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ડિમેડ્શિયા િું છે?
ડિમેડ્શિયા એ મગજ્ે પર અસર કરતી પરશગડતિીલ ડસશિડતઓ્ી િરશણેી માટે એક્ો 
એક એકંદર આવરી લેતો િબશદ છે. 

મગજ મજશજાતંતુ કોડિકાઓ (ચેતાકોષો) ્ો બ્ેલો છે જે સંદેિા મોકલી્ે 
એકબીજા સાિે વાતચીત કરે છે. ડિમેડ્શિયા મગજમાં ચેતા કોડિકાઓ્ે ્ ુકસા્ 
પહોંચાિે છે જેિી સંદેિાઓ અસરકારક રીતે મોકલી િકાતા ્િી, જે મગજ્ે 
સામા્શય રીતે કાયરશ કરવાિી અટકાવે છે.

ડિમેડ્શિયા્ા 200 િી વધુ પેટા પરશકારો અ્ે કારણો છે, પરંતુ ચાર સૌિી સામા્શય 
છ:ે અલશઝાઇમર્ી ડબમારી, વાસશકશયલુર ડિમેડ્શિયા, ફરશ્ શટોટેમશપોરલ ડિમેડ્શિયા અ્ે 
લેવી બોિીઝ સાિે ઉ્શમાદ (જે્ી આપણે પછી વાત કરિું). માતરશ એક જ ્ હીં પરંતુ 
બ ેપરશકાર્ા ડિમેડ્શિયા હોવા્ંુ િકશય છ.ે સૌિી સામા્શય અલશઝાઇમર્ી ડબમારી અ્ે 
વાસશકશયુલર ડિમેડ્શિયા્ુ ંડમિરશણ છ,ે જે્ ેડમિરશ ડિમેડ્શિયા તરીક ેઓળખવામાં આવે છ.ે 

ડિમેડ્શિયા કોઈ પણ ઉંમરે વશયડકશત્ે અસર કરી િકે છે પરંતુ 65 વષરશિી વધુ 
ઉમંર્ા લોકોમાં તે્ુ ંસામા્શય રીતે ડ્દા્ કરવામાં આવે છ.ે 65 વષરશ્ ી ઉમંર પહેલાં 
ડિમેડ્શિયા્ે ડવકસાવ્ાર વશયડકશત્ે યુવા્ પરશારંડિક ઉ્શમાદ કહેવાય છે. 

યુકેમાં ડિમેડ્શિયા સાિે જીવતા 8,50,000 િી વધુ લોકો છે અ્ે 2019 સુધીમાં તે 
વધી્ે દસ લાખિી ઉપર સુધી પહોંચિે. 

ડિમેડ્શિયા્ા લકશષણો
ગમ ેત ેપરશકાર્ા ડિમડે્શિયા્ું ડ્દા્ િાય અ્ે મગજ્ા કયા િાગ પર અસર િાય 
છ ેતે ધશયા્માં લીધા વગર, દરેક વશયડકશત તેમ્ી પોતા્ી આગવી રીતે ડિમેડ્શિયા્ો 
અ્ુિવ કરિે.

ડિમેડ્શિયા્ા લકશષણોમાં ્ીચે્ા્ો સમાવેિ િઈ િકે છે:

સશમૃડત્ી સમસશયાઓ 
ડિમેડ્શિયા ધરાવતા લોકો પાસ ે્ વી માડહતી જાળવી રાખવા્ી સમસશયા હોઈ િકે 
છ.ે તેઓ અગાઉ જાણીતા સશિળોમાં ખોવાઈ િક ેછ ેઅ્ ે્ ામો સાિ ેસઘંષરશ કરી િકે 
છે. સંબંધીઓ કદાચ ્ ોંધી િકે છે કે વશયડકશત વધુ્ે વધુ િુલકણી બ્તી જાય છે, 
વસશતુઓ્ે ડ્યડમત રીતે ખોટી જગશયાએ મુકી દે છે. 



