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ਪਾਗਲਪਣ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ (ਪਾਗਲਪਣ) ਡਿਮਾਗ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ਨ ਿਾਲੀਆ ਂਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸਡਿਤੀਆਂ ਿੀ ੍ੇਂਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਹੈ । 

ਡਿਮਾਗ ਤੰਤਡ੍ਕਾ ਸੈੱਲਾਂ (ਡਨਊ੍ਾਨ) ਿਾ ਬਡਣਆ ਹੁੰਿਾ ਹ ੈਜ ੋਸੰਿੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ-ਿੂਜ ੇਨਾਲ ਸੰਚਾ੍ 
ਕ੍ਿੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਿਮਾਗ ਿੀਆਂ ਤੰਤਡ੍ਕਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਿਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 
ਸੰਿੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਤ੍ੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਿੇ, ਜੋ ਡਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕ੍ਨ ਤੋਂ 
੍ੋਕਿਾ ਹ।ੈ

ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਿ ੇ200 ਤੋ ਂਿੱਧ ਉਪ-ਪ੍ਰਕਾ੍ ਅਤ ੇਕਾ੍ਨ ਹਨ, ਪ੍ ਸਭ ਤੋ ਂਆਮ ਚਾ੍ ਹਨ: ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ 
ਿਾ ੍ ੋਗ, ਿੈਸਕੂਲ੍ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਫ੍ੰਟੋਟੈਂਪੋ੍ਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤ ੇਲੇਿੀ ਬਾਿੀਸ ਨਾਲ ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ 
(ਡਜਸ ਬਾ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਿ ਡਿੱਚ ਗੱਲ ਕ੍ਾਂਗੇ)। ਡਸ੍ਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾ੍ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗਂੋ ਿੋ ਪ੍ਰਕਾ੍ ਿਾ 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਿੀ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮੇਲ ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ ਿੇ ੍ ੋਗ ਅਤੇ ਿੈਸਕੂਲ੍ 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਡਜਸਨੂੰ ਡਮਸ਼ਡ੍ਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ 

ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਡਕਸੇ ਿੀ ਉਮ੍ ਡਿੱਚ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ ਸਕਿਾ ਹੈ ਪ੍ ਇਹ ਡਜ਼ਆਿਾਤ੍ 
ਲੋਕਾਂ ਡਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੀ ਉਮ੍ ਡਿੱਚ ਡਨਿਾਨ ਹੁੰਿਾ ਹ।ੈ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੀ ਉਮ੍ ਿੇ 
ਡਿਅਕਤੀ ਡਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਾਨੀ ਿੇ ਆ੍ੰਭ ਿਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ 

ਯੂਕੇ ਡਿੱਚ 850,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ੍ ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਿੀ 
ਸੰਡਿਆ ਇੱਕ ਡਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਲੱਛਣ
ਇਸ ਿੀ ਪ੍ਿਾਹ ਕੀਤ ੇਡਬਨਾਂ ਡਕ ਡਕਸ ਪ੍ਰਕਾ੍ ਿ ੇਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਡਨਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤ ੇਡਿਮਾਗ 
ਿਾ ਡਕਹੜਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਹ੍ੇਕ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਅਨੁਭਿ ਇੱਕ ਡਿਲੱਿਣ 
ਤ੍ੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਿਾ ਹ।ੈ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਡਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ:

ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ 
ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਨੰੂ ਯਾਿ ੍ ੱਿਣ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ ਆ 
ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਡਪਛਲੀਆ ਂਡਗਆਤ ਿਾਂਿਾਂ ਡਿੱਚ ਗੰੁਮ ਹ ੋਸਕਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਨਾਮਾਂ ਨੰੂ ਯਾਿ ੍ ੱਿਣ 
ਡਿੱਚ ਸੰਘ੍ਸ਼ ਕ੍ਨਾ ਪ ੈਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਡ੍ਸ਼ਤੇਿਾ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਿਾ ਹ ੈਡਕ ਡਿਅਕਤੀ ਡਜ਼ਆਿਾ ਭੁੱਲਣ 
ਲੱਗ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਡਨਯਡਮਤ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮਾਉਂਿਾ ੍ਡਹੰਿਾ ਹ।ੈ 
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ਡਗਆਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਡਜਿੇਂ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਸੰਸਾਡਧਤ ਕ੍ਨਾ 
ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹ,ੈ ਡਜਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕ੍ਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ੍ ਾਤ ਨੰੂ ਉੱਠਣਾ, ਹਾਲਾਂਡਕ ਉਹ ਡ੍ਟਾਇ੍ਿ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਡਧਆਨ ਿੀ 
ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਿ੍ੀਿਿਾ੍ੀ ਕ੍ਨ ਸਮੇ ਂਿਸਤੂਆ ਂਚੁਣਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਨ 
ਡਿੱਚ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਤ੍ਕ ਕ੍ਨ ਅਤ ੇਫ਼ੈਸਲ ੇਲੈਣ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ 
ਹੋ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਡਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਡਿ੍ ਬੈਠਣ ਿੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ 
ਪਸੰਿ ਕ੍ ਸਕਿੇ ਹਨ; ਹੋ੍ ਲੋਕ ਓਹਨਾਂ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ‘ਤ ੇਆਨਾਕਾਨੀ ਕ੍ ਸਕਿੇ 
ਹਨ, ਡਜਨਹਰਾਂ ਤੇ ਓਹ ਆਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਸਨ। 

