન્શિયા કાફે
■  િ ેસે્ ટર 
■  બીફે્્િીંર 
■  રાયક જૂથો 
■  વકીલાત સવેાઓ 
■  ટમેલફોન હેલપલાઇન
■  િિા્ગની જગયાઓ 
■  માહહતી માટ ે– ઓનલાઈન અન ેહપ્ર્ટ થયલે, જેમક કે પુસતકો અને 

પમત્કાઓ.

સસંથાઓ અન ેસપંક્ટ ની મવરતો માટ ેપેજ 131 પર Alzheimer’s Society 
અન ેસપોટ્ટ  અન ેપેજ 135 થી શિર થતી અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓની 
મવરતો જુઓ.
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પ્રાઇવટે કંપનીઓ 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેતેવી પ્રાઈવેટ કંપનીની મવશિાળ શ્રણેી છે જે 
ઘરે સભંાળ અન ેસહકાર પુરો પાિ ેછે (કેટલીકવાર તેમન ે'િોમીસાઈલરી કેર' 
કહેવામા ંઆવે છે). તમે તમારા પસ્ગનલ બજેટ (પાન 98 જુઓ) અથવા તમારા 
પોતાના પૈસામાથંી ઘરસભંાળ કાય્ગકર અથવા વયન્તરત સહાયક માટ ેચુકવણી 
કરી શિકો છો.

તમારા મવસતારની નોંધાયલેી એજ્સીઓ માટ,ે તમારી સથાહનક સામાજજક 
સવેાઓ, UK હોમકેર એસોત્સએશિનનો સપંક્ટ  કરો, અથવા સબંમંધત હનયમનકાર 
વેબસાઇટની મુલાકાત લો. તે હોઈ શિકે: 
■  Care Quality Commission (COC) (કેર કવોમલટી કમીશિન) 
■  Care and Social Services Inspectorate (CSSIW) 

(કેર એ્િ સોત્શિયલ સરવશિસીસ ઈ)
■  Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA) 

(રેગયલુશેિન એ્િ કવોમલટી ઈમપ્વુમે). 

સપંક્ટ  મવરતો માટ ેપેજ 135 થી શિર થતી અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓની 
મવરતો જુઓ.

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 1503, Health and social care 
professionals

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका

5

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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5 જયારે આરોગય અથવા સંભાળ વયવસાનયકને 
મળો તયારે 

■  જો તમને કોઈ કોણ છે અને તેની ભૂનમકા શું છે તેના નવશિે 
ખાતરી ના હોય તો, તેમને તે વણ્ગવવાનું કહો.

■  જયારે તમે એપોઇ્ટમે્ટ પર જાઓ તયારે નમત્ અથવા 
સબંધીને સાથે રહેવાનું કહો. 

■  તમારે મીટીંર વખતે શું ચચા્ગ કરવી છે તેના નવશિે તયાં જતાં 
પહેલા નવચારો, અને જો કોઈ ડકસ્સામાં તમે ભુલી જાઓ તો 
તેને લખવાનું રાખો.

■  તેઓ તમને જે કઈ મહતવનું કહે તે લખી રાખો. તમે તેઓને, 
તમે શિેના નવશિે વાત કરી હતી તેના સારાંશિ નવશિે અને કોઈપણ 
સંમત થયા હોવ તેવી ડરિયાઓ નવશિે લખવાનું પણ કહી શિકો.

■  Alzheimer’s Society એ એક પુસ્તક પ્રરટ ક્ુું છે જેન 
માય નવ્ીટર બુક કહેવામાં આવે છે તે તમારે મળવાના 
અલર અલર વયવસાનયકોનો ટે્રક રાખવામાં મદદ કરી શિકે છે. 

સામાભજક સંભાળ સુધી પહોચ કઈ 
રીત ેમળેવવી

મલૂયાકંનની જરૂરીયાત (અથવા 'કોમ્ નુીટી કેર એસેસમે્ ટ') 
જો તમે મવિારતા હોવ કે તમન ેસથાહનક સતિા પાસથેી મદદ અન ેસહકારની 
જરૂર છે તો, જરૂરીયાતના મૂલયાકંન માટ ેપૂછવંુ એ પ્રથમ પરલુ ંછે, જેને 
'કોમયનુીટી કેર એસસેમે્ટ' કહેવામા ંઆવે છે. તે તમારા શિારીડરક, માનત્સક 
અન ેભાવનાતમક સખુાકારી માટ ેધયાન રાખ ેછે. તમારી જરૂડરયાતો શુ ંછે, તમારા 
માટ ેશુ ંમહતવપૂણ્ગ છે અન ેક્યા ંપ્રકારની સભંાળ અન ેસહકાર તમારી મદદ કરી 
શિકે છે તે ઓળખવંુ તેનો ઉદે્શિ હોય છે.

આ મૂલયાકંન તમારી, તમારી સભંાળમા ંસમમવષ્ટ થયલેા લોકો (જેમકે પડરવાર 
અથવા મમત્ો), અન ેસામાજજક સવેાઓમાથંી કોઈન ેસામેલ કરશિ.ે તમને 
પ્રશ્ોતરી પૂણ્ગ કરવાનુ ંકહેવામા ંઆવી શિકે – જો તમન ેજોઈતી હોય તો 
સામાજજક સવેાઓ તમન ેઆની સાથ ેમદદ કરી શિકે છે, અથવા તમે જેમનો 
મવશ્ાસ કરતા હોવ તેમન ેમદદ માટ ેકહી શિકો છો. 

મૂલયાકંન, તમારી રહેવા માટ ેરોઠવણ, તમારા પોતાના માટ ેતમે શુ ંકરવા અને 
શુ ંન કરવા સક્મ છો, તમન ેકોઈ ચિશિતા હોય અન ેતમન ેકઈ રીતે મદદ મેળવવી 
રમશિ ેતેન ેઆવરી શિકે છે. મમત્ો અન ેપડરવારના સભયો પણ તેમના મવિારો રજુ 
કરી શિકે છે. સામાજજક સવેા તમારા GP અન ેઅ્ય વયવસામયકોન ેપણ તેમના 
મંતવયો માટ ેપુછી શિકે છે.

મૂલયાકંનની વયવસથા કરવા માટ,ે તમે સીધો સામાજજક સવેાનો સપંક્ટ  કરી 
શિકો છો. તમારી સભંાળમા ંસમમવષ્ટ તમારા GP, ક્સલટ્ટ અથવા અ્ય 
વયવસામયક પણ તમન ેસદંભ્ગ આપવા સમથ્ગ છે. સામાજજક સવેામાથંી મૂલયાકંન 
અન ેમોટાભારની માહહતી તેમજ સલાહ હન:શલુક છે.

સંભાળ અને સહકાર મળેવવો 
એકવાર તમારી જરૂડરયાતોનુ ંમૂલયાકંન થઇ જાય, જો સામાજજક સવેાઓ નક્ી 
કરે કે તમે મદદ મેળવવા માટ ેલાયકો છો તો, તમારી સભંાળ અન ેસહકારની 
યોજના બનાવવા કોઈન ેએપોઇ્ટ કરશિ.ે સામા્ય રીતે તે સામાજજક કાય્ગકર 
હશિ.ે તમારી જરૂરીયાતન ેકઈ રીતે પૂરી કરવી જે તમન ેશ્રષે્ઠ રીતે અનકુુળ હોય 
તેના પર સહમત થવા તેમણે તમારી સાથ ેકાય્ગ કરવંુ જોઈએ. તયારબાદ તેઓ 
તમારી સાથ ેકંઇક લખશિ ેજેન ે' કેર એ્િ સપોટ્ટ  પલાન' કહેવામા ંઆવે છે, અને 
તમન ેતેની નકલ આપશિ.ે 

સામાજજક સવેાઓ કેટલીક સવેાઓ પૂરી પાિી શિકે જેની તમન ેપોતાન ેજરૂર 
હોય, અથવા તેઓ પ્રાઇવેટ કંપની અથવા િેરીટીનુ ંસિૂન આપી શિકે છે જે મદદ 
કરી શિકતી હોય. ઘણીવાર કેટલાક લોકો સબધંી અથવા મમત્ની મદદથી પોતાની 
જાત માટ ેસવેાઓ રોઠવવાનુ ંપસદં કરે છે.
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તમારે તમારી સભંાળ અન ેસહકારની ડકમતની ચુકવણી કરવાનુ ંથઇ શિકે છે. તે 
તમારી નાણાકીય નસથમત પર આધાર રાખ ેછે, જેમ કે, તમારી આવક, બિતો 
અન ેઅ્ય મમલકતો. સામા્ય રીતે તમારા ઘરની ડકમત જો તમે તયા ંરહેતા હોવ 
તો. ધયાનમા ંલવેામા ંઆવતી નથી.

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 418, Assessment for care and 
support in England, W418, Assessment for care and 
support in Wales, NI418, Community care assessment 

પસ્ગનલ બજેટ 
જો તમારી થોિી અથવા તમામ સભંાળ માટ ેસથાહનક સતિા ચુકવણી કરતી હોય 
તો, તેમણે તમારા પસ્ગનલ બજેટ મવશેિ વાત કરવી જોઈએ. આ તમારી સભંાળ 
અન ેસહકારની જરૂરીયાતોન ેપહોંિી વળવા માટ ેસથાહનક સતિા દ્ારા તમને 
આપવમા ંઆવતા પૈસાની રકમ છે. પસ્ગનલ બજેટ તમન ેમળતી સભંાળ માટનેી 
પસદંરી અન ેતેનુ ંહનયતં્ણ કરવા માટ ેતૈયાર કરવામા ંઆવયુ ંછે. 

તમે તમારા પસ્ગનલ બજેટન ેવયવસથાહપત કરવા સામાજજક સવેાઓન ેકહી શિકો 
છો. તેનો અથ્ગ થાય છે કે તમારે પેપરવક્ટ  સાથ ેકામ નથી કરવાનુ,ં છતા ંપણ તમે 
કઈ રીતે સહકાર મેળવવા મારંો છો તેની પસદંરી તમારી પાસ ેહોવી જોઈએ. 
અથવા તમે તમારા પસ્ગનલ બજેટન ેસીધી ચુકવણી તરીકે પ્રાપત કરવા પસદં કરી 
શિકો છો. તેનો અથ્ગ થાય છે કે તમે, અથવા તમારા પડરવારના સભયો કે મમત્ તે 
તમારી સહકાર યોજનામા ંકઈ રીતે ખિ્ગવામા ંઆવી રહ્ા છે તેનો રેકોિ્ટ  રાખવા 
માટ ેજવાબદાર છે. તમારી સીધી ચુકવણીન ેવયવસથાહપત કરવામા ંસહકાર 
માટ,ે સામાજજક સવેાઓ તમારી સથાહનક સસંથાઓ અંર ેતમન ેકહી શિકે છે.

જયા ંસધુી તેઓ તમારી સભંાળ અન ેસહકાર પલાનમા ંસટે થયલેા હોય તયા ં
સધુી, તમે સખંયાબધં રીતે પૈસાનો ઉપયોર કરી શિકો છો. આ યોજના જે તમને 
જરૂરી છે તે વસતુઓન ેઓળખશેિ અન ેજેટલા લાબંા સમય સધુી શિક્ય બન ેતયા ં
સધુી તમન ેસવતંત્ રહેવામા ંમદદ કરશેિ. તે તમારા સામાજજક કાય્ગકર સાથ ેસમંત 
કરવામા ંઆવશેિ. દરેક વયન્ત અલર હોય છે પણ કેટલાક લોકો તેમના પૈસા 
વયન્તરત સહાયક અથવા ઘર સભંાળમા ંખિ્ગ કરવાનુ ંપસદં કરશેિ. અ્ય તેને 
સામાજજક પ્રવૃમતઓ, તેમન ેસવતંત્ રહેવા માટનેા સાધનો, અથવા તેમન ેસપંક્ટમાં 
રહેવા માટ ેપરવાનરી આપતી ટકેનોલોજી પર ખિ્ગ કરી શિકે છે. જો કે, તે અ્ય 
વસતુઓ પણ ખિ્ગ થઇ શિકે છે – તે તમારી યોજનામા ંકઈ રીતે સમંત છે તેના 
પર આધાડરત છે. 

પસ્ગનલ બજેટની મદદ અન ેમાહહતી માટ ેસામાજજક સવેાઓન ેપૂછો. તેઓ 
તમન ેસથાહનક સસંથાઓ જે તમન ેતેનો ઉપયોર કઈ રીતે કરવો તેમા ંમદદ કરી 
શિકે તેના મવશિ ેકહી શિકશિ.ે 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 532, Paying for care and 
support in England, W532, Paying for care and 

support in Wales, અને 473, Personal budgets
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યવુાન વયન્ત તરીકે, જો તમે સામાજજક સભંાળ ભંિોળ મેળવવા પાત્ હોવ 
તો, તમન ેલારી શિકે કે સીધી ચૂકવણીઓ તમન ેતમારી પોતાની રોઠવણ અને 
સભંાળની ચુકવણી કરવા માટનેી જરૂડરયાતમા ંતમન ેરાહત આપે છે. આ તમારા 
માટ ેજે સહકાર યોગય છે તમન ેતે મેળવવા માટ ેવધુ સરળ બનાવે છે.