ડિમડે્શિયા યુકે 3

જશઞા્ાતશમક કશષમતા, એટલે કે માડહતી્ી પરશડકરશયા કરવી 
ડિમેડ્શિયા ધરાવતા લોકો્ ેસમય અ્ે સશિા્ સાિ ેમુિશકલેી આવી િક ેછ,ે ઉદાહરણ 
તરીકે, અિધી રાતરશે તેઓ કામ ઉપર જવા લાગે, િલે તેઓ ડ્વૃતશત િયા હોય. તેમ્ી 
એકાગરશતા પર પણ અસર િઈ િકે છે. વસશતુઓ્ે પસંદ કરી્ે અ્ે પછી તે્ા માટે 
ચુકવણી કરતી વખતે ખરીદીમાં મુિશકેલી આવી િકે છ.ે કેટલાક લોકો માટે કારણ અ્ે 
ડ્ણરશયો લવેા્ી કશષમતા પર પણ અસર િઈ િકે છ.ે કટેલાક્ે બચેે્ી્ી લાગણી િઈ 
િકે છે અ્ે ડસશિર બેસી રહેવા કરતાં આગળ ચાલવા્ું પસંદ કરે છે; અ્શય લોકો્ે 
આ્ંદ્ી પરશવૃડતશતઓમાં િાગ લેવા માટે અડ્ચશછા હોઈ િકે છે.

સંચાર 
ડિમેડ્શિયા ધરાવતા લોકો પોતા્ે વારંવાર પુ્ રાવડતરશત કરી િકે છ ેઅિવા યોગશય 
િબશદો િોધવામાં મુિશકેલી પિી િકે છે. વાંચ્ અ્ે લેખ્ પિકારરૂપ બ્ી િકે છે. 
તેઓ વશયડકશતતશવ અ્ ેવતરશ્ માં પરીવતરશ્ , ડમજાજમાં ફરેફાર, અસશવસશિતા અ્ ેહતાિા 
અ્ુિવી િકે છે. તેઓ સામાજીક રીતે અ્શય્ે જોવા્ી રૂડચ ગુમાવી િકે છે. 
વાતચીતમાં અ્સુરવા્ુ ંઅ્ ેસલંગશ્  િવંુ મુિશકેલ અ્ ેિાકલેુ ંહોઈ િક ેછ,ે અ્ ેતેિી 
અગાઉિી ચાલશયા કરતી વશયડકશત િાંત િઈ િકે છે અ્ે વધુ અંતરમુખી િઈ િકે છે. 
તેમ્ા આતશમડવિશવાસ્ે પણ અસર િઈ િકે છે.
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ડિમેડ્શિયા્ા પરશકાર
આ ડિમેડ્શિયા્ા સૌિી સામા્શય પરશકાર છે:

અલશઝાઇમર રોગ
અલશઝાઇમર રોગ યુકેમાં સૌિી સામા્શય પરશકાર્ો ડિમેડ્શિયા છ.ે મગજ્ા માળખામાં 
ફરેફારોિી િયેલી તે એક િારીડરક ડસશિડત છ.ે તે પરશોડટ્્ી જમાવટ્ ેલીધે િાય છ,ે 
જે્ા પડરણામે 'પશલેક' (છારી) અ્ે 'ગુંચવણ' િાય છે જે મગજ્ી કોડિકાઓ્ે 
સદંિેા પરશસાડરત કરવા્ી કશષમતા્ ે્ કુસા્ પહોંચાિ ેછ ેઅ્ે છવેટે મગજ્ા કોષ્ા 
મૃતશય ુતરફ દોરી જાય છ.ે અલશઝાઇમર્ા સકેંતો સમયાંતરે ધીમે ધીમે જ ડવકડસત િાય 
છ ેઅ્ે વાંચ્, લખે્, સખંશયાતશમકશતા, આયોજ્ અ્ ેડદિા્ા િા્ જેવા એકાગરશતા, 
સશમૃડત, સંચાર અ્ે િબશદ િોધ અ્ે કૌિલશય્ે અસર કરી િકે છે. 