ਸੰਚਾ੍ 
ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਲੋਕ ਅਕਸ੍ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿੁਹ੍ਾ ਸਕਿ ੇਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਸ਼ਬਿ ਿੋਜਣ ਡਿੱਚ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਆ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਪੜਹਰਣਾ ਅਤ ੇਡਲਿਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂ੍ਨ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿਸ਼ੀਅਤ ਅਤ ੇਡਿਹਾ੍ ਡਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ, ਮੂਿ ਿ ੇਬਿਲਾਿਾਂ, ਡਚੰਤਾ ਅਤ ੇਡਿਪ੍ੈਸ਼ਨ ਿਾ ਅਨੁਭਿ 
ਹੋ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਡਜਕ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਹੋ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੇਿਣ ਡਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ੍ ੁਚੀ ਘੱਟ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਗੱਲਬਾਤ 
ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਅਤ ੇਗੱਲਾਂ ਡਿੱਚ ਲੱਗੇ ੍ ਡਹਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਅਤ ੇਿਕਾਿਟ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ 
ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਲੜੀ ਡਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਜ਼ਆਿਾ ਅੰਤ੍ਮੁਿੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ  ਉਹਨਾਂ 
ਿਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਪ੍ਰਕਾ੍
ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾ੍ ਹਨ:

ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ ਿਾ ੍ੋਗ
ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ ਿਾ ੍ ੋਗ ਯੂਕੇ ਡਿੱਚ ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਿਾ ਸਭ ਤੋ ਂਆਮ ਪ੍ਰਕਾ੍ ਹ।ੈ ਇਹ ਸ੍ੀਡ੍ਕ ਸਡਿਤੀ 
ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮਾਗ ਿੀ ੍ ਚਨਾ ਡਿੱਚ ਬਿਲਾਿਾਂ ਕਾ੍ਨ ਹੁੰਿੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਿੇ ਜੰਮਾਅ ਕਾ੍ਨ 
ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਡਜਸਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ‘ਪਲੈਕ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਂਗਲਸ’ ਬਣਿੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਸੈੱਲਾਂ ਿੀ ਸੰਿੇਸ਼ 
ਸੰਚਾਡ੍ਤ ਕ੍ਨ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ 
ਲੱਗ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ ਿੇ ਲੱਛਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡਿਕਡਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਧਆਨ, 
ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਚਾ੍ ਅਤ ੇਸ਼ਬਿ ਿੋਜ ਅਤ ੇਕੌਸ਼ਲ ਡਜਿੇ ਂਪੜਹਰਣਾ, ਡਲਿਣਾ, ਗਣਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਡਨ੍ਿੇਸ਼ ਿੀ ਸੰਿੇਿਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਿਿਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਜ ੋਿਾਧ ੇਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕ੍ਨ ਡਿੱਚ ਮਿਿ ਕ੍ ਸਕਿੀ ਹ ੈਪ੍ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ ਿੇ 
੍ੋਗ ਨੂੰ ੍ੋਕ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ ਸਕਿੀ।