્વુાન વયન્તઓ માટે સેવાઓ 
જો તમન ેડિમેન્શિયાનુ ંહનદાન થયુ ંહોય અન ેતમે 40, 50, અથવા 60 વષ્ગના 
હોવ તો, તમન ેકોઈ વયન્ત જેમન ેતેમના 80 અથવા 90 ના વષ્ગમા ંિમેે્શિયનું 
હનદાન થયુ ંહોય તેમના કરતા ઘણી અલર અલર અજભરમિઓ, સભંાળ અને 
સહકારની જરૂર પિશિ.ે ઉદાહરણ તરીકે, તમેં શિારીડરક રીતે વધ ુસડરિય અને 
કાય્ગ કરતા હોઈ શિકો (અથવા સહભારી હોય શિકે જેન)ે, આત્શ્રત બાળકો હોય 
અથવા આત્શ્રત માતા-હપતા હોય, અન ેહજુ પણ મોરગેજ હોઈ શિકે. તમારા 
લક્ણો પણ અલર હોઈ શિકે છે.

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોની સવેાઓ ઘણીવાર વૃદ્ધ લોકોન ેધયાનમા ંરાખીને 
મવકસાવવામા ંઆવે છે, અન ેકેટલાક ડકસસાઓમા ંતે માત્ 65 વષ્ગથી ઉપરના 
લોકો માટ ેજ ઉપલબધ હોય છે. છતા ંપણ જયા ંયવુાન લોકો માટ ેસવેાઓ 
ઉપલબધ હોય છે તયા ંપૂરી પાિવામા ંઆવતી સભંાળ અન ેસહકાર હંમેશિા યોગય 
નથી હોતા અથવા તમારી જરૂરીયાતન ેપહોંિવા સમથ્ગ નથી હોતા. 

યવુાન લોકોન ેઅનકુુળ આવતા પ્રવૃત્તિ સમૂહો અન ેસવેાઓની સખંયા આજે 
પણ મયા્ગડદત છે. તમારે તેવંુ કંઇક શિોધવા મુસાફરી કરવી પિ ેઅથવા સમાન 
અજભરમિ ધરાવતા લોકોન ેમળવંુ પિ.ે ડિમેન્શિયા ધરાવતા યવુાન લોકો માટનેી 
પ્રવૃમતઓ, સહકાર અન ેસવેાઓ માટ ેતમારા મેમરી કલીનીક, ક્સલટ્ટ, 
GP, અથવા સામાજજક સવેાઓન ેપૂછો. સથાહનક મવસતારમા ંઅથવા સમાન 
પડરનસથમતઓ ધરાવતા અ્યો સાથ ેતમન,ે તમારા પડરવારન ેઅથવા પાલકને 
સપંક્ટમા ંમૂકવા માટ ેAlzheimer’s Society નો સપંક્ટ  કરો.

ડિમેન્શિયા ધરાવતા યવુાન લોકો અન ેતેમના પાલકો માટ ેAlzheimer’s 
Society ના ઓનલાઇન ડિસકશિન ફોરમમા,ં ટોરકશિર પોઈ્ટના એક સે્ શિનનો 
સમાવેશિ કરવામા ંઆવે છે. આના પર વધ ુમાહહતી અંતે પેજ 132 જુઓ. 
તમન ેિોક્સ પ્રકારના ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોન ેસહકાર આપતી સસંથાઓનો 
સપંક્ટ  કરવો, વેબસાઈટની મુલાકાત લવેી અથવા સમાિરપત્ો સબસરિાઈબ 
કરવાનુ ંપણ મદદરૂપ લારી શિકે છે.

વધ ુમાનહતી માટે પુનસ્તકા 688, Young-onset dementia: 
Understanding your diagnosis

તમારા આરળના પરલાઓ

જરૂડરયાતોના મલૂયાકંન માટે સામાભજક સેવાઓને 
કહો. જો તમારી પાસે પાલક હોય તો, તઓે પણ 
પાલકના મલૂયાકંન માટે પુછી શિકે છે.

તમારા અને તમારા પાલક માટેની સ્થાનનક સેવાઓ 
નવશિ ેજાણવા માટે Alzheimer’s Society ના 
સંપક્જમા ંરહો.
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જેમ તમારો ડિમને્શિયા પ્રરનત કરશિ,ે તમે તમને 
વધ ુસહકારની જરૂર પિશેિ. ઘણીવાર એક વયન્ત 
– તમારા સહભારી અથવા પડરવારના સભય હોઇ 
શિકે – ત ેમોટાભારના સમય માટે તમારી સંભાળ 
લશેેિ. તમને ઉતિમ રીત ેકેમ મદદ અને સહકાર આપવો 
ત ેસમજવામા ંતમેને મદદ કરવા માટે, તમેજ તમેની 
પોતાની સંભાળ કઈ રીત ેલવેી ત ેમાટે આ નવભાર 
તમેના માટે લખવામા ંઆવયો છે.
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મુખય મુદ્ાઓ: પાલકો માટે સહકાર

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોની સભંાળ લવેાનુ ંલાભદાયી હોઈ શિકે 
છે, અન ેતે સકારાતમક લારણીઓ લાવી શિકે છે, જેમ કે વયન્તને 
સહકાર આપવા સક્મ હોવાનો સતંોષ મેળવવો. પણ સમય 
જતા ંઆ પણ ખબુ જ હતાશિાજનક અન ેઉદાસીન હોઈ શિકે છે. 
તમે મવશિાળ શ્રણેીની લારણીઓમાથંી પસાર થઇ શિકો છો, જેમાં 
નકુશિાન, અપરાધ અન ેગુસસાનો સમાવેશિ થાય છે. આ સામા્ય 
છે, પણ તમે કેવંુ અનભુવી રહ્ા છો અન ેતમારી લારણીઓનો 
કઈ રીતે સામનો કરશિો તે મવશિ ેવાત કરવી મહતવપૂણ્ગ છે. 

તમારા પોતાના આરોગય અન ેસખુાકારીનુ ંધયાન રાખવંુ મહતવપૂણ્ગ 
છે. આ તમારા અન ેતમે જે વયન્તની સભંાળ રાખો છો તે બન્ે 
માટ ેસારં રહેશિ.ે સતુંમલત આહાર લવેાનો, અન ેપુરતી ઉંઘ તેમજ 
કસરત કરવાનો પ્રયાસ કરો. ખાતરી કરો કે તમારી પાસ ેતમારા 
માટ ેપણ થોિો સમય હોય. 

તમન ેપાલકના મૂલયાકંનનો અન ેતમારી પાલકની ભૂમમકામા ંમદદ 
કરવા માટ ેસહકારનો અમધકાર છે. ઘણી બધી માહહતી અને 
સલાહ પણ ઉપલબધ છે. પાલકો માટ ેસહકારના સ્તોતમા ંપડરવાર 
અન ેમમત્ો, આરોગય વયવસામયકો, મેમરી સરવશિસ, સામાજજક 
સવેાઓ, પાલકના સહકાર સમૂહો અન ેAlzheimer’s Society 
સમામવષ્ટ છે.

કેટલાક વયવહાર રસતાઓ છે જે ડિમેન્શિયા ધરાવતા કોઈ 
વયન્ત માટ ેસભંાળ લવેાનુ ંવધ ુસરળ બનાવે છે. તેમના 
દૃમષ્ટકોણથી વસતુઓ જોવાનો પ્રયતન કરો, અન ેતેઓ જે વસતુ 
કરવા સક્મ છે તે કરવા તેમન ેપ્રોતસાહહત કરો, આ તેમન ેસવતંત્ 
રહેવામા ંમદદ કરશિ.ે 

જયારે વાત કરો, આંખનો સપંક્ટ  રાખો, ધયાનથી સાભંળો અને 
સપષ્ટ બોલો. એક જ સમય ેઘણા બધા પ્રશ્ો ન પૂછવાનો પ્રયાસ 
કરો અન ેવયન્તન ેપ્રમતસાદ આપવા માટનેો સમય આપો.

તમે વયન્તના વત્ગન સાથ ેઅનકુુલન સાધવામા ંમુશકેલી અનભુવી 
શિકો છો. તેઓ પોતાની જાતન ેપુનરાવરતશિત કરી શિકે છે, તમરી 
આસપાસ ફરી શિકે છે, ઝિપથી િાલી શિકે અથવા િીસ પાિી 
શિકે છે. તેઓ આ વસતુઓ ઇરાદાપૂવ્ગક નથી કરી રહ્ા હોતા, તેથી 
તેન ેવયન્તરત રીતે લવેાનો પ્રયાસ ન કરો. ઘણીવાર આ તમને 
કંઇક કહેવાની તેમની રીત હોઈ શિકે છે – ઉદાહરણ તરીકે, કદાિ 
તેઓ દઃુખી, કંટાળેલા અથવા હતાશિ હોઈ શિકે છે. જો વયન્તનું 
વત્ગન તેની અથવા તમારી તકલીફ કે ચિશિતાનુ ંકારણ બનતંુ હોય 
તો, િોકટર – આદશિ્ગ હનષણાત – અથવા ડિમેન્શિયા ટુકિીના 
હનષણાતં સભય સાથ ેવાત કરો. મદદ કરવા માટ ેકેટલીક વસતુઓ 
થઇ શિકે છે.
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તમારં પોતાનંુ ધયાન રાખવું 
જો તમારી નજીકના કોઈનુ ંડિમેન્શિયા સાથ ેહનદાન થયુ ંહોય તો, તમારા 
સાથીદાર, માતા-હપતા અથવા મમત્ હોય તો પણ. એ તમારા એમની સાથનેા 
સબધંો પર ખબુ જ મોટી અસર કરી શિકે છે, તમન ેએવંુ લારી શિકે કે તમે 
સભાનપણે હનણ્ગય કયા્ગ મવના 'પાલક'ની ભૂમમકા લઇ લીધી છે. 

તમે તમારી પોતાની જાતન ેપાલક તરીકે ન મવિારી શિકતા હોવ, અથવા તે રીતે 
ઓળખાવંુ ન રમતંુ હોઈ શિકે. તમે હજુ પણ તમારી જાતન ેએક સહભારી 
અથવા મમત્ જ સમજતા હોઈ શિકો. તમે પોતાની જાત મવશેિ જે કઈ સમજતા 
હોવ, પણ જો તમે ડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્તની સભંાળ લતેા હોવ તો, તમારે 
કેટલાક પિકારોનો સામનો કરવો પિી શિકે અન ેઘણીવાર તમન ેબન્ને ેસહકારની 
જરૂર પિી શિકે છે. 

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોની સભંાળ લવેાનુ ંલાભદાયી હોઈ શિકે છે, પણ તે 
ખબુ જ હતાશિાજનક અન ેઉદાસીન પણ હોઈ શિકે છે. ઘણીવાર તે મુશકેલ 
લાર ેછે અન ેતમારી પાસ ેસમય નથી તેવંુ તમન ેલારી શિકે, તે મહતવપૂણ્ગ છે 
કે તમે તમારા પોતાના આરોગય અન ેસખુાકારી પર ધયાન આપો, અન ેજયારે 
તમન ેજરૂર પિ ેતયારે સહકાર માટ ેઅ્ય તરફ વળો. આ તમારા અન ેતમે જેની 
સભંાળ લો છો તે વયન્ત માટ ેમહતવપૂણ્ગ છે. ડિમેન્શિયાન ેસમજવામા ંમદદ 
માટ ેઅન ેતમે જેની સભંાળ લો છો તેના માટ ેશિક્યત સલાહો ઉપલબધ છે.

ભાવનાતમક સહકાર 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેસભંાળ લવેામા ંસહુથી મુશકેલ વસતુ તમે અનભુવ 
થતી સખંયાબધં લારણીઓ છે. વયન્તન ેસહકાર આપતા તમન ેકદાિ સતંોષ 
મળી શિકે છે, પણ તમન ેગુસસા, દઃુખ, અપરાધ, રભરાટની લારણીઓ પણ 
થઇ શિકે છે. ઘણા પાલકોન ેલાર ેછે કે શિારીડરક રીતે તેઓ ખબુ જ કંટાળેલા 
અથવા હતાશિ બની રયા છે. આ લારણીઓ સામા્ય છે તે જાણવંુ મદદરૂપ 
થઇ શિકે છે – ઘણા અ્ય પાલકો પણ આ જ રીતે અનભુવે છે. 

જો કે, તમે આ રીતે શિા માટ ેઅનભુવો છો તે જાણવાનો પ્રયાસ કરવો અને 
તેના પર કાય્ગ કરવંુ, અન ેતમે જેમના પર મવશ્ાસ કરો છો તેમન ેઆ મવશેિ વાત 
કરવી મહતવપૂણ્ગ છે. તમે વયવસામયક, મમત્ અથવા પડરવારના સભયન,ે અથવા 
કેરસ્ગ સપોટ્ટ  ગ્પુ ખાતે કોઈન ેપસદં કરી શિકો છો. તમે ઓનલાઈન િિા્ગ અને 
ટોરકશિર પોઈ્ટ જેવા સપોટ્ટ  ફોરમનો પણ પ્રયાસ કરી શિકો છો. વધ ુમાહહતી માટ ે
Alzheimer’s Society સરવશિસ અન ેસપોટ્ટ  (પેજ 131 થી શિર થતી) અને 
અ્ય ઉપયોરી સસંથાઓ (પેજ 135 થી શિર થતી) જુઓ.