દવા ઉપલબશધ છ ેજે પરશગડત્ ેધીમી કરવામાં મદદ કરી િક ેછ ેપરંતુ તે અલશઝાઇમર્ા 
રોગ્ે રોકી િકતું ્િી કે તે્ે મટાિી િકતું ્િી.

વાસશકશયુલર ડિમેડ્શિયા
વાસશકશયુલર ડિમેડ્શિયા એ બીજો સૌિી સામા્શય પરશકાર્ો ડિમેડ્શિયા છ.ે તે મગજ્ી 
કોડિકાઓ્ા રકશત્ા પરુવઠામાં સમસશયાઓ્ ેકારણે િાય છ,ે સામા્શય રીતે સશટરશોક 
(આઘાત) અિવા ્ ા્ા સશટરશોક્ી િરશણેી્ ેકારણે, જે્ ેકશષડણક ઇસશચેડમક હુમલાઓ 
(TIA) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે મગજમાં સશિા્ીય કોડિકા્ા ્ ુકિા્્ા 
ડવસશતારો્ું કારણ બ્ે છે. 

ટીઆઇએ (TIA) અિવા મોટા સશટરશોક્ા પડરણામે વશયડકશત્ી હાલતમાં ફરેફાર, તેમ્ી 
હાલત સશિાઈ બ્ે તે પહેલાં, અચા્ક િાય છે. પરંતુ આ ્ ુકસા્્ે કારણે વારંવાર 
એવો અિરશ િાય છે કે તે વશયડકશતએ અગાઉ જેટલું કયુરશં તે જ રીતે કામ  કરતી ્િી. 

ફરશ્શટોટેમશપોરેલ ડિમેડ્શિયા
ફરશ્ શટોટેમશપોરેલ ઉ્શમાદ પરશગડતિીલ ડસશિડત છ ેજે્ો અિરશ છ ેક ેસમય જતાં લકશષણો વધુ 
ખરાબ િાય છે. આ 45 િી 65 વષરશ્ી વય્ા લોકો્ે અસર કરે છે, પરંતુ વયમાં લોકો 
મોટા હોઈ િકે છે. સૌિી વધુ અસરગરશસશત મગજ્ા ડવસશતારો  આ છે: 
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• પરશડતિા, સામાજીક કામગીરી, ડ્ણરશય લવેા, સમસશયા્ુ ંડ્રાકરણ, આતંરદરશડષશટ, 
સહા્િુડુત, પરશરેણા અ્ ેઆયોજ્ માટે મહતશવપણુરશ છ ેતેવા આગળ્ા િાગો. 
ડિમેડ્શિયા ક ેજે મુખશયતશવે આગળ્ા િાગ્ ેઅસર કરે છ ેતે્ ેફરશ્ શટલ ડિમેડ્શિયા, 
વતરશણૂંક ચલ ફરશ્શટોટેમશપોરલ ડિમેડ્શિયા અિવા ડપક્ો રોગ કહે છે.

• ટેમશપોરલ લોબશસ જે વાણી, િબશદ િોધવા, અંતિારશવ અ્ે િાષા કશષમતા માટે 
મહતશવપણુરશ છ.ે ડહપશપોકમેશપસ (સશમૃડત્ી રચ્ા માટે મહતશવપણુરશ) એ ટેમશપોરલ 
લોબમાં પણ ડસશિત છ.ે ડિમેડ્શિયા જે મુખશયતશવે ટેમશપોરલ લોબ્ ેઅસર કરે છ ેતે્ે 
ડસમે્શટીક ડિમેડ્શિયા અિવા પરશાિડમક પરશગડતિીલ અફેડિયા કહેવાય છે.