ਿੈਸਕੂਲ੍ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਿੈਸਕੂਲ੍ ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਿੂਜਾ ਸਭ ਤੋ ਂਆਮ ਪ੍ਰਕਾ੍ ਿਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਡਿਮਾਗ ਿ ੇਸੈੱਲਾਂ ਡਿੱਚ ਿੂਨ 
ਿੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ ਕਾ੍ਨ ਹੁੰਿਾ ਹ,ੈ ਆਮ ਤੌ੍ ‘ਤ ੇਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਕਾ੍ਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾ੍ ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਛੋਟ-ੇਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸਿਾਈ ਆਇਸੀਡਮਕ ਅਟੈਕ (TIAs) ਡਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਡਿਮਾਗ 
ਡਿਚਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਿੇ ਿੇਤ੍ਾਂ ਿੀ ਹਾਨੀ ਕਾ੍ਨ ਹੁੰਿਾ ਹ।ੈ 

TIAs ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇੱਕ ਡਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸਡਿਤੀ ਡਿੱਚ ਬਿਲਾਿ ਜਾਂ ਿੱਿੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਮ ਤੌ੍ ‘ਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਡਿਤੀ ਸਡਿ੍ ਹੋਣ ਤੋ ਂਪਡਹਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਿ ੇਹਨ। ਪ੍ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਿਾ ਅਕਸ੍ ਮਤਲਬ 
ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਡਕ ਡਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤ੍ੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਿਾ ਡਜਿਂੇ ਉਹ ਪਡਹਲਾਂ ਕ੍ਿਾ ਸੀ। 

ਫ੍ੰਟੋਟੈਂਪ੍ਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਫ੍ੰਟੋਟੈਂਪ੍ਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੀ ਸਡਿਤੀ ਹੁੰਿੀ ਹ ੈਡਜਸਿਾ ਅ੍ਿ ਹੁੰਿਾ ਹ ੈਡਕ 
ਲੱਛਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਤ੍ ਹ ੋਜਾਂਿ ੇਹਨ। ਇਹ 45 ਤੋ ਂ65 ਸਾਲਾਂ ਿ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ ਸਕਿੀ ਹ ੇ
ਪ੍ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁ੍ਗ ਉਮ੍ ਿ ੇਹ ੋਸਕਿ ੇਹਨ। ਡਿਮਾਗ ਿ ੇਿੇਤ੍ ਜੋ ਡਜ਼ਆਿਾਤ੍ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੁੰਿੇ ਹਨ: 
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• ਸਾਹਮਣ ੇਿਾਲ ੇਭਾਗ ਜ ੋਸਿਸ਼ੀਅਤ, ਸਮਾਡਜਕ ਕਾ੍ਜ, ਡਨ੍ਣਾ ਲੈਣ, ਸਮੱਡਸਆ ਹੱਲ ਕ੍ਨ, 
ਅੰਤ੍ਡਿ੍ਰਸ਼ਟੀ, ਹਮਿ੍ਿੀ, ਪ੍ਰੇ੍ਨਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਨ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੋ ਮੁੱਿ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਡਹੱਡਸਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ਿਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ੰਟਲ 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਡਿਹਾ੍ ਿੈ੍ੀਏਂਟ ਫ੍ੰਟੋਟੈਂਪੋ੍ਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਡਪਕ’ਸ ੍ ੋਗ ਡਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ

• ਟੈਂਪੋ੍ਲ ਲੋਬਸ ਜੋ ਡਕ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਬਿ ਿੋਜਣ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਡਹਮ ਹੁੰਿੇ ਹਨ।  
ਡਹਪੋਕੈਮਪਸ (ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਡਨ੍ਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਨ) ਿੀ ਟੈਂਪੋ੍ਲ ਲੋਬ ਡਿੱਚ ਸਡਿਤ 
ਹੁੰਿਾ ਹ।ੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੋ ਮੁੱਿ ਤੌ੍ ‘ਤੇ ਟੈਂਪੋ੍ਲ ਲੋਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ਿਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੀਮੈਂ ਡਟਕ 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਮੁੱਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਫੈਸ਼ੀਆ ਡਕਹਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ

ਅਕਸ੍ ਫ੍ੰਟੋਟੈਂਪੋ੍ਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੀ ਪਡਹਚਾਣ ਅਤੇ ਡਨਿਾਨ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ ਜਿਂੋ ਤੱਕ ਡਕ 
ਡਿਅਕਤੀ ਡਿੱਚ ਚਾ੍ ਤੋ ਂਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਡਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਅਤ ੇਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿੇ ਡਕਉਂਡਕ ਸ਼ੁ੍ੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ 
ਅਕਸ੍ ਲੁਪਤ ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਪਡ੍ਿਾ੍ ਅਤ ੇਡਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿ੍ਾਂ ਿੁਆ੍ਾ ਿੱਸ ੇਨਹੀਂ 
ਜਾ ਸਕਿ।ੇ