સકારાતમક રહેવું
ડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્ત સાથ ેરહેવંુ મુશકેલ થઇ શિકે છે, પણ સકારાતમક 
રહેવાનો પ્રયાસ કરવાથી મદદ મળી શિકે છે. તમારા જીવનમા ંસકારાતમક 
બાબતો પર ધયાન આપીન ેતમે વસતુઓ મવશિ ેવધુ સારં અનભુવી શિકો છો 
અન ેપિકારોનો સામનો કરવામા ંમદદ મેળવી શિકો છો. સકારાતમક વલણ તમને 
સારી લારણીનો અનભુવ કરાવી અન ેતમારી સખુાકારી સધુારી શિકે છે. તમે જે 
વયન્ત માટ ેસભંાળ લો છો તે તેના પર પણ સકારાતમક અસર કરી શિકે છે.

તમારો સમય મુશકેલ હશિ,ે પણ તયા ંઘણી લાભદાયી ક્ણો પણ હશેિ. ખાસ 
કરીન ેજયારે વસતુઓ મુશકેલ લાર ેતયારે, તે આના પર પ્રયાસ કરવામા ંઅને 
ધયાન આપવામા ંમદદ કરી શિકે છે. તમારે એ પણ યાદ રાખવંુ જોઈએ કે તમે 
જે વયન્તની સભંાળ લો છો તેન ેકેટલી મદદ કરો છો. 

તમારી વચિે વસતુઓ બદલાઈ શિકે છે, પણ હજુ પણ ઘણી બધી વસતુઓ છે 
જે તમે સાથ ેકરી શિકો છો – ઉદાહરણ તરીકે, સરંીત સાભંળવંુ, િાલવા જવંુ, 
જૂની તસવીરો જોવી. તમે જે વસતુઓ સાથ ેકરી શિકો છો તેના પર ધયાન આપો, 
તમે જે નથી કરી શિકતા તેના પર નહી. તમે સાથ ેસમય પસાર કરવાના નવા 
રસતાઓ પણ શિોધી શિકો છો. 
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તમારં આરોગય અને સુખાકારી 
જયારે તમે ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેસભંાળ લતેા હોવ, તેમની 
જરૂરીયાતન ેતમારા પોતાની જરૂરીયાત કરતા પહેલા મુકવી સરળ થઇ શિકે છે. 
જો કે, તમારી પોતાની યોગય સભંાળ લવેી મહતવપૂણ્ગ છે. તે તમારા આરોગય 
અન ેસખુાકારીમા ંસધુારો કરશિ,ે અન ેતેનો અથ્ગ થાય છે કે ડિમેન્શિયા ધરાવતા 
વયન્ત માટ ેતમે તમારાથી થતંુ શ્રષે્ઠ કરી શિકો છો.

તમારં આરોગય
■  તે મહતવપૂણ્ગ છે કે તમે સતુંમલત આહાર જમો અન ેહનયમમત કસરત માટ ે

સમય આપો. િાલવા માટ ેજવંુ, કુતરાન ેિાલવા લઇ જવંુ અથવા તરવંુ આ 
બધંુ મદદ કરી શિકે છે. 

■  તમારા આરોગય માટ ેતમારા GP ન ેહનયમમત મળો, અન ેપે્ર્ટીસ ખાતે તમે 
પાલકના રજીસટર પર છો તે િકાસો. 

■  જો તમે જેની સભંાળ લતેા હોવ તે વયન્તન ેહલનિલન કરવામા ંઅથવા 
ઉપાિવામા ંમદદ જોઈતી હોય તો, સલાહ માટ ેફીઝીયોથરેાપીસટનો સદંભ્ગ 
આપવા માટ ેતમારા GP ન ેકહો જેથી તમન ેપોતાન ેઈજાનુ ંજોખમ ના થાય. 

■  જો તમન ેઊંઘવામા ંસમસયાઓ આવી રહી હોય તો, સલાહ માટ ેતમારા 
િૉ્ટરન ેપૂછો. જલદી જારી જવંુ અન ેફરીથી ન સવંુુ હતાશિાની હનશિાની હોઈ 
શિકે છે.

■  જો તમે વધ ુપિતા સમય ેદઃુખી, બિેનેી અથવા હતાશિા અનભુવતા હોવ તો, 
તમારા GP સાથ ેવાત કરો. તેઓ તમારી લારણીઓ મવશેિ વાત કરવા અને 
તેન ેસબોંધવાનો પ્રયાસ કરવા માટ ેતમન ેસાઇકોલોજજકલ ઉપિારકનો સદંભ્ગ 
આપી શિકે છે. 
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વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 523 જુઓ, Carers - looking after 
yourself, 600, Caring for the person with dementia:  
A handbook for families and other carers

તમારી સખુાકારી
હનયમમત તમારા માટ ેહળવાશિ અનભુવવા અથવા પોતાના માટ ેકંઇક કરવા થોિો 
સમય કાઢવાનો પ્રયાસ કરવો, જેમ કે િાલવા જવંુ, વાિંવંુ અથવા માત્ િાના 
કપનો આનદં માણવો. આ તમારી સખુાકારી પર ખબુ મોટી અસર કરી શિકે છે. 
મમત્ોન ેહનયમમત મળવા માટ ેબહાર જવાનો પ્રયતન પણ કરો. સામાજજક રીતે 
સડરિય રહેવંુ અન ેલોકોના સપંક્ટમા ંરહેવંુ મહતવપૂણ્ગ છે.

શિક્ય હોય તો, બહાર જવાનો અથવા મવરામ લવેાનુ ંધયાનમા ંરાખો, જે 
હતાશિામાથંી રાહત આપે છે અન ેતમન ેરીફે્શિ થવાનો અનભુવ આપે છે. િ ેકેર 
અથવા રાહત કેર (ડરપલસેમે્ટ) મવશેિ શિોધો. આ તમે જે વયન્તની સભંાળ લો 
છો તેના માટનેી કામિલાઉ સભંાળ છે જે તમારા પછી તેઓની સારી સભંાળ 
લવેાશેિ તેની ખાતરી આપતા તમન ેપોતા માટ ેસમય કાઢવાની પરવાનરી આપે 
છે. તમારે તમારા મમત્ો અન ેપડરવાર સાથ ેપણ આના મવશેિ વાત કરવી જોઈએ 
કે તેઓ આની સાથ ેકઈ રીતે મદદ કરી શિકે છે. 

તમારા માટે વયવહાર સહકાર 
ડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્ત માટ ેસભંાળ લવેી, જેમ તેમની નસથમત વધુ પ્રરમત 
કરે તેમ તેમની શિારીડરક અન ેભાવનાતમક બને્ રીતે મારંણીઓ વધુ અપેક્ાયુ્ ત 
થતી જાય છે. સામનો કરવા માટ ેયોગય સહકાર મેળવવો તેન ેવધ ુસરળ બનાવી 
દેશિ,ે અન ેતે તમે જે વયન્ત માટ ેસભંાળ લો છો તેના માટ ેપણ સારં રહેશિ.ે 
સહકારના ઘણા સ્તોતો ઉપલબધ છે, જેમા ંસમમવષ્ટ છે:

■  સોત્શિયલ સરવશિસ એ્િ ધી કેરસ્ગ એસસેમે્ટ – પાલક તરીકે તમે સામાજજક 
સવેા દ્ારા તમારા પોતાની જરડરયાતના મૂલયાકંન માટ ેહક્દાર છો. તેને 
કેરસ્ગ એસસેમે્ટ કહેવામા ંઆવે છે, અન ેતમે જે સભંાળ અન ેસહકાર 
પુરો પાિો છો તે તમારી સખુાકારી અન ેતમારા જીવનન ેઅસર કરે છે તેને 
ધયાનમા ંલશેિ.ે જો તમે અ્ય મવસતારમા ંરહેતા હોવ તો પણ, જયા ંડિમેન્શિયા 
ધરાવતા વયન્ત રહે છે તયાથંી તમે સથાહનક સતિા (કાઉન્સલ)માથંી સહકાર 
મેળવવાપાત્ થઇ શિકો છો. તેઓ તમારી સભંાળની જવાબદારીઓમા ંમદદ 
કરવા તમન ેસલાહ અન ેમાર્ગદશિ્ગન આપશેિ. તમારી નાણાકીય પડરનસથમત 
પર આધાર રાખતા, આમાથંી કેટલીક સવેાઓનો માટ ેસથાહનક સતિા તમારી 
પાસથેી રકશિમત લઇ શિકે છે.

■  મમત્ો અન ેપડરવાર – મદદ માટ ેપૂછવામા ંઅથવા તેનો સવીકાર કરવામાં 
તમન ેમુશકેલી લારી શિકે છે, પણ જો શિક્ય હોય તો, તમારે પડરવારને 
સમમવષ્ટ કરવો જોઈએ. તમે કેટલીક જવાબદારીઓનો ભાર પાિી શિકો છો, 
જે તમારા પરનુ ંદબાણ થોિુ દરુ કરશિ.ે તેઓ શુ ંકરી શિકે છે તે તેમન ેકહેવંુ 
મદદરૂપ થઇ શિકે છે. જો તમે અસવસથ થયા અથવા સકંટમા ંઆવયા તો 
શુ ંથઇ શિકે છ તે મવશેિ તેમન ેકહેવંુ પણ મદદરૂપ થઇ શિકે છેે – તે સહકાર 
મેળવવામા ંઅન ેયોજના કરવામા ંમદદ કરી શિકે છે.

■  લાભો અન ેતમારા એમપલોયર – જો તમે કાય્ગ કરતા હોવ તો, તમારા મવકલપો 
માટ ેતમારા એમપલોયર સાથ ેવાત કરો. તમારી અનકુુળતાએ કામ કરવાની 
વયવસથા કરવાનો પ્રયાસ કરી શિકો છો. જો તમે કામ બધં કરવાનુ ંમવિારતા 
હોવ તો, તમારા પે્શિન હક્ો મવશેિ સલાહ લો. તમે કોઇપણ લાભના હક્દાર 
હોવ તેના મવશિ ેપણ તમારે જાણવંુ જોઈએ.
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■  સહકાર કાય્ગકર – નફા માટ ેકાય્ગ ન કરતી ઘણી સસંથાઓ ડિમેન્શિયા સહકાર 
કાય્ગકરન ેતાલીમ આપે છે જેઓ ડિમેન્શિયા ધરાવતા કોઈ વયન્તની સભંાળ 
મવશિ ેવયવહાર માહહતી, માર્ગદશિ્ગન અન ેસહકાર આપી શિકે. તેઓ તમારા ઘરે 
આવી શિકે અથવા ફોન પર સહકાર પૂરો પાિી શિકે છે.

■  ડિમેન્શિયા હનષણાત નસ્ગ – આ તે નસ્ગ છે જે ડિમેન્શિયામા ંહનષણાતં હોય છે, 
જેમ કે એિમમરલ નસ્ગ. તેઓ ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો સાથ ેરહેતા પડરવારને 
તેમની સાથ ેઅનકુુલન સાધવામા ંમદદ કરવા માટ ેવયવહાર અન ેભાવનાતમક 
સહકાર પુરો પાિ ેછે. 

■  સહકાર સમૂહો – સથાહનક કેરસ્ગ સહકાર સમૂહો તમન ેસમાન અનભુવોમાથંી 
પસાર થતા અ્ય લોકો સાથ ેવાતિીત કરવાની તક આપે છે. તમે વયવહાર 
ટીપસ અન ેભાવનાતમક સહકાર મેળવી શિકો છો. તમારા મવસતારમા ંસમૂહો 
મવશિ ેજાણવા તમારા મેમરી સરવશિસ અથવા સથાહનક Alzheimer’s 
Society ન ેપૂછો.

■  ઓનલાઈન ડિસકશિન ફોરમ –ડદવસ કે રાત્ ેકોઇપણ સમય ેસહકાર મેળવવા 
આ મદદરૂપ સ્તોતો થઇ શિકે છે. તમે સમાન વસતુઓમાથંી પસાર થતા 
અ્ય લોકો સાથ ેવાતિીત કરી શિકો છો. તેઓ તમન ેસલાહ આપવા, 
વયવહાર સિૂનો શેિર કરવા, અથવા સમજ કેળવવામા ંસક્મ હોઈ શિકે છે. 
alzheimers.org.uk/talkingpoint ખાતે Alzheimer’s Society 
ટોરકશિર પોઈ્ટની મુલાકાત લો.

■  નશેિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇન (0300 222 1122) – પર તાલીમ પામેલા 
સલાહકારો માહહતી, સલાહ અન ેસહકાર પુરો પાિી શિકે છે.

■  રાહત સભંાળ (જેન ેડરપલસેમે ટ્ કેર પણ કહેવામા ંઆવે છે) – તમે જે વયન્તની 
સભંાળ લો છો તેમની કામિલાઉ સભંાળ જે તમન ેમવરામ લવેા માટ ેપરવાનરી 
આપે છે. આ થોિા કલાકો અથવા થોિા અઠવાડિયા માટ ેહોઈ શિકે છે. તમારી 
સથાહનક સતિા આ પૂરી પાિી શિકે છે, અથવા તમે સવતંત્ રીતે તેની રોઠવણ કરી 
શિકે છે. 