ઘણી વખત ફરશ્ શટોટેમશપોરલ ડિમેડ્શિયા્ે મા્શયતા આપવામાં આવતી ્ િી અ્ ેતે 
વશયડકશત્ી પાસ,ે તે્ા પડરવાર અ્ ેઆરોગશય વશયવસાડયકો દશવારા પરશારંડિક સકેંતો 
ઘણીવાર ચુકી જાય અિવા ખોટી રીતે આપવામાં આવે છે.

લેવી બોિી સાિે ડિમેડ્શિયા
લવેી બોિી સાિે ડિમેડ્શિયા એક પરશગડતિીલ ડસશિડત છ ેજે્ો અિરશ છ ેક ેસમય જતાં 
લકશષણો વધુ ખરાબ િાય છે. તે ચળવળ અ્ે મોટર ડ્યંતરશણ્ે અસર કરે છે. લેવી 
બોિી સાિે ઉ્શમાદ ધરાવતી વશયડકશત કદાચ: 

• સહેલાઈિી પિી જાય તેવી હોઇ િકે
• ધરશુજારી આવી િકે (પાડકરશ્શસ્ રોગ્ી જેમ) 
• ગળે ઉતારવામાં સમસશયા હોય 
• ચાલે તશયારે ઢસિાતા હોય
• તીવરશ સશવપ્ા/ખરાબ સશવપ્ા્ે કારણે ઊંઘમાં ખલેલ
• ચેતા સેલ્ા ્ુકસા્્ે કારણે દરશિશય અ્ે િરશાવશય િરશમણા ધરાવે છે

અ્શય પરશકારો્ા ડિમેડ્શિયા કરતાં સશમૃડત ઘણી ઓછી અસર પામે છ,ે પરંતુ વશયડકશત 
અચા્ક મુંઝવણ્ો અ્ુિવ કરી િકે છે જે કલાક દીઠ્ા ધોરણે બદલી િકે છે.
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ડિમેડ્શિયા્ું ડ્દા્ કરાવવું
જો કોઈ વશયડકશત ડિમેડ્શિયા સાિ ેસકંળાયલે લકશષણો દિારશવે છ ેતો િકશય તેટલી જલશદી 
જીપી્ી મુલાકાત લવેી મહતશવપણુરશ છ.ે અમુક પડરડસશિડતઓ ડિમેડ્શિયા જેવી દખેાિે 
કારણ કે તે વશયડકશત્ી યાદિડકશત, એકાગરશતા અિવા વતરશ્ ્ે અસર કરે છ ેપરંતુ જો 
ઝિપિી હાિમાં લવેામાં આવે તો તે્ો ઉપચાર િાય છ ેતેમાં ્ ીચે્ા્ો સમાવેિ િાય 
છ:ે ચેપ, િાઇરોઇિ સમસશયાઓ, ડચતશતિરશમણા, મંુઝવણ, રૂડધરાડિષણ સમસશયાઓ, 
ડવટાડમ્ બી 12 ્ ી ઉણપ, સશલીપ એડપડ્યા, ત્ાવ, અસશવસશિતા અ્ ેહતાિાિી 
સંબંડધત વાડહ્ી સમસશયાઓ.

ડિમેડ્શિયા છે તે સશિાડપત કરવા માટે, જીપી વશયડકશત્ો તડબબી અ્ે પાડરવાડરક 
ઇડતહાસ લિે ેઅ્ ેપરશિશ્ ો પછુી્ ેએકાગરશતા ચકાસી, ટંુકા ગાળા્ી સશમૃડત, મ્ોડસશિડત 
અ્ ેવતરશ્ ા્ ફરેફારો ચકાસી્ ,ે તેમ ી્ મા્ ડસક સશવાસશિશય અ્ ેજશઞા્ ાતશમક મુદશદાઓ માટે 
તપાસ કરિે.