ਲੇਿੀ ਬਾਿੀਸ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਲੇਿੀ ਬਾਿੀਸ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਡਿਤੀ ਹ ੈਡਜਸਿਾ ਅ੍ਿ ਹ ੈਡਕ ਲੱਛਣ ਸਮਾਂ ਪਾ 
ਕੇ ਬਿਤ੍ ਹ ੋਜਾਂਿ ੇਹਨ। ਇਹ ਹ੍ਕਤ ਅਤ ੇਮੋਟ੍ ਕੰਟ੍ੋਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕ੍ਿਾ ਹ।ੈ ਲੇਿੀ ਬਾਿੀਜ਼ 
ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ: 

• ਡਿੱਗਿੇ ੍ਡਹਣਾ
• ਕਾਂਬਾ ਡਛੜਣਾ (ਪਾ੍ਡਕੰਨਸਨ ਿੇ ੍ੋਗ ਿਾਂਗ) 
• ਡਨਗਲਣ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆ 
• ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਲੜਿੜਾਉਣਾ
• ਡਜ਼ਆਿਾ ਸੁਪਨੇ/ਿ੍ਾਿਨੇ ਸੁਪਡਨਆਂ ਕਾ੍ਨ ਨੀਂਿ ਿੇ ਡਿਗੜੇ ਪੈਟ੍ਨ ਿਾ ਅਨੁਭਿ ਹੋਣਾ
• ਤੰਤਡ੍ਕਾ ਸੈੱਲਾਂ ਿੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾ੍ਨ ਡਿ੍ਰਸ਼ਟੀਗਤ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਮ ਹੋਣਾ

ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਿੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾ੍ਾਂ ਿ ੇਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋ ਂਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੁੰਿੀ ਹ,ੈ ਪ੍ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ 
ਘਬ੍ਾਹਟ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਜੋ ਘੰਡਟਆਂ ਿੇ ਅਧਾ੍ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਡਨਿਾਨ
ਜੇ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਡਿੱਚ ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਡਿਿਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਨ ਹੈ 
ਡਕ ਉਹ ਡਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀਪੀ (GP) ਨੰੂ ਡਮਲ।ੇ ਕੁਝ ਸਡਿਤੀਆਂ ਡਿਮਂੈਸ਼ੀਆ ਿ੍ਗੀਆਂ 
ਲੱਗ ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ ਡਕਉਂਡਕ ਉਹ ਡਿਅਕਤੀ ਿੀ ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ, ਡਧਆਨ ਜਾਂ ਡਿਹਾ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ 
ਕ੍ਿੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ ਜੇ ਜਲਿੀ ਡਧਆਨ ਡਿੱਤਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਚਾ੍ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਚ 
ਸ਼ਾਡਮਲ ਹਨ: ਸੰਕ੍ਮਣ, ਿਾਇ੍ੋਇਿ ਿੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਘਬ੍ਾਹਟ, ਗੇੜ ਸਬੰਧੀ ਮੱੁਡਿਆਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਿੈਸਕੂਲ੍ ਸਮੱਡਸਆਿਾਂ, ਡਿਟਾਡਮਟ ਬੀ12 ਿੀ ਕਮੀ, ਨੀਂਿ ਅਸ਼ਿਸਨ, ਤਨਾਅ, ਡਚੰਤਾ 
ਅਤੇ ਡਿਪ੍ੈਸ਼ਨ।

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕ੍ਨ ਲਈ ਡਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਿ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੀਪੀ ਡਿਅਕਤੀ ਿਾ ਮੈਿੀਕਲ ਅਤੇ 
ਪਡ੍ਿਾਡ੍ਕ ਇਡਤਹਾਸ ਿੀ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਲਿੇਗਾ ਅਤ ੇਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਡਗਆਨਾਤਮਕ ਮੁੱਡਿਆਂ 
ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਿੁਆ੍ਾ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਡਧਆਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਕੇ, ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ, ਮੂਿ ਅਤੇ 
ਡਿਹਾ੍ ਡਿੱਚ ਬਿਲਾਿ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ੇਗਾ।

ਜੀਪੀ ਡਫ੍ ਡਿਮਾਗ ਿੀ ਸੰ੍ਚਨਾ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਬਲੱਿ ਟੈਸਟਾਂ, ਐਮਆ੍ਆਈ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ 
ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕ੍ ਸਕਿਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਿੀ ਡਕਸੇ ਸਡਿਤੀ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਿੇ ਐਕਸ-੍ੇ 
ਿਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕ੍ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ

ਉਹ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਸੇਿਾ/ਕਡਲਡਨਕ ਨੰੂ ੍ ੈਫ਼੍ ਕ੍ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਹ੍ ਨੂੰ ੍ੈਫ਼੍ ਕ੍ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ

ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਡਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕ੍ਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਡਕ 
ਡਨਿਾਨ ਕ੍ਿਾਉਣ ਿਾਲ ੇਡਿਅਕਤੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿ ੇਪਡ੍ਿਾ੍ ਨੇ ਡਕਸ ੇਮਾਡਹ੍ ਿੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋਿੇ 
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਿੇਤ੍ ਡਿੱਚ ਮਿਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ੍ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤ ੇਉਪਚਾ੍ਾਂ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ੍ ੈਫ਼੍ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ ਜੋ ਮਿਿਗਾ੍ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਿਿ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਡਜਕ 
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿ੍ਾਂ, ਚੈਡ੍ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲੰਟੀਅ੍ ਸੈਕਟ੍ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਡਮਲ 
ਸਕਿੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਹ੍ ਮਿਿ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਐਿਡਮ੍ਲ ਨ੍ਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕ੍ ਸਕਿੇ 
ਹੋ। 0800 888 6678 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕ੍ੋ ਜਾਂ helpline@dementiauk.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕ੍ੋ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਸਨੂੰ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ੍ੋਡਕਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ? 
ਨੌਜਿਾਨਾ ਡਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੇਨੇਡਟਕ ਪਡ੍ਿ੍ਤਨਾਂ ਕਾ੍ਨ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਡਜਿਂੇ 
ਫ੍ੰਟੋਟੈਂਪੋ੍ਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਕੁਝ ੍ ੂਪ, ਹੰਡਟੰਗਟਨ ਿਾ ੍ ੋਗ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਇਮ੍ ਿੇ ੍ ੋਗ ਿੀਆਂ 
ਿੁ੍ਲੱਭ ਡਕਸਮਾਂ। 
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ਹਾਲਾਂਡਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਿੀ ਉਮ੍ ਿੀਆਂ ਡਜ਼ਆਿਾਤ੍ ਸਡਿਤੀਆਂ ਡਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਅਨੁਿਾਂਡਸ਼ਕ 
ਨਹੀਂ ਸਮਡਝਆ ਜਾਂਿਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿੀਆਂ ਿੋਜਾਂ ਨੇ ਿੱਡਸਆ ਹੈ ਡਕ ਆਪਣੀ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਡਿੱਚ 
ਕੁਝ ਬਿਲਾਿ ਕ੍ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕ੍ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ੍ ੋਕ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ ਹ੍ੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ 
ਤੁਹਾਿ ੇਡਿਲ ਨੰੂ ਡਸਹਤਮੰਿ ੍ ੱਿਿੀ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਿ ੇਡਿਮਾਗ ਨੰੂ ਿੀ ਡਸਹਤਮੰਿ ੍ ੱਿ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ 
ਸੰਤੁਡਲਤ ਆਹਾ੍ ਿਾਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਿੇ ੍ ਹ,ੋ ਡਸਗ੍ਟ ਨਾ ਪੀਓ, ਡਜ਼ਆਿਾ ਸ਼੍ਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਆਪਣੇ 
ਜੀਪੀ ਤੋ ਂਡਨਯਡਮਤ ਜਾਂਚ ਕ੍ਿਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤ ੇਬਲੱਿ ਪ੍ਰੈਸ਼੍ ਨੰੂ ਡਨਯੰਤ੍ਣ ਡਿੱਚ 
੍ੱਿੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਡਨਿਾਨ ਟਾਈਪ ਿੋ ਿਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਡਕਸੇ ਿੀ 
ਸਲਾਹ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਿਸਡਿਤ ਕ੍ਨ ਲਈ 
ਡਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ ਡਕ ਤੁਹਾਿੀ ਬਲੱਿ ਸ਼ੂਗ੍ ਿ ੇਲੇਿਲ ਡਨਯੰਤ੍ਣ 
ਡਿੱਚ ੍ਡਹਣ। 