ડિમને્શિયા ધરાવતા લોકોને સહકાર 
માટે ટીપસ 
તમે વયન્તની સભંાળ કઈ રીતે રાખો છો મોટાભાર ેતે તમારા તેમના સાથનેા 
સબધંો પર આધાર રાખ ેછે. તે વૃમત અન ેતમારી તે વયન્ત મવશિનેી સમજ પર 
આધાર રાખ ેછે. શિક્યત છે કે તમે તે વયન્તન ેશ્રષે્ઠ રીતે જાણતા હશિો, અને 
તમે જે સભંાળ પૂરી પાિો છો તે કેટલી મહતવપૂણ્ગ છે તેનો અંદાજ તમારે ઓછો 
આકંવો જોઈએ નહી. વયન્તન ેતેના જીવનના ઈમતહાસ, અજભરમિ અને 
ઈચછાઓ સાથ ેજોવાનુ ંિાલ ુરાખવંુ મહતવપૂણ્ગ છે અન ેમાત્ ડિમેન્શિયા ધરાવતા 
વયન્ત તરીકે નહી.

વયન્તને સમજવુ ંઅને સહકાર આપવો 
ઘણા લોકો ડિમેન્શિયા ધરાવનાર સાથ ેરહેવાનુ ંસખંયાબધં નકુશિાનના અનભુવ 
તરીકે વણ્ગવે છે. ડિમેન્શિયા તેઓ કઈ રીતે મવિારે, અનભુવે અન ેવત્ગન કરે તેને 
અસર છે, અન ેતેઓ દરરોજ જે વસતુઓ સરળતાથી કરતા તેન ેતેમના માટ ેવધુ 
મુશકેલ બનાવશિ.ે આ તેમના અન ેતમારા માટ ેસતુંલન સાધવાનુ ંકપરં બનાવી 
શિકે છે. 

ડિમેન્શિયા સાથ ેદરેક વયન્ત અલર અનભુવ કરે છે. આ તેમની પસ્ગનામલટી, 
ભૂતકાળના અનભુવો, સબધંો, વાતાવરણ અન ેતેમન ેમળેલ સહકાર પર આધાર 
રાખશિ.ે ડિમેન્શિયાનો અનભુવ કરતો વયન્ત કેવંુ અનભુવે છે તે તેની સમજણ 
તમન ેશિક્યત ઉતિમ રીતિ ેતેમન ેસહકાર આપવામા ંમદદ કરી શિકે છે. 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 462, Replacement care (respite 
care) in England, W462, Respite care in Wales, NI462, 
Respite care in Northern Ireland 
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નીિનેી ટીપસ તમન ેડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્તન ેબને્ ભાવનાતમક અને 
વયવહાર સહકાર આપવમા ંસહકાર આપી શિકે છે.

■  તે વયન્તની દહુનયા તમારા કરતા ઘણી અલર હશેિ, તો તેમની પાસથેી 
વસતુઓન ેતમારા દૃમષ્ટકોણથી જોવાની અપેક્ા કરતા તેમના દૃમષ્ટકોણથી 
જોવાનો પ્રયાસ કરો. 

■  તમન ેપોતાન ેતેમની જગયાએ મુકો – વયન્ત કેવો અનભુવ કરતો હોઈ શિકે 
અન ેતેઓ કઈ રીતે સભંાળ લવેાનુ ંઈચછે છે તેન ેસમજવાનો પ્રયતન કરો. 
ધયાનથી સાભંળો અન ેહનરીક્ણ કરો.

■  વસતુઓન ેયાદ રાખવી અથવા એકાગ્ર થવંુ તેમન ેમુશકેલ લારી શિકે, તો 
અનકુુળતા અન ેધીરજવાન થવાનો પ્રયતન કરો. 

■  વયન્તન ેમહતવપૂણ્ગ અન ેસમમવષ્ટ થવાનો અનભુવ કરાવો – તેમના માટ ેબધું 
કરી દેવા કરતા તેઓ જેટલુ ંતેમના માટ ેકરી શિકે તેમા ંતેમન ેસહકાર આપો. 
તમે જયારે મદદ કરવાની કોત્શિશિ કરો, તયારે તેમની સાથ ેવસતુઓ કરો, તેમના 
માટ ેનહીં. 

■  વયન્તન ેવાતિીત અન ેપ્રવૃમતઓમા ંશિક્ય તેટલા વધ ુસામેલ કરો. 

■  તેઓ જે નથી કરી શિકતા તેના કરતા તેઓ જે કરી શિકે છે તેના પર ધયાન 
આપો. આ તેમન ેવધ ુસવતંત્ હોવાનો અનભુવ કરવામા ંમદદ કરશેિ. 
ઉદાહરણ તરીકે, જો શિક્ય હોય તો, તેમન ેતૈયાર થવા માટ ેતેમના કપિા 
બહાર કાઢી આપો.

■  જો કે વયન્ત હકીકતો અથવા ઘટનાન ેયાદ ના રાખી શિકે છતા ંપણ 
ભૂતકાળમા ંવસતુઓ તેમન ેકેવી લારણી આપતી તે યાદ રાખ ેતેવી 
શિક્યતાઓ છે. વયન્તન ેકોઈ વસતુ અથવા કોઈ વયન્ત કેવી લારણી અપાવે 
છે તેના પર ધયાન આપવામા ંતે મદદરૂપ થઇ શિકે છે – ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ 
તેમન ેખશુિ કરી શિકે છે, જયારે કે તેઓન ેતેમનુ ંનામ પણ યાદ ના હોય. 

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

6
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■  મવિારો કે વયન્ત માટ ેશુ ંમહતવપૂણ્ગ છે, જેમકે તેમના સબધંો જાળવવા, 
સામાજજક પ્રવૃમતઓ, દૈહનક જીવન, શિોખ અન ેઅજભરમિઓ. સતત આની 
સાથ ેરહેવા તેમન ેસહકાર આપો. વસતુઓન ેસાથ ેકરવાથી મદદ થઇ શિકે છે.

■  ક્ણનો આનદં માણો – શુ ંખોવાઈ રયુ ંછે અથવા શુ ંથવાનુ ંછે તેના પર 
ધયાન આપવાનો પ્રયતન ના કરો. 

■  ડિમેન્શિયા સાથ ેજીવવાનુ ંઅનકુુલન સાધવા લોકો અલર અલર 
વયહૂરિનાઓ મવકસાવે છે. આની સાથ ેસતુંલન સાધવંુ કપરં થઇ શિકે છે, 
પણ તે વયન્તની પોતાની  નસથમતન ેવયવસથાહપત કરવાની રીતો છે. 

■  વયન્તન ેતેની ઓળખની સઝૂ રાખવામા ંમદદ કરો – તેઓ એક અલર 
વયન્તતવ છે અન ેકોઈ એવંુ નહી જે તેમના ડિમેન્શિયાના કારણે 
ઓળખાય છે. 

■  જયારે કોઈ વયન્તન ેડિમેન્શિયા હોય તયારે સબધંો વધ ુમુશકેલ બની સકે છે. 
વયન્તના તમારા સાથનેા સબધંોના સકારાતમક પાસા પર ધયાન આપવાનો 
પ્રયતન કરો. પ્રવૃમતઓ જેવી કે લાઈફ સટોરી વક્ટ  અન ેરેમીનીસી્સ આની 
સાથ ેમદદ કરી શિકે છે.

આ તે વયન્ત અન ેતમારા બને્ માટ ેઉદાસીન અન ેહનરાશિાજનક હોઈ શિકે છે. 
જો કે, એકબીજાન ેસહકાર આપવાના ઘણા બધા રસતાઓ છે: 

■  ખાતરી કરો કે વાત કરવા માટ ેતમે સારી જગયાએ છો – શિાતં, સારી 
લાઈટીંર સાથ ેઅન ેઘણા બધા મવકે્પો મવના (ઉદાહરણ તરીકે, બકેગ્રાઉ્િમાં 
કોઈપણ રેડિયો કે TV મવના). 

■  તમે વાતિીત શિર કરો તે પહેલા વયન્તનુ ંસપૂંણ્ગ ધયાન મેળવો, અને 
આખંોનો સપંક્ટ  બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. 

■  બોિી લેંગવેજનો ઉપયોર કરો, જેમ કે અંરિેષ્ટા, િહેરાના હાવભાવ અને 
સપશિ્ગ. જો તમન ેયોગય લારે તો, તમે શિારીડરક સપંક્ટ  દ્ારા ઘણી બધી ખાતરી 
આપી શિકો.

■  સપષ્ટ બોલો અન ેતમે જે શિબદોનો ઉપયોર કરો તેના મવશિ ેમવિારો. જો 
વયન્તન ેસમજવામા ંહજુ પણ મુશકેલી આવતી હોય તો, વધ ુસરળ શિબદોનો 
ઉપયોર કરો અથવા વસતુઓન ેઅલર રીતે સમજાવવાનો પ્રયતન કરો. 

■  એક સમય ેએક જ મવષય પર વળરી રહો અન ેખાતરી કરો કે પ્રશ્ો સપષ્ટ 
હોય. ઉદાહરણ તરીકે, 'તમન ેશુ ંપીવંુ રમશેિ? તેના કરતા 'તમન ેિા કે કોફી 
શુ ંરમશેિ?' તે વધુ સારં છે. ઘણી બધી પસદંરીઓ હનણ્ગયન ેવધુ મુશકેલ 
બનાવી શિકે છે. 

■  પ્રમતસાદ આપવા માટ ેવયન્તન ેપુષકળ સમય આપો

■  જો યોગય લાર ેતો, રમુજ, રેરસમજણ અન ેભૂલો સાથ ેમદદ કરી શિકે 
છે. એકસાથ ેહસવંુ તનાવન ેસરળ બનાવી શિકે છે, પણ વયન્ત તેનો કેવો 
પ્રમતસાદ આપે છે તેનો મત તમારે બાધંવો પિશેિ.

■  વયન્ત સાથ ેઆદરથી વાત કરો.

વાતચીત કરવી
ડિમેન્શિયા લોકો માટ ેવાતિીત કરવી મુશકેલ બનાવી શિકે છે. કોઈ વયન્તને 
વાતિીત કરવામા ંતે કઈ રીતે અસર કરી શિકે છે તેદરેક વયન્તએ અલર અલર 
હોઈ શિકે છે. મોટા પ્રકારના ડિમેન્શિયામા,ં લોકો યોગય શિબદો શિોધવામા ંઅથવા 
સવંાદન ેઅનસુરવામા ંસઘંષ્ગ કરે છે. 

વધ ુમાનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 524, Understanding and 
supporting a person with dementia, અને પુનસ્તકા 600, 
Caring for the person with dementia: A handbook for 
families and other carers
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■  જયારે અ્ય લોકો આસપાસ હોય તયારેતેમની મવશિ ેવાત ના કરો અને 
વયડકતન ેવાતિીતમા ંસામેલ કરો. 

■  સાભંળવા અથવા દ્રમષ્ટમા ંસમસયા, દખુાવો અથવા દવાઓની આિઅસરો 
વયન્તની વાતિીતન ેઅસર કરી શિકે છે. જો તમન ેલારે કે ડકસસો આ છે તો, 
તમારા GP મદદ કરવા સક્મ હોઈ શિકે છે. 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 500, Communicating

વત્ગનમા ંફેરફાર 
જેમ વયન્તનો ડિમેન્શિયા પ્રરમત કરે તેમ વયન્ત અલર રીતે વત્ગન કરવાનુ ંશિર 
કરી શિકે છે. ઘણા પાલકો યાદશિન્ત ખોવા સાથ ેસતુંલન સાધવા કરતા આનો 
સામનો કરવાન ેવધ ુમુશકેલ માન ેછે. કેટલાક સમાન ફેરફાર તમે જોઈ શિકો તેમાં 
સામેલ છે:
■  પુનરાવરતશિત કરવંુ – ઉદાહરણ તરીકે, એક જ પ્રશ્ પૂછવો, અથવા વારંવાર 

કોઈ ડરિયા પુનરાવરતશિત કરવી.
■  બિેેની – ઉદાહરણ તરીકે, વધ ુરમતએ અથવા અસવસથ રીતે હરવંુ ફરવંુ 
■  પ્રબધંનની કમી – જેમ કે જાહેરમા ંસામાજજક રીતે અયોગય વત્ગન – આ 

ફ્ો્ટોટમેપરલ ડિમેન્શિયાના વત્ગનના પ્રકારમા ંસહુથી સામા્ય છે.
■   રાત્ીના સમય ેિાલવંુ, અનનશિદ્રા અન ે'સનિાઉનનશિર' (મોિા બપોરે અથવા 

વહેલી સાજેં વધેલી આરિમકતા અથવા મંૂઝવણ) 
■  તમારી આસપાસ ફરવંુ અથવા તમે ક્યા ંછો તે તપાસવા તમન ેબોલાવતા 

રહેવંુ.
■  અસામા્ય જગયાઓએ વસતુઓ મુકવી અન ેપછી તે ક્યા ંછે તે ભુલી જવંુ. 
■  શિકંા – ઉદાહરણ તરીકે, વયન્ત મવિારી શિકે છે કે કોઈ તેમન ેલરતી વસતુ 

લઇ લીધી છે, જયારે ખરેખર તેમણે ભૂલમા ંતેવંુ કયુું હોઈ શિકે છે.

ઘણા બધા પડરબળો છે જે વયન્તના વત્ગનન ેઆસર કરી શિકે છે અન ેતે માત્ 
વયન્તના ડિમેન્શિયાન ેકારણે છે તેમ સમજી તેન ેરદ ના કરવંુ મહતવપૂણ્ગ છે. 
ઘણીવાર આ તેમની કંઇક વાત કરવાની રીત હોઈ શિકે છે (જેમ કે દખુાવામાં 
અથવા કંટાળેલા હોવંુ) વયન્ત કેવી લારણી અનભુવે છે અન ેતે શુ ંકહેવાનો 
પ્રયાસ કરે છે તે મવશિ ેમવિારો. સમસયા શુ ંછે તેના પર કાય્ગ કરવંુ, અન ેજો હોય 
તો, પ્રથમ પરલુ ંતેન ેસબંોધવંુ છે. 