જીપી પછી બશલિ પરીકશષણો, મગજ્ા માળખા્ા પરીકશષણ માટે એમઆરઆઈ અિવા 
સીટી સશકે્ ્ી ડવ્તંી કરી િકે છ,ે અિવા કોઇ છાતી્ી ડસશિડતઓ માટે તપાસ કરવા 
છાતીમાં એકશસ-રે્ી ડવ્ંતી કરી િકે છે.

તેઓ વશયડકશત્ે મેમરી સવીરશસ/ડકશલડ્ક અિવા વધુ તપાસ અ્ે મુલશયાંક્ માટે 
ડ્ષશણાત્ે પણ સંદડિરશત કરી િકે છે.

જો ડિમેડ્શિયા ડ્દા્ આપવામાં આવે તો, જીપીએ પછી ડ્ડિશચત કરવું જોઈએ 
ક ેડ્દા્ સાિે્ ી વશયડકશત્ ેઅ્ ેતે્ા પડરવાર્ ેતેમ્ા ડવસશતાર્ી કોઈપણ ડ્ષશણાત 
સલાહ અ્ ેઆધારરૂપ સવેાઓિી વાકેફ કરવામાં આવે, તેમજ તેમ્ે વધુ મુલશયાંક્ો 
અ્ે ઉપચાર માટે સંદિરશ આપી્ે મદદ કરી િકે છે. આ આધાર આરોગશય અ્ે 
સામાજીક સિંાળ વશયવસાયીઓ, સખાવતી સસંશિાઓ અ્ે સશવૈડચશછક કશષતેરશ સડહત્ા 
ડવડવધ સંગઠ્ોમાંિી આવી િકે છે. 

ડ્ષશણાત આધાર અ્ે સલાહ માટે તમે અમારી એિડમરલ ્ સીરશસ્ે કોલ અિવા 
ઇમેઇલ કરી િકો છો. 0800 888 6678 પર કોલ કરો અિવા helpline@
dementiauk.org પર ઇમેઇલ કરો

કો્ે ડિમેડ્શિયા િાય છે તે્ે રોકી િકાય છે? 
લગિગ 10% યવુા્ ડિમેડ્શિયા આ્વંુડિક પડરવતરશ્ ્ે કારણે હોઈ િક ેછ,ે જેમ કે 
ફરશ્ શટોટેમશપોરલ ડિમેડ્ શિયા્ ા અમુક સશવરૂપો, હંટીંગશટ્ ો્ રોગ અ્ ેઅલશઝાઇમર રોગ ો્ 
દુલરશિ પરશકાર. 
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જોકે, વૃધશધાવસશિામાં મોટાિાગ્ા ડકસશસામાં ડિમેડ્શિયા વારસાગત હોવા્ુ ંમા્વામાં 
આવતંુ ્ િી અ્ ેતાજેતર્ા સિંોધ્ો સચુવે છ ેક ેતમે તમારી જીવ્િલૈીમાં કેટલાક 
ફરેફારો કરી્ે ડિમેડ્શિયામાં ડવલબં કરી િકો છો અિવા અટકાવી િકો છો. જે બધંુ 
તમારા હૃદય્ે તંદુરસશત રાખે છે, તે તમારા મગજ્ે પણ સશવસશિ રાખી િકે છે. તેિી, 
સતુંડલત તંદુરસશત આહાર ખાવો, હાઇિરશટેેિ (જલાડધકતૃ) રહો, ધૂમરશપા્ ્  કરો, દારૂ 
્ પીઓ, તમારા જીપી પાસે ડ્યડમત ચેકઅપ કરાવો અ્ે તમારા કોલેસશટરશોલ અ્ે 
રકશત દબાણ્ ેડ્યતંરશણમાં રાખો. જો તમ્ે ટાઇપ ટુ િાયાડબટીસ હોવા્ુ ંડ્દા્ િયંુ 
હોય તો તમ્ે અસરકારક રીતે આ્ી વશયવસશિા કરવા અ્ે તમારા રકશત િકરશરા્ા 
સશતર્ ેડ્યતંરશણમાં રાખવા્ી ખાતરી કરવા માટે આપવામાં આવેલી કોઈપણ સલાહ્ે 
અ્ુસરવા્ી જરૂર પિિે. 