ਿੱਿ-ਿੱਿ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਨਾਲ ਸ੍ੀਡ੍ਕ ਤੌ੍ ‘ਤ ੇਸਡਕ੍ਰਅ ੍ ਹ ੋਅਤ ੇਮਾਡਨਸਕ ਤੌ੍ ‘ਤ ੇਪ੍ਰੇਡ੍ਤ ੍ ਹੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਗ ਿ ੇਿੱਿ-ਿੱਿ ਭਾਗ ਿ੍ਤ ਸਕੋ। ਉਿਾਹ੍ਨ ਲਈ, ਚੱਲਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਗਾਉਣਾ, 
ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਪੜਹਰਣਾ, ਅਤੇ ਹੋ੍ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ੍ੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਿਗਾ੍ ਸਮਡਝਆ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ 

ਅਡਜਹੀ ਕੋਈ ਿਮਿਾ੍ ਿੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿੱਸਿੀ ਹੋਿੇ ਡਕ ਪਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਮਾਗ ਿੀ ਡਸਹਤ 
ਸੁਧ੍ਿੀ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਂਡਕ, ਹੋ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਡਸੱਿਣਾ ਿੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਡਕਉਂਡਕ ਡਿਮਾਗ ਿ ੇਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਭਾਗ ਪ੍ਰੇ ਡ੍ਤ ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਗਆਨਾਤਮਕ ਕਾ੍ਜ ਨੂੰ ਿਧਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਿਡਅਕਤੀ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕ੍ ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਕੋਈ  
ਮੁੱਿਾ ਜਾਂ ਸਿਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾੱਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕ੍ੋ 

ਸਪੈਸ਼ਲਡਸਟ ਮਿਿ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਐਿਮਡ੍ਲ ਨ੍ਸਾਂ।

0800 888 6678 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕ੍ੋ ਜਾਂ helpline@dementiauk.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕ੍ੋ।
ਕਡ੍ਪਾ ਕ੍ਕੇ ਧਡਆਨ ਿਡਓ ਕਡ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੇਿਲ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ  

ਿਾਲੀਆਂ ਨ੍ਸਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਿੁੱਲਰਹਣ ਿੇ ਿਡਨ ਸੋਮਿਾ੍-ਸ਼ੁੱਕ੍ਿਾ੍, ਸਿੇ੍ੇ 9 ਿਜੇ – ੍ਾਤ 9 ਿਜੇ

ਸ਼ਨੀਿਾ੍ ਅਤੇ ਐਤਿਾ੍, ਸਿੇ੍ੇ 9 ਿਜੇ- ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ
    www.dementiauk.org    •   info@dementiauk.org

ਿਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਿ ਅਤੇ ਿੇਲਸ (1039404) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਿ (SCO47429) ਿੀ ਇੱਕ ੍ਜਡਸਟ੍ਿ ਚੈ੍ਡਟੀ ਹੈ DUKIL01 

ਇਸ ਪੁਸਡਤਕਾ ਡਿੱਚ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਡਲਿੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਿੀ ਸਮੀਡਿਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਪੈਸ਼ਡਲਸਟ 
ਐਿਡਮ੍ਲ ਨ੍ਸਾਂ ਿੁਆ੍ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ੍ ਹ ੇਪਡ੍ਿਾ੍ਾਂ ਿੀ ਡਬਹਤ੍ ਸਬੰਡਧਤ ਮਿਿ ਕ੍ਨ ਲਈ ਸਾਿ ੇਸ੍ੋਤਾਂ ਨੰੂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾ੍ਨ ਿੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਿ ੇਹਾਂ। ਜ ੇਸਾਿ ੇਡਕਸ ੇਿੀ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਬਾ੍ ੇਤੁਹਾਿਾ ਕੋਈ ਫੀਿਬੈਕ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਡਕ੍ਪਾ ਕ੍ਕੇ feedback@dementiauk.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕ੍ੋ

ਸਾਨੰੂ ਸ੍ਕਾ੍ ਿੱਲੋ ਂਫੰਿ ਨਹੀਂ ਡਮਲਿਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾ੍ ਉਪਹਾ੍ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 
ਿਾਨਾਂ ‘ਤ ੇਡਨ੍ਭ੍ ਹਾਂ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਕੇ ਿੀ ਮਿਿ ਕ੍ਨ ਸਬੰਧੀ ਡਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਲਈ, ਡਕ੍ਪਾ 
ਕ੍ਕੇ www.dementiauk.org/donate 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 0300 365 5500 ‘ਤ ੇਕਾੱਲ ਕ੍।ੋ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਿੀ ਤਾ੍ੀਿ:਼ ਜੂਨ 2019

ਸਮੀਡਿਆ ਿੀ ਤਾ੍ੀਿ:਼ ਜੂਨ 2021
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