કેટલાક ડકસસાઓમા,ં આવંુ વત્ગન આરોગયની સમસયાન ેકારણે થાય છે જેની 
સારવાર થઇ શિકાતી હોય, જેમ કે, દખુાવો અથવા કબજજયાતન ેકારણે 
અરવિતા અથવા િેપ. તબીબી મૂલયાકંન માટ ેGP ન ેમળો. 

તે જો કોઈ પદ્ધમત અથવા વસતુ દદટીના વત્ગનન ેટ્ીરર કરી શિકતી હોય અથવા 
કંઇક જે તેમન ેઅસર કરતંુ હોય તેના પર પ્રયાસ અન ેકાય્ગ કરવામા ંમદદ કરી 
શિકશિ.ે ઉદાહરણ તરીકે, શુ ંતે ડદવસમા ંિોક્સ સમય ેથાય છે? શુ ંવાતાવરણ 
ખબુ રરમ અથવા ઘોંઘાટીયુ ંહોય છે? િાયરીમા ંતે લખી લવંુે આની સાથ ેમદદ 
કરી શિકે છે. 

વત્ગનમા ંઆવતા ફેરફારનો સામનો કરવો મુશકેલ હોઈ શિકે છે, પણ વયન્તને 
મદદ કરવા માટ ેઘણી બધી વસતુઓ છે જે તમે કરી શિકો છો. 
■  શિાંત રહેવા પ્રયતન કરો. જો તમને જરૂર લારે તો, કેટલાક ઉંિા શ્ાસ લો 

અથવા રૂમ છોિી દો.
■  યાદ રાખો કે વયન્ત ઇચછીન ેસમસયારૂપ નથી થઇ રહુ ં– તેમની નસથમત 

તેમની વાસતમવકતાની સઝૂન ેઅસર કરી રહી છે. વસતુન ેતેમના પડરપે્રક્યથી 
મવિારવાનો પ્રયાસ કરો અન ેઆશ્ાશિન આપો. 

■  વત્ગન જો ખરેખર સમસયારૂપ હોય તો, ધયાન આપો. જો તે એક પ્રવૃમતને 
મવક્હેપત કરતુ હોય તો, પછીથી તેના પર આવવંુ ઉતિમ રહેશિ.ે કેટલીકવાર 
માત્ તેની ખાતરી કરવી જરૂરી છે કે વયન્ત સરુત્ક્ત છે અન ેતેન ેજે કરવંુ છે 
તે કરવામા ંસહકાર આપવો. 
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■  તમે તેમના મવશેિ શુ ંજાણો છો તેનો ઉપયોર કરો – ઉદાહરણ તરીકે, જો 
તેઓ રાત્ ેકામ કરતા હોય તો, રાત્ ેજારતા હોય તેવંુ બની શિકે છે.

■  ખાતરી કરો કે વાતાવરણ સહાયક હોય – ખબુ જ રરમ કે ખબુ જ ઠંિંુ નહી, 
ખબુ જ ઘોંઘાટીયુ ંઅથવા ઉતિજેજત કરે તેવંુ નથી અન ેતેમા ંરહેલ વસતુઓ 
સાથ ેપડરમિત હોય. 

■  જો તેમન ેઅથ્ગપૂણ્ગ પ્રવૃત્તિઓ અથવા સામાજજક ડરિયાપ્રમતડરિયા સાથે 
જોિવાથી મદદ થઇ શિકતી હોય તો જુઓ. તમે શિારીડરક કસરત, હાથ 
મસાજ અન ેમયઝુીક થરેેપીનો પણ પ્રયાસ કરી શિકો છો. અ્ય ઉપયોરી 
પ્રવૃમતઓમા ંલાઈફ સટોરી અથવા રેમીનીસી્સ કાય્ગ સામેલ છે. વધ ુમાહહતી 
માટ ેપેજ 35 પર ત્બન-તબીબી સારવાર જુઓ.

■  જો વયન્તનુ ંવત્ગન હતાશિાન ેકારણે થતંુ હોય તો, GP, મેમરી કલીનીક, 
કલીનીકલ સાઇકોલોજીસટ, સમુદાય માનત્સક આરોગય નસ્ગ અથવા 
એિમમરલ નસ્ગની (રજીસટર થયલે નસ્ગ જે ડિમેન્શિયામા ંહનષણાતં હોય) 
સલાહ મારંો. જો તેમનુ ંવત્ગન િાલ ુરહે અન ેતમે ડિમેન્શિયા હનષણાતંના 
સપંક્ટમા ંના હોવ તો, સદંરભશિત માટ ેપૂછો. 

વધ ુમાનહતી માટે ફે્ટશિીટ 525, Changes in behaviour 

વત્ગન જેનો સામનો કરવો પિે છે 
જેમ જેમ વયન્તનો ડિમેન્શિયા પ્રરમત કરતો જાય છે, પિકાર આપતા વત્ગન 
કરવાનુ ંશિર કરી દે છે. તમે તે શિબદન ેહજુ પણ વધુ મવશિાળ નામમા ંસાભંળેલો 
હોઈ શિકે છે, ત્બહેમવયરલ એ્િ સાઇકોલોજજકલ ત્સમપટમસ ઓફ ડિમેન્શિયા 
(BPSD). આ પ્રકારનુ ંવત્ગન ડિમેન્શિયા ધરાવતા વયન્ત અન ેપાલકો માટ ેખબુ 
રભંીર અન ેહતાશિાજનક બની શિકે છે.

વત્ગન જે પિકારરૂપ હોઈ શિકે છે તેમા ંસામેલ છે: 
■  ખબુ જ ઉતેિજજત થઇ જવંુ 
■  જોરથી બોલવંુ અથવા િીસો પાિવી – કોઈ વસતુના જવાબમા ંભૂલ પિવાને 

તેઓ કોઈ અ્ય વસતુ તરીકે જોઈ શિકે છે (રરેસમજણ), અથવા જે વસતુ હોય 
જ નહી તેન ેજોવી (આભાસ). 

■  શિારીડરક કે મૌત્ખક રીતે આરિમક વત્ગન કરવંુ.

આ પ્રકારના વત્ગન સાથ,ે સહુ પ્રથમ તમારે તપાસવંુ જોઈએ કે તે તબીબી 
કારણ છે કે શિારીડરક – ઉદાહરણ તરીકે, દખુાવો અથવા િેપ. તમે વત્ગન માટનેા 
'ટ્ીરસ્ગ' છે તે પણ શિોધી શિકો છો. આ ટ્ીરસ્ગન ેઓળખવા અન ેઅવરણવા, 
અન ેકઈ અથ્ગપૂણ્ગ પ્રવૃમતઓ છે જેનો વયન્ત આનદં માણે છે તે જાણવંુ મદદ 
કરી શિકે છે. છતા ંપણ, જો તે મદદ ના કરે, અથવા વયન્તનુ ંવત્ગન ખબુ જ 
રભંીર કે ખબુ જ હતાશિાજનક હોય તો, િોકટર તમન ેહનષણાતનો સદંભ્ગ 
(ઉદાહરણ તરીકે, કલીનીકલ સાઇકોલોજીસટ) અથવા દવાની સિુના આપી 
શિકે છે. 

કેટલાક સજંોરોમા ંિૉ્ટર એમ્ટસાઈકોડટક દવાની ભલામણ કરશિ.ે જો 
એમ હોય તો, તેમન ેશિક્યત લાભો અન ેજોખમ મવશેિ પૂછો. આ દવાઓ 
દરેક માટ ેકાય્ગ નથી કરતી અન ેતેની રભંીર આિઅસરો પણ હોઈ શિકે છે. 
એમ્ટસાઈકોડટક દવા માત્ રંભીર લક્ણો માટ ેઅથવા ત્બન-તબીબી મવકલપના 
ઉપયોર પછી, અન ેતેના પછી માત્ ટંૂકા સમય માટ ે(12 અઠવાડિયા સધુી) જ 
આપવી જોઇએ. 

વધ ુમાનહતી માટે, ફે્ટશિીટ 509, Aggressive behaviour, 
અને 408, Drugs for behavioural and psychological 
symptoms in dementia
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મુખય મુદ્ાઓ: સંશિોધન

સશંિોધકો ડિમેન્શિયા શિાન ેકારણે થાય છે અન ેતેનુ ંહનદાન 
વધુ સારી રીતે કેમ કરવંુ તેના મવશિ ેવધુ શિોધ કરી રહ્ા છે. 
તેઓ નવી સારવાર અન ેઆ પડરનસથમતમા ંજીવતા લોકો માટ ે
જીવનની ગુણવતિા સધુારવાના રસતાઓનો મવકાસ કરી રહ્ા છે.

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો અન ેપાલકો બન્ ેમાટ ેસશંિોધનમાં 
ભાર લવેાની તકો છે. તે નવી સારવાર અથવા અજભરમમાં 
કલીનીકલ ટ્ાયલમા ંભાર લવેાનુ ંહોઈ શિકે છે, અથવા 
આનવંુત્શિક સશંિોધન માટ ેલોહી આપવાનુ ંહોઈ શિકે છે. અથવા 
તમે આરોગય અન ેસહાયક સવેાઓ જે તમન ેપ્રાપત થઈ છે તેના 
પર તમારા અજભપ્રાયો આપી શિકો છો.

ડિમેન્શિયા સશંિોધનમા ંસામેલ થવા તમારો અજભપ્રાય 
રજીસટર કરાવવા તમે ઓનલાઈન જઈ શિકો છો –  
www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk ખાતે જોઈન 
ડિમેન્શિયા ડરસિ્ગમા ંજાઓ – અથવા તમે Alzheimer’s 
Society નશેિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇન 0300 222 1122 
પર કૉલ કરી શિકો છો. તમારા મવસતારમા ંટ્ાયલસ માટ ેતમે 
તમારી મેમરી સરવશિસ ખાતે પુછી શિકો છો.

તમે આરોગય સશંિોધનમા ંસામેલ થવા NHS િોઈસમાથંી 
સલાહ અન ેમાર્ગદશિ્ગન મેળવી શિકો છો. તમે તેમની સપંક્ટ ની 
મવરતો પેજ 141 પર મેળવી શિકો છો.

Alzheimer’s Society પાસ ેસશંિોધન નટેવક્ટ  છે અને 
અમે સશંિોધનન ેકઈ રીતે ફંિ કરીએ છીએ તે પ્રભાવમાં 
મદદ કરવા માટ ેતમે જોિાઈ શિકો છો. સામેલ થવા માટ ે
research@alzheimers.org.uk પર ઈમેલ કરો 
અથવા 020 7423 5153 પર કૉલ કરો.
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સશંિોધન

ડિમને્શિયામા ંરીસચ્ગ
ડિમેન્શિયા ધરાવતા ઘણા લોકો અન ેપાલકો સાથ ેસશંિોધકો ડિમેન્શિયાનો 
ઉપિાર શિોધવા સખત કાય્ગ કરી રહ્ા છે. ડિમેન્શિયા એક જડટલ પડરનસથમત છે 
અન ેતેના માટ ેઅલર અલર ઘણા પ્રકારના સશંિોધનો થઇ રહ્ા છે. સશંિોધકો:

■  ડિમેન્શિયા શિાન ેકારણે થાય છે અન ેજેમ તે પ્રરમત કરે છે તેમ મરજમા ંશું 
થાય છે તે વધ ુસારી રીતે સમજવા પ્રયાસ કરી રહ્ા છે.

■  ડિમેન્શિયાનુ ંહનદાન વધ ુસારી રીતે અન ેવહેલુ ંકરવા લબે ટસેટ અન ેજડટલ 
બ્ઈેન સકેનનો ઉપયોર કરી રહ્ા છે 

■  નવી સારવારો તૈયાર કરી રહ્ા છે અન ેકલીનીકલ ટ્ાયલસમા ંતેમન ેટસેટ કરી 
રહ્ા છે. 

■  ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો અન ેતેમના પડરવારોના જીવનની ગુણવતા સધુારવા 
ડિમેન્શિયા સભંાળમા ંશુ ંકામ કરી શિકે તે ટસેટ કરી રહ્ા છે

■  કઈ વસતુઓ છે જે વયન્તના ડિમેન્શિયામા ંપ્રરમતના જોખમમા ંઅસર કરે છે 
તે જોવે છે જેથી તેઓ તેન ેઅટકાવવા માટ ેમારયો શિોધી શિકે. 

સંશિોધનોમા ંભાર લવેો 
ડિમેન્શિયામા ંસશંિોધન કરવંુ તે એવી પડરનસથમતમા ંજીવતા લોકોની મદદ મવના 
શિક્ય નથી. આ મદદમા ંઘણા પ્રકાર હોઈ શિકે છે. તેનો અથ્ગ નવી સારવારના 
ટસેટ માટ ેકલીનીકલ ટ્ાયલમા ંસામેલ થવંુ, આનુવંાશિીંક સશંિોધનોમા ંઉપયોર 
માટ ેલોહી આપવંુ, અથવા આરોગય અન ેસહાયક સવેાઓની ગુણવતિા પર 
તમારા અજભપ્રાયો આપવામા ંસામેલ થવાનુ ંહોઈ શિકે છે. 

