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ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਾਨਾ
 
ਤੁਸੀਂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਡੁਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ  
ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਡਤਕਾ 
ਡਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਾ ਡਜਹਾ ਦੱਡਸਆ ਡਿਆ ਹੈ 
ਡਕ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਕਸ ੇਨੰੂ ਡਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ ਡਕ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀ ਰੋਿ-
ਪਛਾਿ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਡਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈੋ 
ਡਿਅਕਤੀ ਡਕਿੇਂ ਇਸਦੇ ਹੋਿ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਕੀ ਹੈ?

‘ਡਿਮੈਂਡਿਆ’ ਿਬਦ ਕਈ ਲੱਛਿਾਂ ਦਾ ਿਖਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਜਿੇਂ ਯਾਦਦਾਿਤ ਖੋ 
ਜਾਿਾ, ਸੋਚਿ ਜਾਂ ਬੋਲਿ ਡਿੱਚ ਮੁਿਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਹਾਰ ਡਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਡਦਮਾਿ ਦੀ ਭੌਡਤਕ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਮਰ ਿੱਧਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦਾ। ਸਹੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਿੀ ਡਿਅਕਤੀ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਧੀਆ 
ਜੀਿਨ ਡਜਓ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਡਕਸਨੰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਡਕਸੇ ਿੀ ਸੱਡਭਆਚਾਰ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਡਲੰਿ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾ ਿਾਲੇ 
ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਡਿੱਚ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 
ਲਿਭਿ 850,000 ਡਿਅਕਤੀ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ, ਡਜਸ ਡਿੱਚ 28,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਕਾਲੇ, ਏਡਿਆਈ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਸੰਡਖਅਕ ਨਸਲੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਹੋਿ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
ਹੈ। ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਡਖਆ 2026 
ਤਕ ਦੁਿਿੀ ਹੋ ਜਾਿ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਏਡਿਆਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੈਰੇਡਬਅਨ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਡਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਆਮ 
ਸਮੱਡਸਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਡਕ ਉੱਚ ਲਹੂ ਦਬਾ, ਿਾਇਬਟੀਜ਼, ਡਦਮਾਿੀ ਦੌਰਾ 
ਅਤੇ ਡਦਲ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਆਡਦ ਸਾਰੇ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਇਨ੍ਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਡਕ, ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਡਜਿੇਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਡਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਿਾ – 
ਜੋ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਸਹਤ ਡਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਡਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ 
ਡਿਅਕਤੀ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਆਪਿੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਲੱਛਿ
ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰ ਡਿਅਕਤੀ ਅਲੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿੱਚ ਹੀ 
ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰੇਿਾ। ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਡਲਖੀਆਂ 
ਮੁਿਕਲਾਂ ਆਉਿਿੀਆਂ:

• ਡਦਨ-ਬ-ਡਦਨ ਯਾਦਦਾਿਤ – ਭੁੱ ਲ ਜਾਿਾ ਡਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 
ਤਕ ਡਕ ਉਸੇ ਡਦਨ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਪਡਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿੀ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿਾਲ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾਿਾ

• ਧੀਅਾ ਡਟਕਾਉਿਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਉਿਾ ਜਾਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ – ਡਨਰਿੇ ਲੈਿ, 
ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ (ਡਜਿੇਂ ਭੋਜਨ ਬਿਾਉਿਾ) 
ਕਰਨ ਡਿੱਚ ਮੁਿਕਲਾਂ

• ਭਾਿਾ – ਡਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਿਬਦ ਲੱਭਿ ਜਾਂ ਿੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿ 
ਡਿੱਚ ਮੁਿਕਲਾਂ

• ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਘਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਉਿਾ – ਉਦਾਹਰਿ 
ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ ਜਾਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋ

• ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਿਾ ਪਾਉਿਾ – ਡਦਨ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਲੈਕੇ 
ਉਲਝ ਜਾਿਾ, ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਜਾਿੂ ਥਾਂ ਡਿੱਚ ਿੁਆਚ ਜਾਿਾ।

ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਇਹ ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ ਯਾਦਦਾਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚਿ ਦੀ ਿਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਨ, ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਡਚੰਡਤਤ, ਡਚੜਡਚੜਾ, ਿੈਰ-
ਡਮਲਿਸਾਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਕਸਮਾਂ ਡਿੱਚ, ਡਿਅਕਤੀ ਅਡਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਡਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜਾਿਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ), ਜਾਂ 
ਉਹ ਲਿਾਤਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਿਿਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਚ ਿੀ ਉਲਝ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿ ਿਾਲੀ ਡਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਕ ਲੱਛਿ 
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ਿੁਰੂਆਤ ਡਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੋਿਿੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਿਿੇ। ਇਹ ਡਕੰਨੀ 
ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਡਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋਿੇਿਾ। 
ਸਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਡਨਰਭਰ 
ਰਡਹਿਾ ਮੁਮਡਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਦੇ ਲੱਛਿ ਸਪਿਟ ਹੋ ਜਾਿ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀ ਰੋਿ-ਪਛਾਿ ਕਰ ਦੇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਆਤਮ-ਡਨਰਭਰ ਬਿੇ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਹੇਠਾਂ ਡਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਿ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