િારીડરક રીતે સડકરશય અ્ ેમા્ડસક રીતે ડવડવધ પરશવૃડતશતઓિી ઉતશતેજીત રહો જેિી તમે 
મગજ્ા ડવડવધ િાગો્ો ઉપયોગ કરો. ઉદાહરણ તરીક,ે ચાલવંુ, બાગકામ, ગાય્, 
કલા, સંગીત, વાંચ્ અ્ે અ્શય િોખ અ્ે રૂડચઓ મદદ કરતા હોવા્ું મા્વામાં 
આવે છે. 

એવા કોઈ આકષરશક સિંોધ્ ્ િી જે કહે કે કોયિા ઉકલેવાિી મગજ્ી તંદરુસશતીમાં 
સુધારો િિે, તેમ છતાં, અ્શય િાષા િીખવા્ું મદદરૂપ િાય છે કારણ કે તે મગજ્ા 
ડવડવધ િાગો્ ેઉતશતેજીત કરે છ ેઅ્ે તે્ાિી જશઞા્ાતશમક કાયરશમાં વધારો કરી િકાય છ.ે



જો તમે ડિમેડ્શિયાવાળી વશયડકશત્ી સંિાળ રાખી રહશયા હોવ અિવા તમ્ે  
અ્શય કોઇ ડચંતા અિવા પરશિશ્ો હોય, તો કોલ કરો અિવા અમ્ે ઇમેઇલ કરો અમારા

ડ્ષશણાત સહાય અ્ે સલાહ માટે એિડમરલ ્સીરશસ.
0800 888 6678 પર કોલ કરો અિવા helpline@dementiauk.org ઇમેઇલ કરો

કરશુપા કરી ્ોંધિો કે હેલશપલાઇ્માં માતરશ અંગરશેજી િાષા બોલતી ્સોરશ્ો જ સશટાફ છે
ખુલશલુ છે સોમવાર - િુકરશવાર, 9am - 9pm

િડ્વાર અ્ે રડવવાર, 9am - 5pm

    www.dementiauk.org   •   info@dementiauk.org

ડિમેડ્શિયા યુકે ઇંગશલે્શિ અ્ે વેલશસ (1039404) અ્ે સશકોટલે્શિ (SCO47429) માં રજીસશટિરશ ચેડરટી છે. DUKIL01 

આ પડુસશતકામાં્ ી માડહતી ડિમેડ્ શિયા ડ્ ષશણાત એિડમરલ ્ સીરશસ દશવારા લખવામાં અ્ે 
તે્ી સમીકશષા કરવામાં આવી છે.

ડિમેડ્શિયા સાિે રહેતા પડરવારો માટે સૌિી વધુ સંબંડધત સહાય પુરી પાિવા માટે 
અમે હંમેિા અમારા સંસાધ્ો્ે સુધારવા માટે જોઈ રહશયા છીએ. જો તમે અમારી 
કોઈપણ પડતરશકા ડવિે પરશડતડકરશયા ધરાવો છો તો કૃપા કરી  
feedback@dementiauk.org પર ઇમેઇલ કરો

અમે કોઈ સરકારી િંિોળ મેળવતા ્ િી અ્ે સશવૈડચશછક દા્ પર આધાર રાખીએ 
છીએ, િટેોમાં ડવલશસ સડહત. ડિમેડ્શિયા યુકે્  ેકવેી રીતે સપોટરશ આપવો તે ડવિે વધુ 
માડહતી માટે, કૃપા કરી્ે www.dementiauk.org/donate ્ ી મુલાકાત લો અિવા 
0300 365 5500 પર ફો્ કરો.
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