ઘણી હોનસપટલ અન ેયહુનવસલીટી ડિમેન્શિયામા ંસશંિોધનન ેસહકાર આપે છે. 
NHS સાથનેી તમારી સાભંળના ભાર રૂપે તમન ેસબમંધત અન ેયોગય સશંિોધનમાં 
ભાર લવેાની પસદંરી કરવાનો હક્ છે. સશંિોધનમા ંભાર લનેારાઓ મોટાભારના 
લોકો કંઇક અલર કરવાની તકની ડકમત કરે છે. 

તેઓએ જણાવયુ ંકે તેઓ નવી સારવારન ેઅથવા સવેાઓન,ે અન ેસભંાળનો 
પ્રભાવ અન ેતેન ેસધુારવાની તકન ેઆવકારે છે. તેઓ તમારા અજભપ્રાયોને 
અન ેઅનભુવોન ેશેિર કરવાની તક પણ પૂરી પાિ ેછે, અન ેતમારી નસથમતનુ ંવધુ 
નજીકથી હનરીક્ણ કરે છે. 

જો તમે કે તમારા પાલક સશંિોધનમા ંભાર લવેા ઇચછતા હોવ તો, તેમ કરવાના 
કેટલાક રસતાઓ છે. તમારા મવસતારમા ંથતા સશંિોધનો મવશિ ેમેમરી સરવશિસ ખાતે  
GP ન ેપૂછો. ડિમેન્શિયા સશંિોધનમા ંજોિાવા તમારી અજભરમિ દાખલ કરવા 
તમે રજીસટર કરી શિકો છો – www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk – 
નશેિનલ ઓનલાઇન સરવશિસ જે ડિમેન્શિયાની અસર ધરાવતા લોકોન ેતેમના 
મવસતારમા ંતેમન ેઅનકુુળ થતા સશંિોધન અભયાસ સાથ ેમેળ કરવામા ંમદદ 
કરે છે.

દરેક અભયાસન ેઅલર લોકોની જરૂર પિશિ.ે તમારી ઉમર, તમે લતેા હોવ તે 
દવાઓ અન ેઅ્ય આરોગય નસથમત મુજબ થઇ શિકે કે હંમેશિા તમન ેઅનકુુળ 
અભયાસ ઉપલબધ ના હોય. જો કે, જયારે પણ નવો અભયાસ આવશિ ેઅને 
તમારી પ્રોફાઈલન ેમેિ થતો હોય તો તમન ેજાણ કરવામા ંઆવશેિ. જો તમે 
ઓનલાઈન ના હોવ અન ેડિમેન્શિયા ડરસિ્ગમા ંજોિાવા માટ ેમદદની જરૂર હોય 
તો, તમે નેશિનલ ડિમને્શિયા હેલપલાઇન મા ં0300 222 1122 પર કૉલ કરી 
શિકો છો.

જો તમે ડરસિ્ગમા ંભાર લો છો તો, તમન ેપૂણ્ગ રીતે જાણ કરવામા ંઅન ેતમારી 
સમંમત આપવાનુ ંકહેવામા ંઆવશેિ. તમારી બાકીની સભંાળન ેઅસર કયા્ગ મવના 
તમે કોઇપણ સમય ેઅભયાસ છોિી શિકો છો. 

Alzheimer’s Society માથંી અથવા અલઝાઈમસ્ગ રીસિ્ગ UK માથંી િાલતા 
અભયાસ માટ ેતમે વધુ જાણી શિકો છો(સપંક્ટ  માટ ેપેજ 135 થી શિર થતી અ્ય 
ઉપયોરી સસંથાઓ જુઓ).
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સશંિોધન

ડિમને્શિયા સંશિોધનની અસર 
જો તમે અભયાસમા ંભાર લવેા ન મારંતા હોવ તો પણ તમે ડિમેન્શિયા 
સશંિોધનમા ંતમારો ફાળો આપી શિકો તેના ઘણા રસતાઓ છે. Alzheimer’s 
Society ગુણવતિા સધુારવા અન ેસશંિોધનમા ંઅનકુુળતા માટ ેUK મા ંપૂરં 
પાિવામા ંઆવતા ભંિોળ દ્ારા ડિમેન્શિયા દ્ારા અસર પામેલા લોકો સાથ ેકામ 
કરે છે. 

Alzheimer’s Society રીસિ્ગ નટેવક્ટ  એ ડિમેન્શિયા ધરાવતા, પાલક અને 
પહેલાના પાલકો સાથ ે270 થી વધુ લોકોનો સમૂહ છે. આ સવયસંવેકો સશંિોધન 
દરખાસતોની સમીક્ા કરીન ેતેમના મંતવયો શિરે કરે છે, સશંિોધકો સાથ ેપ્રોજે્ટની 
િિા્ગ કરે છે, અગ્રતા સયુોજીત કરવા માટ ેમદદ કરે છે અન ેડિમેન્શિયા 
સશંિોધનના મહતવની જાગૃમત વધારવામા ંમદદ કરે છે. તમામ સવયસંવેકો આ 
કરવા માટ ેસક્મ બન ેતે માટ ેતાલીમ અન ેસહકાર મેળવે છે.

સવયસંવેકો તેટલા સામેલ થઇ શિકે છે જેટલા તેઓ ઈચછે અન ેતેઓ ઘરેથી 
પણ સવય ંસવેક બની શિકે છે. જો તમે રીસિ્ગ નટેવક્ટ  મવશેિ વધુ જાણવા 
મારંતા હોવ તો, alzheimers.org.uk/researchnetwork ની 
મુલાકાત લો, research@alzheimers.org.uk ખાતે ઈમેલ કરો અથવા 
020 7423 5153 પર કૉલ કરો.

તમારા આરામી પરલાઓ

જો તમારા નવસ્તારની નજીક કોઈ સંશિોધન 
અભયાસ થતા હોય તો, ડિમને્શિયા ડરસચ્ગમાં 
રજીસ્ટર થઇ જોિાવ. 

Alzheimer’s Society રીસચ્ગ નેટવક્જમા ંજોિાવ. 

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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્પર ફોન કરો132

Alzheimer’s Society સવેાઓ અન ેસહકાર

નેશિનલ સરવશિસ 
આ તમે ઇંગલે્િ, વેલસ અને નોધ્ગન આય્ગલે્િમાં જયાં પણ રહેતા હોવ તયાં 
ઉપલબધ છે.

નેશિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇન – 0300 222 1122
હેલપલાઇન જેન ેકોઈન ેપણ ડિમેન્શિયાની અસર હોય અથવા તેમની યાદશિન્ત 
માટ ેચિશિમતત હોય તેમના માટ ેછે. તાલીમ પામેલા સલાહકારો માહહતી, સહકાર, 
માર્ગદશિ્ગન અન ેઅ્ય યોગય સસંથાઓન ેમાટનેા ંમુખય સથળોની જાણકારી 
આપશિ.ે હેલપલાઇન સવારે 9 – સાજંના 8 વાગયા સધુી સોમવાર – બધુવાર 
સધુી, સવારે 9 – સાજંના 5 વાગયા સધુી ગુરવારે અન ેશરુિવારે, અન ેસવારે 
10 – સાજંના 4 વાગયા સધુી શિહનવારે અન ેરમવવારે ખલુી હોય છે. તમે ઈમેલ 
દ્ારા પણ હેલપલાઇનનો સપંક્ટ  કરી શિકો છો helpline@alzheimers.org.uk

ટોરકશિર પોઈ્ટ ઓનલાઈન ડિસ્કશિન ફોરમ 
ટોરકશિર પોઈ્ટ એ ડિમેન્શિયા દ્ારા અસરગ્રસત કોઇપણ માટ ેએક ઓનલાઈન 
સહકાર અને ડિસકશિન ફોરમ છે. આ સલાહ માટ,ે માહહતી શિેર કરવા માટ,ે 
િિા્ગઓમાં ભાર લેવા માટે અને સહકાર મેળવવાના અનુભવ માટ ેપૂછવાની 
જગયા છે. ટોરકશિર પોઈ્ટ ડદવસના 24 કલાક અને વષ્ગના દરેક ડદવસે ઉપલબધ 
હોય છે. alzheimers.org.uk/talkingpoint ની મુલાકાત લો

ડિમેન્શિયા કને્ટ
ડિમેન્શિયા કને્ટ એ ઇંગલે્િ, વેલસ અને નોધ્ગન આય્ગલે્િમાં ડિમેન્શિયાથી 
અસરગ્રસત કોઇને પણ માટ ેઅમારી ઓનલાઈન ડિમેન્શિયા સેવા િીરે્ટરી 
છે. તેમાં સથાહનક માહહતી, સહકાર અને સેવાઓની 4000 સુિીઓ છે. તમે 
સહુથી નજીકની અને તમને સહુથી વધુ સબંમધત સેવા શિોધવા માટ ેતમારો 
પોસટ કોિ અથવા જગયાનું નામ દાખલ કરી શિકો છો. તેમાં સવૈનચછક અથવા 
િેરીટી સંસથાઓ દ્ારા િલાવવામાં આવતી સેવાઓનો સમાવેશિ થાય છે (જેમ 
કે Alzheimer’s Society અથવા એજ UK), તમારા સથાહનક સતિા અને 
પ્રાઇવેટ સરવશિસ પ્રોવાઇિસ્ગ. દરેક યાદીમાં એક નકશિો અને સેવા મવશિે સપષ્ટ, 
જરૂરી માહહતી સામેલ છે. alzheimers.org.uk/dementiaconnect 
ની મુલાકાત લો

માનહતી
Alzheimer’s Society ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો, પાલકો, પડરવાર 
અને મમત્ો માટ ેમવશિાળ શ્રેણીની માહહતી ઉતપાડદત કરે છે. આમાં આ 
માર્ગદરશિશિકામાં સૂમિત કરેલ ફે્ટશિીટ પણ સમમવષ્ટ છે. તમે આ માહહતી 
alzheimers.org.uk/factsheets પર વાંિી શિકો છો. હપ્ર્ટ કરેલી નકલો 
માટ ેમવનંતી કરવા, અમારી વેબસાઈટ અથવા ફોન પર ઓિ્ટર ફોમ્ગ પર જાઓ 
0300 303 5933.

LPA િીજીટલ આક્સસ્ટ્સ સરવશિસ 
Alzheimer’s Society લોકોને ઓનલાઈન LPA બનાવવા અને રજીસટર 
થવામાં મદદ કરવા માટ ેલાસટીર પાવર ઓફ એટોનલી િીજીટલ આત્સસટ્સ 
સરવશિસ આપે છે. જો તમારી પાસે ઈ્ટરનેટ સુધી પહોિ ન હોય અથવા 
કોમપયુટર ઉપયોર કરવાનો મવશ્ાસ ન હોય તો, અમે તમારા વતી ફોમ્ગ પૂણ્ગ 
કરી આપીશું. Alzheimer’s Society નેશિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇન પર 
0300 222 1122 કૉલ કરો. 

સ્થાનનક સેવાઓ 
Alzheimer’s Society ઇંગલે્િ, વેલસ અને નોધ્ગન આય્ગલે્િમાં સંખયાબંધ 
સથાહનક સેવાઓ પૂરી પાિ ેછે. તેમાં ડિમેન્શિયા સલાહકાર અને ડિમેન્શિયા 
સહકાર કાય્ગકર, Singing for the Brain® સમૂહો, ડિમેન્શિયા કાફે, 
બીફે્્િીંર સરવશિસ (જેમકે આજુ બાજુમાં) અને પાલકો માટનેી સેવાઓનો 
સમાવેશિ થાય છે. 

જે સેવાઓ ઉપલબધ છે તે દરેક જગયાએ અલર અલર હોઈ શિકે છે. તમારી 
સથાહનક Alzheimer’s Society ઓફીસનો અથવા તમારા મવસતારમાં 
સોસાયટી સેવાઓ માટનેી વધુ માહહતી માટ ેનેશિનલ ડિમેન્શિયા હેલપલાઇનનો 
સંપક્ટ  કરો. અથવા alzheimers.org.uk/dementiaconnect ની 
મુલાકાત લો.
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9

Age UK (એજ UK)
0800 169 6565 (એિવાઈઝ લાઈન, દરરોજ સવારના 8-સાજંના 7)
www.ageuk.org.uk

Age Cymru (એજ Cymru)
08000 223 444 (હેલપલાઇન, અઠવાડિયામા,ં સવારના 9-સાજંના 5)
www.ageuk.org.uk/cymru

Age NI (એજ NI)
0808 808 7575 (એિવાઈઝ લાઈન,અઠવાડિયામા,ં સવારના 9-સાજંના 5)
www.ageuk.org.uk/northern-ireland

માહહતી અન ેસલાહ, સવેાઓ, ઝંુબશેિ, ઉતપાદનો, તાલીમ અન ેસશંિોધન દ્ારા 
તમામની પછીના જીવનન ેસધુારવાનો ઉદે્શિ છે.

Alzheimer’s Research UK (અલ્ાઇમર રીસચ્ગ UK)
0300 111 5555
enquiries@alzheimersresearchuk.org
www.alzheimersresearchuk.org

અગ્રણી ડિમેન્શિયા રીસિ્ગ િરેીટી 

AT Dementia (AT ડિમને્શિયા)
0115 748 4220
www.atdementia.org.uk/contactus.asp (સપંક્ટ  ફોમ્ગ)
www.atdementia.org.uk

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોન ેવધ ુસવતંત્ રીતે જીવવામા ંમદદ કરવા સહાયક 
ટે્ નોલોજી પર જાણકારી પૂરી પાિ ેછે.