Alzheimer’s disease (ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ) ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਆਮ ਡਕਸਮ ਹੈ। ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਲੱਛਿ ਅਕਸਰ 
ਯਾਦਦਾਿਤ ਦਾ ਜਾਿਾ ਹੈ।

Vascular dementia (ਿੈਸਕੁਲਰ ਡਿਮੈਂਡਿਆ), ਡਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡਦਮਾਿੀ 
ਦੌਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਿੁਰੂਆਤ ਡਿੱਚ ਡਧਆਨ ਡਟਕਾਉਿ ਜਾਂ ਡਕਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਸੋਚਿ ਡਿੱਚ ਮੁਿਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Mixed dementia (ਡਮਕਸਿ ਡਿਮੈਂਡਿਆ) ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿੈਸਕੁਲਰ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੋਿੇਂ ਹੋਿ। ਡਮਕਸਿ 
ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਲੱਛਿ ਇੰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Dementia with Lewy bodies (ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਡਿਦ ਲੇਿਈ ਬਾਿੀਜ਼) 
ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮ ਡਕਸਮ ਹੈ। ਿੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਿਾਂ ਡਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਤਰਕਤਾ ਡਿੱਚ ਬਦਲਾਿ, ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਉਿ ਡਿੱਚ ਮੁਿਕਲਾਂ, ਭ੍ਰਮ 
ਹੋਿਾ ਅਤੇ ਤੁਰਿ-ਡਫਰਿ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ ਿਾਮਲ ਹਨ।

Frontotemporal dementia (ਫਰੰਟੋਟੈਮਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਡਿਆ) ਿੀ ਘੱਟ ਆਮ 
ਹੈ। ਇਹ ਡਦਮਾਿ ਦੇ ਅੱਿਲੇ ਡਹੱਸੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਡਸਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਿੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਿਾਂ ਡਿੱਚ ਡਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਿਹਾਰ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਡਕਡਰਆਿਾਂ 
ਅਤੇ ਭਾਿਾ ਕੁਿਲਤਾਿਾਂ ਡਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਿਾਮਲ ਹਨ। 
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ਰੋਿ-ਪਛਾਿ ਡਕਉਂ ਕਰਿਾਉਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅਡਜਹਾ ਕੋਈ ਡਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਿੀ ਯਾਦਦਾਿਤ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਡਚੰਡਤਤ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ 
ਆਪਿੇ GP ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਏਿਾ ਡਕ 
ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਭਾਿੀ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਲਈ ਡਕਿੇਂ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਕਲਨ ਡਿੱਚ ਦੂਜੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਦਮਾਿ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਕਲਨ ਕਰਿਾਉਿਾ ਡਨਮਨਡਲਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਦੂਜੀਆਂ ਅਡਜਹੀਆਂ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਡਿਮੈਂਡਿਆ 
ਡਜਹੀਆਂ ਲੱਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਯੋਿ ਹਨ (ਡਜਿੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, 
ਸੰਕ੍ਰਮਿ)

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਿਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਤਾਰ ਡਿੱਚ 
ਦੱਸਿ ਲਈ

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ, ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿ ਲਈ

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਡਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿ ਲਈ
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ਸੁਝਾਅ: ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਦਖਾ ਕੇ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲੈਿਾ

• ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਡਚੰਤਾਜਨਕ ਲੱਛਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿ ਲਈ 
ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਿੇ ਕੋਲ ਡਲਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। 

• ਿਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਿ ਿਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿੱਲਾਂ 
ਨੰੂ ਡਲਖ ਲਓ।

• ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਅਡਜਹੇ ਿਬਦਾਂ ਜਾਂ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਿ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

• ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਾਕਟਰੀ ਿਬਦ ਡਲੱਖਿ ਲਈ ਕਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ 
ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮਾਂਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ

ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਜਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 
ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਡਕਸਮਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਲਈ, ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ, 
ਦਿਾਈਆਂ ਉਪਲੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲੱਛਿਾਂ ਤੋਂ ਡਨਜਾਤ ਪਾਉਿ ਲਈ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਡਕਡਰਆਿਾਂ ਿੀ 
ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ 
ਡਿੱਚ ਿੱਲਬਾਤ-ਸਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਜੀਿਨਿਾਥਾ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ, 
ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਿਤੀਡਿਧੀ ਸਮੂਹ ਿਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਐਨਐਚਐਸ, 
ਸਮਾਜਕ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਿੈਇੱਛਕ ਸੰਿਠਨਾਂ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਇਲਾਕੇ ਡਿੱਚ ਕੀ ਉਪਲੰਦ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ GP, ਮੈਮਰੀ 
ਸਰਡਿਸ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਅਡਜਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਂ ਜੀਿਨ ਡਜਉਿ 
ਡਿੱਚ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਡਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸਡਹਯੋਿ ਦੇਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ – 
ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਡਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ - ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਸਡਕ੍ਰਅ ਰਡਹਿ ਿਾਸਤੇ 
ਪ੍ਰੋਤਸਾਡਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਅਡਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਡਜਸਨੰੂ ਕਰਨ ਡਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਾ 
ਅਲੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਡਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿੇ।
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ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਹੋਿ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਕੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਡਿਡਿਆਡਨਕ ਉਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਹੋਿ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਨਾ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁਹਾਿੀ ਜੀਿਨਿੈਲੀ ਡਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਤੁਹਾਿੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿਾ ਖਤਰਾ ਉਮਰ ਿੱਧਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ 
ਤੋਂ ਿਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਡਿੱਚ ਆਹੀ ਕਾਫੀ ਡਜਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧ 6 
ਡਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਨੰੂ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮਾਂ-ਡਪਓ ਜਾਂ ਭੈਿ-ਭਰਾ ਨੰੂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋਿ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਥੋੜ੍ੀ ਿਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਚਡਕਤਸਕੀ ਸਡਥਤੀਆਂ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਿਧਾ 
ਡਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਜਸ ਡਿੱਚ ਉੱਚ ਲਹੂ ਦਬਾ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡਿੱਚਲੀ 
ਉਮਰ ਡਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਡਦਲ ਦੀਆਂ ਡਬਮਾਰੀਆਂ, ਡਦਮਾਿੀ ਦੌਰਾ, ਿਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਿਾਮਲ ਹਨ।

• ਅਡਸਹਤਮੰਦ ਜੀਿਨਿੈਲੀ – ਬਹੁਤ ਡਜਆਦਾ ਿਰਾਬ ਪੀਿਾ, ਸਿਰਟ ਪੀਿਾ, 
ਚਰਬੀਦਾਰ, ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਿਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ – ਦੇ 
ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਜੁਡੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਆਪਿੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਿਾ

ਅਡਜਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਅਕਤੀ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਹੋਿ ਦੀ ਆਪਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਡਮੰਟ, ਹਫ਼ਤੇ 
ਡਿੱਚ ਪੰਜ ਿਾਰ।

• ਡਚਡਕਤਸਕੀ ਸਡਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਡਹਲ ਡਦਓ – ਦਿਾਈਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਡਨਯਡਮਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਿਾਓ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਸਿਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਕਰੋ – ਸਲਾਹ 
ਲਈ GP ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

• ਿਰਾਬ ਡਸਰਫ ਸੀਡਮਤ ਮਾਤਰਾ ਡਿੱਚ ਹੀ ਡਪਓ (ਜੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ)।

• ਡਸਹਤਮੰਦ ਸੰਤੁਡਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ – ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਡਟਿ ਫੈਟ 
ਘਟਾਓ। ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਲੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ, ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾਓ।

• ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਰਾਹੀਂ ਡਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

• ਮਾਨਡਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਡਕ੍ਰਅ ਰਹੋ।

ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਡਲਆਂ ਡਿੱਚ, ਇਨ੍ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ 
ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਡਦਿੇਿਾ, ਡਜਿੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਡਦਮਾਿੀ ਦੌਰਾ ਅਤੇ 
ਡਦਲ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ।

ਡਿ
ਮ

ੈਂਡਿ
ਆ

 ਬ
ਾਰ

ੇ ਜ
ਾਿ

ਨ
ਾ



17 

National Dementia Helpline 0300 222 1122

5 ਮੁੱ ਖ ਸੰਦੇਿ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਡਕ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਉਮਰ ਿਧਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਡਦਮਾਿ ਦੀਆਂ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਡਕਸਮਾਂ ਹਨ।

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਡਕਸੇ ਦੀ ਿਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ – ਇਹ ਡਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਿੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਡਜਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 
ਹਨ, ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਿਨਕਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।

• ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਿਾ ਜੀਿਨ ਡਜਉਿਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਡਹੱਸਾ ਬਡਿਆ 
ਰਡਹਿਾ ਸੰਭਿ ਹੈ।
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ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਮੈਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੇ ਪਡਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਦਾਨੀ-ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਕਸੇ ਿੀ 
ਡਕਸਮ ਦੇ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਡਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਪਡਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਾਿਨਾਂ, National Dementia Helpline 
(ਨੈਿਨਲ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ), ਿੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 
3,000 ਤੋਂ ਿਧ ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਦੂਜੇ ਡਕਸਮ 
ਦੇ ਡਿਮੈਂਡਸਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟ 
alzheimers.org.uk ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 0300 222 1122 
ਤ ੇAlzheimer’s Society National Dementia 
Helpline (ਐਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੈਿਨਲ ਡਿਮੈਂਡਿਆ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। (ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਿਾਿਾਂ ਡਿੱਚ 
ਦੁਭਾਿੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਡਨਿਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਿ 
ਉਦੇਿਾਂ ਲਈ ਡਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
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