બનેેફીટ ઇ્્વાયરી લાઈન નોધ્ગન આય્ગલે્ િ
0800 220 674
www.nidirect.gov.uk/benefit-enquiry-line

નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંલોકોન ેલાભો માટ ેસલાહ પૂરી પાિ ેછે.

ભરિટીશિ સાઇકોલોભજકલ સોસાયટી
0116 254 9568
enquiries@bps.org.uk
www.bps.org.uk

કલીનીકલ અન ેકાઉ્સીલીંર સાઇકોલોજીસટની યાદીસધુી પહોિ પૂરી પાિ ેછે 
જે પ્રાઇવેટ થરેેપી સવેાઓ આપે છે.

Care Quality Commission (કેર ્વોક્લટી કમીશિન)
03000 616161
www.cqc.org.uk/content/contact-us-using-our-online-form 
(સપંક્ટ  ફોમ્ગ)
www.cqc.org.uk

ઇંગલે્ િમા ંઆરોગય અન ેસામાજજક સભંાળ સવેાઓના સવતંત્ હનયમનકાર. 

Care and Social Services Inspectorate Wales  
(વલેસના કેર એ્િ સોક્શિયલ સરવશિસીસ ઇ્સ્પેકટોરેટ)
0300 7900 126 
cssiw@wales.gsi.gov.uk
www.cssiw.org.uk

વેલસમા ંઆરોગય અન ેસામાજજક સભંાળ સવેાઓના સવતંત્ હનયમનકાર.

Carers Trust (કેરસ્ગ ટ્રસ્ટ)
0300 772 9600 
029 2009 0087 (Wales)
support@carers.org
www.carers.org

સહકાર, સવેાઓ અન ેપડરવારના સભય અથવા મમત્ માટનેી સભંાળના પિકારો 
સાથ ેજીવતા કોઇપણની મા્યતા માટ ેકામ કરે છે.
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Carers UK (કેરસ્ગ UK)
0808 808 7777 (એિવાઈઝ લાઈન, અઠવાડિયામા ંસવારના 10–સાજંના 4)
advice@carersuk.org
www.carersuk.org

સભંાળ માટ ેવયવહાર અન ેલારણીશિીલ આધાર સાથ,ે સભંાળ મવશેિ માહહતી 
અન ેસલાહ પૂરી પાિ ેછે.

Citizens Advice (સીટી્ન એિવાઈ્) 
www.citizensadvice.org.uk

સીટીઝન એિવાઈઝ દેવંુ, લાભો, રોજરારી, રહેઠાણ અન ેભેદભાવ સાથનેી 
સમસયા દરુ કરતા લોકોન ેમદદ માટ ેહન:શલુક, ગુપત, ભેદભાવ મવના અન ેસવતંત્ 
સલાહ પૂરી પાિ ેછે. તમારી સહુથી નજીકની સીટીઝન એિવાઈઝ શિોધવા, 
ઉપરની વેબસાઈટનો ઉપયોર કરો અથવા ફોનબકુમા ંજુઓ.

Court of Protection (કોટ્જ  ઓફ પ્રોટે્શિન)
0300 456 4600
courtofprotectionenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
www.gov.uk/courts-tribunals/court-of-protection

કોટ્ટ  ઓફ પ્રોટકેશિન જે લોકો પોતાના હનણ્ગયો લવેામા ંમુશકેલી અનભુવે છે તેમના 
માટ ેહનણ્ગય લઇ અથવા કોઈ વયન્તન ેતેમ કરવા હનમણંક કરી મદદ કરે છે.

Dementia UK (ડિમને્શિયા UK)
0800 888 6678 (એિમમરલ નસ્ગ હેલપલાઇન)
direct@dementiauk.org (એિમમરલ નરસશિર િાયરે્ટ)
www.dementiauk.org

નશેિનલ િરેીટી ડિમેન્શિયાની અસર ધરાવતા તમામ લોકોના જીવનની ગુણવતા 
સધુારવા કડટબદ્ધ છે. એિમમરલ નસ્ગ જે ડિમેન્શિયા સભંાળમા ંમાનત્સક 
આરોગય નસ્ગ હનષણાતં છે તે પૂરી પાિ ેછે. 

Department for Work and Pensions 
(િીપાટ્જમે્ ટ ફોર વક્જ  એ્િ પે્ શિન)
www.gov.uk/government/organisations/department-for-
work-pensions

લાભો અન ેપે્શિનની મવરતો, અન ેતેનો દાવો કઈ રીતે કરવો તેની સરકારી 
વેબસાઈટ. 

Disability Benefits Helpline (િીસેબીલીટી બનેેફીટસ હેલપલાઇન)
www.gov.uk/disability-benefits-helpline

Attendance allowance (એટે્ િ્સ એલાવ્સ) (AA)
0345 605 6055

Disability living allowance (િીસબેીલીટી લીવીંર એલાવ્સ) (DLA) 
જો તમે 8 એહપ્રલ 1948 – પહેલા જ્મયા હોવ તો, 0345 605 6055 
જો તમે 8 એહપ્રલ 1948 – પછી જ્મયા હોવ તો, 0345 712 3456 

Personal independence payment (પસ્ગનલ ઈ્િીપે્રસ પેમે્ટ) (PIP)
0345 850 3322

એટે્ િ્સ એલાવ્સ, િીસબેીલીટી લીવીંર એલાવ્સ અન ેપસ્ગનલ 
ઈ્િીપે્િસે પેમે્ટ મવશેિ માહહતી અન ેસલાહ પૂરી પાિ ેછે. તમામ ફોન 
લાઈ્સ અઠવાડિયામા ંસવારના 8 – સાજંના 6 વાગયા સધુી ખલુલી છે.

Disabled Living Foundation (િીસએબલિ લીવીંર ફાઉ્િેશિન)
0300 999 0004 (હેલપલાઇન, સવારના 10–સાજંના 4 મંરળવાર,  
બધુવાર અન ેગુરવાર)
info@dlf.org.uk
www.dlf.org.uk

ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકોન ેવધ ુસવતંત્ રીતે જીવવામા ંમદદ કરતા સાધનો અને 
ટકેનોલોજી પર માહહતી અન ેસલાહ પૂરી પાિ ેછે.
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ડ્ાઈવર એ્િ વહીકલ લાઈઝનીંર એજ્સી (DVLA)
0300 790 6806 (ડિમેન્શિયા સહીત, તબીબી નસથમતઓ મવશિ ેપ્રશ્ો માટ)ે
www.gov.uk/contact-the-dvla

સરકારના ભંિોળ દ્ારા િાલતી એજ્સી જે ગે્રટ ત્બ્ટનમા ંડ્ાઈવીંર લાઈસ્સ 
અન ેવહીકલ રજીસટ્શેિન િોક્મેુ્ટસ કાઢી આપે છે.

Driver and Vehicle Agency (ડ્ાઈવર એ્િ વહીકલ એજ્સી) (DVA)
0300 200 7861
dva@infrastructure-ni.gov.uk
www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/driver-vehicle-
agency-driver-licensing

સરકારના ભંિોળ દ્ારા િાલતી એજ્સી જે નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંડ્ાઈવીંર 
લાઈસ્સ અન ેવહીકલ રજીસટ્શેિન િોક્મેુ્ટસ કાઢી આપે છે.

GOV.UK
www.gov.uk

લાભો, ડ્ાઈવીંર, હાઉસીંર પૈસા અન ેટે્ સ, કાય્ગ અન ેપે્શિ્સન ેઆવરતી 
સરકારની ઓનલાઈન સવેાઓ અન ેમાહહતી.

Law Society (લૉ સોસાયટી)
020 7320 5650 (સોલીસીટર શિોધવા માટ)ે
www.lawsociety.org.uk/get-in-touch (સપંક્ટ  ફોમ્ગ)
www.lawsociety.org.uk

ઇંગલે્ િ અન ેવેલસમા ંસોમલત્સટરનુ ંપ્રમતહનમધતવ કરતી સસંથા છે.

Mind (માઈ્િ)
0300 123 3393 (હેલપલાઇન, અઠવાડિયામા ંસવારના 9-સાજંના 5)
info@mind.org.uk
www.mind.org.uk

માનત્સક આરોગય િરેીટી જે માનત્સક આરોગયના તમામ પાસાઓ પર માહહતી 
પૂરી પાિ ેછે અન ેસથાહનક એસોત્સએશિન દ્ારા સખંયાબધં સહકારો પુરા 
પાિ ેછે.

NHS 111 service (NHS 111 સેવા)
111
www.nhs.uk/111

મવશિાળ શ્રણેીના આરોગય મવષયો પર માહહતી પૂરી પાિ ેછે. 24 કલાકની 
ટમેલફોન સવેા તબીબી માહહતી, ગુપત સલાહ અન ેઆરળના પરલાઓ પર 
ખાતરી આપવાનો એ્સસે આપે છે. 

NHS Choices (NHS ચોઈસીસ)
0300 123 1053 (કેરસ્ગ િાયરે્ટ હેલપલાઇન, અઠવાડિયામા ંસવારના  
9–સાજંના 8, અઠવાડિયાના સવારના11–સાજંના 4) 
www.nhs.uk
www.nhs.uk/service-search (સથાહનક સવેાઓ માટ)ે 
www.nhs.uk/conditions/clinical-trials (આરોગય સશંિોધનમા ંસામેલ 
થવા માટ ેમાર્ગદશિ્ગન) 

UK ની સહુથી મોટી આરોગય વેબસાઈટ વયાપક આરોગય માહહતી સવેા પૂરી પિ ે
છે જેમનો ઉદે્શિ લોકોન ેતેમની આરોગય કાળજીમા ંહનયતં્ણ મુકવાનો છે.

NHS Direct Wales (Galw Iechyd Cymru) (NHS િાયરે્ટ વલેસ)
0845 4647 (હેલપલાઇન, 24-કલાક)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

વેલસમા ંલોકો માટ ેNHS િાયરે્ટ સવેા – આ ઈંગલીશિ અન ેવેલસમા ંમાહહતી 
પૂરી પાિ ેછે.
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NI Direct (NI િાયરે્ટ)
www.nidirect.gov.uk

નોધ્ગન આય્ગલે્ િના લોકો માટ ેસતિાવાર સરકારી વેબસાઇટ. લાભો, ડ્ાઈચવશિર, 
હાઉનસશિર, પૈસા અન ેટે્ સ, પે્શિ્સ, આરોગય અન ેસખુકારી મવશિનેી માહહતી 
અન ેસવેાઓ.

Office of the Public Guardian (ઓફીસ ઓફ ધી પન્લક રારિશિયન) 
0300 456 0300 (અઠવાડિયામા ંસવારના 9–સાજંના 5, બધુવાર ત્સવાય 
સવારે 10-સાજંના 5)
customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk
www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-
guardian

પાવર ઓફ એટોનલી અન ેિપેયટુીશિીપ પર માહહતી અન ેસલાહ પૂરી પાિ ેછે. તે 
એટોનલી અન ેિપેયટુીન ેતેમની ફરજો હાથ ધરવા માટ ેઅન ેપોતાના માટ ેહનણ્ગય 
લવેામા ંમાનત્સક ક્મતાની કમી ધરાવતા લોકોના રક્ણ માટ ેપણ મદદ પૂરી 
પાિ ેછે.

Pension Service (પે્શિન સરવશિસ)
0800 731 7898 (સટટે પે્શિન કલઈેમ લાઈન)
0800 99 1234 (પે્શિન રેિિીટ કલઈેમ લાઈન) 
0345 606 0265 (સામા્ય પ્રશ્ો)
www.gov.uk/contact-pension-service

પે્શિન રેિિીટ સહીત, સટટે પે્શિન લાયકાત, દાવા અન ેચૂકવણીઓમા ંમદદ કરે 
છે. તમામ લાઈ્સ અઠવાડિયામા ંસવારના 8-સાજંના 6 સધુી ખલુલી છે.

Regulation and Quality Improvement Authority 
(રેગ્લુશેિન એ્િ ્વોક્લટી ઈમપ્વુમે્ ટ ઓથોરીટી)
028 9051 7500 (અઠવાડિયામા ંસવારે 9–સાજંના 5)
info@rqia.org.uk
www.rqia.org.uk

નોધ્ગન આય્ગલે્ િમા ંઆરોગય અન ેસામાજજક સભંાળ સવેાઓના સવતંત્ 
હનયમનકાર.

Royal College of Occupational Therapists 
(કોલજે ઓફ ઓક્પેુશિનલ થેરાપીસ્ટ)
020 7357 6480
www.cot.co.uk
 
ઓક્પેુશિનલ થરેાપીસટ કઈ રીતે શિોધવા અન ેઓકુ્પેશિનલ થરેેપી શુ ંઓફર 
કરી શિકે તે માટ ેપ્રોફેશિનલ બોિી સલાહ ઓફર કરે છે.

The Silver Line (ધી ક્સલવર લાઈન)
0800 4 70 80 90 (હેલપલાઈન, 24 કલાક)
info@thesilverline.org.uk
www.thesilverline.org.uk

સમગ્ર UK મા ંવૃદ્ધ લોકો માટ ે24 કલાકની હેલપલાઇન પૂરી પાિ ેછે. જે ટમેલફોન 
અન ેપત્ મમત્તા યોજનાઓ પણ પૂરી પાિ ેછે. 

Society of Later Life Advisers 
(પછીના જીવનના સલાહકારની સોસાયટી)
0333 2020 454
admin@societyoflaterlifeadvisers.co.uk
www.societyoflaterlifeadvisers.co.uk

સવતંત્ સસંથાઓ જે લોકોન ેમવશ્સનીય અમધકૃત નાણાકીય સલાહકારો જેઓ 
પાછળથી જીવનના નાણાકીય મુદ્ાઓ સમજી શિકે તેન ેશિોધવામા ંમદદ કરે છે.

Solicitors for the Elderly (વદૃ્ધો માટે સોલીસીટર)
0844 567 6173 (મદદ માટ ેસોલીસીટર શિોધવા)
admin@sfe.legal
www.sfe.legal

એક સવતંત્, નશેિનલ ઓરગેનાઈઝેશિન ઓફ સોમલત્સટસ્ગ, બડેરસટસ્ગ એ્િ લીરલ 
એ્ઝીકુ્ટીવ જેઓ વૃદ્ધ અન ેનબળા લોકો, તેમના પડરવારો અન ેપાલકો માટ ે
હનષણાત કાનનૂી સલાહ પૂરી પાિ ેછે.



ડિમેન્શિયા ની માર્ગદરશિશિકા

9

વધુ માહિતી માટ ેalzheimers.org.uk 
ની મુલાકાત લો144

UK Homecare Association Ltd (UK હોમકેર એસોસીયેશિન)
020 8661 8188
enquiries@ukhca.co.uk
www.ukhca.co.uk

એવી સંસથાઓ જે લોકોને તેમના પોતાનાઘરમાં નરસશિર સેવાઓ સહીત 
સામાજજક સંભાળ પૂરી પિ ેછે તેમના માટ ેનેશિનલ એસોત્સએશિન.

University of the Third Age (્ૃતીય ઉમરના લોકોની ્ુનનવસનીટી)
020 8466 6139
www.u3a.org.uk/contact-us.html (સંપક્ટ  ફોમ્ગ)
www.u3a.org.uk

ઓનલાઇન તેમજ સથાહનક સમુદાયોના ઘણા કે્દ્રોમાં હનવૃત અથવા અધ્ગહનવૃત 
લોકો માટ ેકોસ્ગ, શિીખવાની તકો અને પ્રવૃત્તિ સમૂહો પુરી પાિતી સંસથા. 
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રાષ્ટીય ડિમેન્શિયા હેલપલાઇન 0300 222 1122
પર ફોન કરો145 146

Alzheimer’s Society UK ની અગ્ણી ડિમને્શિયા આધાર અને સંશિોધન 
ચરેેટી છે, જે આ નસ્થનત દ્ારા અસરગ્સ્ત લાખો લોકોના જીવનને સ્પશિશે 
છે. 100,000 થી વધુ લોકો અમારી સ્થાનનક આધાર સેવાઓ પર આધાર 
રાખ ેછે, અને અમારી માનહતી, હેલપલાઇન સલાહ અને ઑનલાઇન સપોટ્જ  
માથંી હજારોથી વધ ુલોકો લાભ મળેવ ેછે.

અમે ડિમેન્શિયા ધરાવતા લોકો માટ ેજીવનની સારી ગુણવતિા અન ેનસથમતન ેવધુ 
સારી રીતે સમજવા માટ ેઝંુબશેિ કરીએ છીએ. અમે ડિમેન્શિયાના કારણ, ઉપિાર 
અન ેતેન ેરોકવા એક તબીબી અન ેસામાજજક સશંિોધનના અદ્યતન કાય્ગરિમ માટ ે
ભંિોળ પણ આપીએ છીએ.

અમારી સાથે જોિાઓ
અમારા કામના ભાર બનો અન ેઅમારી મેરમેઝન, લીવીંર મવથ ડિમેન્શિયા 
(Living with dementia), જે દર બ ેમહહન ેપ્રકાત્શિત થાય છે તેના દ્ારા 
સપંક્ટમા ંરહો. 

વધ ુમાહહતી માટ ે0330 333 0804 (સોમવાર-શરુિવાર, સવારના 9 – સાજેં 5) 
પર અમન ેફોન કરો અથવા enquiries@alzheimers.org.uk પર ઇમેલ કરો.

તમે અમારા ઈ-્યઝૂલટેસ્ગ દ્ારા પણ સપંક્ટમા ંરહી શિકો છો. આ પ્રાપત કરવા માટ ે
અમારી વેબસાઇટ alzheimers.org.uk/enewsletter પર સાઇન અપ કરો

સામલે થાવ
એવા સખંયાબધં રસતાઓ છે જેના દ્ારા તમે અન ેતમારો પડરવાર ઝંુબશેિ 
કરવામા,ંડિમેન્શિયા મૈત્ીપૂણ્ગ સમુદાયો અન ેભંિોળ ઊભંુ કરવામા ંમદદ કરવા 
જેવી વસતુઓ સાથ ેજોિાઈ શિકો છો.

સવયસંવેી તકો મવશેિ વધુ જાણવા માટ ેઅમન ે0845 504 9300 પર ફોન કરો 
અથવા alzheimers.org.uk/volunteer ની મુલાકાત લો.

સંપક્જ મા ંરહો
અમ ેઆશિા કરીએ છીએ કે તમને આ પ્રકાશિન મદદરૂપ થ્ુ ંહશિ.ે અમે 
ઇંરક્લશિ કરતા ંઅ્ય ભારાઓમા ંમાનહતીની જરૂડરયાત ઓળખવા 
માટે સખત મહેનત કરી રહ્ા છીએ. તમારી પાસે આ અથવા અ્ય 
અનુવાદો, અથવા નવચારો કે સુધારણાઓ નવશિ ેકોઈપણ ડટપપણીઓ 
અથવા સૂચનો હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપક્જ  કરો. તમ ેઅમને 
publications@alzheimers.org.uk પર ઇમલે કરી શિકો છો.

પ્રનતસાદ

Alzheimer’s Society તમામ જેઓએ આ માર્ગદરશિશિકાના ઉતપાદન માટે 
યોરદાન આપ્ ુ ંતનેો આભાર માને છે. 

આ માર્ગદરશિશિકાન ેઅદ્યતન કરવાની પ્રડરિયામા ંઅમે મોટી સખંયામા ંડિમેન્શિયા 
ધરાવતા લોકોનુ ંપરામશિ્ગ લીધુ ંછે. તેમના અમૂલય ઇનપુટ, સલાહ અન ેસિૂનો 
માટ,ે અમે નીિેના સમૂહ સભયોનો આભાર માનીએ છીએ:

■  The Belfast & South Eastern Service User Review Panel 
(ધ બલેફાસટ એ્િ સાઉથ ઇસટન્ગ સરવશિસ યઝુર રીવય ુપેનલ)

■  The Canterbury Pilgrims (ધ કે ટ્રબરી હપલમગ્રમસ)
■  The DMU Demons (ધ DMU િમે્સ)
■  Food for Thought (ફૂિ ફોર થોટ)
■  The Hornsey Review Group (ધ હોન્ગસી રીવય ુગુ્પ)
■  The Merton Co-Production Panel (ધ મેટ્ટન કો-પ્રોિ્શિન પેનલ)
■  The Mid Sussex Dementia Friendly Group 

(ધ મમિ સસસે્ સ ડિમેન્શિયા ફે્્િલી ગ્પુ)
■  The South-East London Service User Review Panel  

(ધ સાઉથ-ઇસટ-લિંન સરવશિસ યઝુર રીવય ુપેનલ)
■  Through Our Eyes (થુ્ અવરઆઈઝ)
■  The Yorvik Group (ધ યોરવશિક ગુ્પ)

આભાર

પ્રકાશિનો માટે  
ઓિ્જર આપો

તમે વાંચવા માંરતા હોવ તેવા નવનવધ પ્રકાશિનોની 
નોંધ બનાવવા માટે એક ટીક યાદી પાનાની 
પાછળ છે જેનો તમે ઉપયોર કરી શિકો છો. 
જો કે, મોટાભારના આ પ્રકાશિનો હાલમાં 
ઇંરક્લશિમાં જ ઉપલ્ધ છે.

તમે (pdf તરીકે) ફે્ટશિીટસ alzheimers.org.uk/
factsheets પર જોઈ શિકો અને િાઉનલોિ કરી શિકો છો 

અમારા પ્રકાશિનોની કેટલીક અનુવાડદત આવૃત્તિઓ 
alzheimers.org.uk/translations પર ઓનલાઇન 
પણ ઉપલબધ છે

તમે આ માર્ગદરશિશિકા માના તમામ પ્રકાશિનો માંથી ઓછામાં 
ઓછા એક માટ ેઓિ્ટર મફત કરી શિકો છો. ઓિ્ટર 
આપવા માટ ેઅમારી વેબસાઈટ પર જાઓ,  
orders@alzheimers.org.uk પર ઈમેલ કરો 
અથવા 0300 303 5933 પર ફોન કરો. તમે કાિ્ટ  
અથવા િેક દ્ારા ચૂકવણી કરી શિકો છો.
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આ માર્ગદરશિશિકાન ેભંિોળ આપવા તેમના આધાર માટ ેઅમે Morrisons 
Foundation નો આભાર માનીએ છીએ. Morrisons Foundation 
ઇંગલે્ િ, સકોટલે્ િ અન ેવોલસમા ંલોકોન ેહકારાતમક તફાવત બનાવવા માટ ે
મોરીસ્સ સપુરમાકગેટ િેઇન દ્ારા સયુોજજત કરવામા ંઆવયુ ંહતંુ. તેઓ 
Morrisons સાથીદારોમાટ ેમેિ ભંિોળ પૂરં પાિ ેછે અન ેિેરીટી પ્રોજે્ટ 
જે લોકોના જીવનન ેસધુારે તેના માટ ેગ્રા ટ્ આપે છે. એવા કામ જેન ેતેઓ 
આધાર આપે છે તે મવશિ ેવધુ જાણવા માટ,ે કૃપા કરીન ેતેમની વેબસાઈટ  
www.morrisonsfoundation.com પર એક નજર લો.

અમે તેમના આધાર અન ેઆ માર્ગદરશિશિકાના મવતરણ માટ ેઆરોગય મવભારનો 
આભાર કરવા ઈચછીએ છીએ. અમે આ માર્ગદરશિશિકાન ેતેમનુ ંસમથ્ગન આપવા 
માટ ેનીિનેી સસંથાઓનો આભાર માનીએ છીએ: 

■  The Royal College of Psychiatrists (ધ રોયલ કોલજે ઓફ 
સાયડકયાટ્ીસટસ) – UK મા ંસાયડકયાટ્ીસટસ માટ ેવયાવસામયક અને 
શિકૈ્જણક સસંથા.

■  The Royal College of General Practitioners (ધ રોયલ કોલજે 
ઓફ જનરલ પે્રજ્ટશિનસ્ગ) – 50,000 થી વધુ કુટંુબી િોકટરોનો નટેવક્ટ  જે 
દદટીઓ માટ ેકાળજી સધુારવા કામ કરે છે. તે સામા્ય તબીબી પે્રજ્ટસના 
સવયોચિ ધોરણોન ેપ્રોતસાહહત કરવા અન ેજાળવી રાખવા માટ ેકામ કરે 
છે અન ેત્શિક્ણ, તાલીમ, સશંિોધન અન ેન્લહનકલ ધોરણો પર GPs ના 
અવાજ તરીકે કામ કરે છે.

■  The Association of Directors of Adult Social Services 
(ધ એસોત્સયશેિન ઓફ ડિરે્ટસ્ગ ઓફ એિલટ સોશિીયલ સરવશિસીસ) – 
ઇંગલે્ િમા ંપુખત સામાજજક સવેાઓના તમામ ડિરે્ટરોન ેરજૂ કરતી સસંથા.

■  British Psychological Society (ત્બ્ડટશિ સાયકોલોજજકલ સોસાયટી) – 
UK મા ંમનોમવજ્ાન અન ેમનોવૈજ્ાહનકોનુ ંપ્રમતહનમધતવ કરતી સસંથા, જે 
મવજ્ાન, ત્શિક્ણ, અન ેત્શિસતના વયવહાર કાય્ગરિમો માટ ેશ્રષે્ઠતા અન ેનમૈતક 
પ્રથાન ેપ્રોતસાહન આપવા માટ ેજવાબદાર છે.

■  The Royal College of Occupational Therapists (ધ રોયલ કોલજે 
ઓફ ઓકુ્પેશિ્લ થરેહપસટસ) – સમગ્ર UK મા ંવયવસાય ઉપિારકોનું 
પ્રમતહનમધતવ કરતી વયાવસામયક સસંથા.

This booklet has been reviewed by health and social 
care professionals and people affected by dementia. 

It can be downloaded from our website at  
alzheimers.org.uk/dementiaguide

A list of sources is available on request.

This publication contains information and general advice. It should not be used 
as a substitute for personalised advice from a qualified professional. Alzheimer’s 
Society does not accept any liability arising from its use. We strive to ensure that 
the content is accurate and up to date, but information can change over time. 
Please refer to our website for the latest version and for full terms and conditions.

© Alzheimer’s Society, 2017. All rights reserved. Except for personal use, no part 
of this work may be distributed, reproduced, downloaded, transmitted or stored 
in any form without the written permission of Alzheimer’s Society. Alzheimer’s 
Society maintains editorial independence over the content of this publication.
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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.)
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