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மறதிந�ோய் என்பது என்ன?
மறதிந�ோய் என்பது மூளைளயப் போதிக்கின்ற பல தீவிரமளையும் �ிளலளமகளைக் 
குறிக்கின்ற ஒரு பபோதுச ்பசோல் ஆகும். 

மூளையோனது �ரம்பு பசல்கைோல் (�ியூரோன்கை்) ஆனது, பசய்திகளை அனுப்புவதன் 
மூலம் அளவ ஒன்றுைன் ஒன்று பதோைரப்ுபகோை்கின்றன. மறதிந�ோய் மூளையில் உை்ை 
�ரம்பு பசல்களை நசதப்படுத்துவதோல் அளவ பசய்திகளைப் பயனுை்ை முளறயில் 
அனுப்ப முடிவதில்ளல, அதனோல் மூளை இயல்போகச ்பசயல்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.

மறதிந�ோயில் 200 க்கும் நமற்பைை் உைப்ிர ிவுகளும் கோரணங்களும் இருக்கின்றன, 
ஆனோல் அவற்றில் �ோன்கு மிகப் பபோதுவோன உைப்ிர ிவுகைோவன: அல்ளசமர ்
ந�ோய், இரத்த �ோை மறதிந�ோய், ஃபரன்நைோபைம்நபோரல் மறதிந�ோய் மற்றும் பலவி 
உைல்களுைன் கூடிய மறதிந�ோய் (இளதப் பற்றி �ோம் பின்னர ்நபசுநவோம்).  ஒருவருக்கு 
சோதோரணமோக ஒரு மறதிந�ோய் மைட்ும் அல்லோமல், இரண்டு வளகயோன மறதிந�ோயோல் 
போதிக்கப்படுவதற்கும் சோத்தியமுை்ைது.  இதில் மிகவும் சோதோரணமோக ஏற்படுவது 
கலப்பு மறதிந�ோய் எனப்படுகின்ற அல்ளசமர ்ந�ோய் மற்றும் இரத்த �ோை மறதிந�ோய் 
ஆகியவற்றின் நசரக்்ளக ஆகும்.  

மறதிந�ோய் போதிப்பு எ�்த வயதினருக்கு ஏற்பைலோம், ஆனோல் 65 வயதுக்கு நமற்பைை் 
�பரக்ைிளைநய பபோதுவோக இது இருப்பதோக கண்ைறியப்பைட்ுை்ைது. 65 வயதுக்கு 
முன்போகநவ மறதிந�ோய் போதிப்புக்கு உை்ைோன ஒரு �பர ்இைம் பதோைக்க�ிளல 
மறதிந�ோய் போதிப்புக்குை்ைோனவர ்எனப்படுகிறோர.் 

ஐக்கியப் நபரரசில் 850,000 க்கும் நமற்பைை் �பரக்ை் மறதிந�ோயோல் 
போதிக்கப்பைட்ுை்ைனர ்மற்றும் இது 2019 இல் ஒரு மில்லியனுக்கும் நமல் அதிகர ிக்கும் 
என மதிப்பிைப்பைட்ுை்ைனது. 

மறதிந�ோயின் அறிகுறிகை்
எ�்த வளகயோன மறதிந�ோய் போதிப்பு கண்ைறியப்பைட்ுை்ைது மற்றும் மூளையின் 
எ�்தப் போகத்தில் போதிப்பு ஏற்பைட்ுை்ைது என்ற விஷயங்களை எல்லோம் கை�்து, 
ஒவ்பவோரு �பரும் தன ிப்பைை் முளறயில் தங்களுளைய மறதிந�ோய் போதிப்ளப 
அனுபவிப்போரக்ை்.

மறதிந�ோய்க்கோன அறிகுறிகை் இவற்ளற உை்ைைக்கியதோக இருக்கலோம்:

�ிளனவுத்திறன் பிரசச்ளனகை் 
மறதிந�ோயோல் போதிக்கப்பைை்வரக்ளுக்கு புதிய தகவல்களை ஞோபகம் 
ளவத்துக்பகோை்வதில் பிரசச்ளன இருக்கலோம். ஏற்கனநவ பர ிசச்யமோன இைங்களை 
அவரக்ை் மற�்துநபோகலோம் மற்றும் பபயரக்ளை �ிளனவுபடுத்துவதற்குச ்
சிரமப்பைலோம். அ�்த �பர ின் ஞோபகமறதி அதிகர ித்திருப்பளதயும், வழக்கமோக 
பபோருைக்ளை ளவத்த இைத்ளத மற�்துவிடுவளதயும் அவருளைய உறவினரக்ை் 
கவன ித்திருப்போரக்ை். 
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அறிவோற்றல் திறன், அதோவது தகவல்களைச ்
பசயலோக்குதல் 
மறதிந�ோயோல் போதிக்கப்பைை் �பரக்ை் ந�ரத்ளதயும் இைத்ளதயும் ஞோபகம் 
ளவத்துக்பகோை்வதில் சிரமம் இருக்கலோம், உதோரணமோக, அவரக்ை் ஓய்வு 
பபற்றுவிைை்ோலும் கூை �ை்ைிரவில் எழு�்து நவளலக்குச ்பசல்லக்கூடும். நமலும் 
அவரக்ைின் ஒருமித்த கவனமும் போதிக்கப்பைலோம். களைக்குச ்பசல்லும்நபோது 
பபோருைக்ளைத் நதர�்்பதடுப்பதிலும் அவற்றுக்குப் பணம் பசலுத்துவதிலும் கூை 
சிரமங்கை் இருக்கலோம். சில �பரக்ளுக்கு பகுத்தறிவுத் திறன் மற்றும் முடிபவடுத்தல் 
திறன் கூை போதிக்கப்பைலோம். சிலர ்அளமதியற்ற உணரள்வப் பபறலோம் 
மற்றும் அவரக்ை் ஒநர இைத்தில் அமர�்்துபகோண்டிருப்பளத விை அங்குமிங்கும் 
�ை�்துபகோண்டிருக்கநவ விரும்புவோரக்ை்; மற்றவரக்ை் அவரக்ளுக்குப் பிடித்தமோன 
பசயல்போடுகைில் பங்நகற்பதற்குத் தயக்கம் கோைை்லோம். 

தகவல்பதோைரப்ு 
மறதிந�ோயோல் போதிக்கப்பைை் �பரக்ை் பசோன்ன வோரத்்ளதகளைநய திரும்பத் திரும்பச ்
பசோல்வோரக்ை் அல்லது சர ியோன வோரத்்ளதகளைக் கண்டுபிடிப்பது அவரக்ளுக்குச ்
சிரமமோக இருக்கலோம். படிப்பதும் எழுதுவதும் அவரக்ளுக்குச ்சவோலோனதோக 
இருக்கும். ஆளுளம மற்றும் �ைத்ளத, மன�ிளல ஊசலோைை்ம், கவளல மற்றும் மன 
அழுத்தம் ஆகியவற்றில் அவரக்ை் மோற்றங்களைச ்ச�்திக்கலோம். மற்றவரக்ளுைன் 
நதோழளமயுைன் பழகுவதற்கு அவரக்ை் ஆரவ்மில்லோமல் இருக்கலோம். உளரயோைளலப் 
புர ி�்துபகோை்வதும் அதில் ஈடுபடுவதும் அவரக்ளுக்குச ்சிரமமோனதோகவும் நசோரவ்ு 
ஏற்படுத்துவதோகவும் இருக்கலோம், எனநவ இதற்கு முன்னர ்கலகலப்போகப் பழகிவ�்த 
�பர ்மிகவும் அளமதியோனவரோகவும், நபசள்சக் குளறத்துக்பகோை்பவரோகவும் 
மோறக்கூடும். அவரக்ளுளைய தன்னம்பிக்ளகயும் போதிக்கப்பைலோம்.
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மறதிந�ோயின் வளககை்
மிகப் பபோதுவோன மறதிந�ோய் வளககைோவன:

அல்ளசமர ்ந�ோய்
அல்ளசமர ்ந�ோய் என்பது யுநக-வில் மிகப் பபோதுவோகக் கோணப்படுகின்ற மறதிந�ோய் 
வளக ஆகும். இது மூளையின் கைை்ளமப்பில் மோற்றங்கை் ஏற்படுவதோல் வரக்கூடிய 
உைல் �ிளல ஆகும். புரதங்கை் நசரவ்தன் கோரணமோக ‘பிநைக்குகை்’ மற்றும் 
‘சிக்கல்கை்’ ஏற்பைட்ு மூளைச ்பசல்கைின் பசய்தி அனுப்பும் திறன் போதிக்கப்படுவதன் 
கோரணமோக ஏற்படுகிறது, மற்றும் இறுதியில் இது மூளைச ்பசல் இறப்புக்கு 
வழிநகோலுகிறது. அல்ளசமர ்ந�ோயின் அறிகுறிகை் கோலப்நபோக்கில் படிப்படியோக 
அதிகரிக்கத் பதோைங்குகிறது. இது ஒருமித்த கவனம், �ிளனவோற்றல், தகவல்பதோைரப்ு 
மற்றும் வோரத்்ளதகளைக் கண்ைறிதல் நபோன்ற திறன்கைிலும், படித்தல், எழுதுதல், 
எண்ணறிவு, திைை்மிைல் மற்றும் திளச உணரவ்ு நபோன்ற திறன்கைிலும் போதிப்ளப 
ஏற்படுத்தக்கூடும். 

�ிளலளமளய பமதுவோக நமம்போடுறச ்பசய்வதற்கோன மரு�்துகை் இருக்கின்றன, 
ஆனோல் இது அல்ளசமர ்ந�ோளயத் தடுப்பநதோ அல்லது குணப்படுத்துவநதோ இல்ளல. 

இரத்த �ோை மறதிந�ோய்
இரத்த �ோை மறதிந�ோய் என்பது மறதிந�ோயின் மிகப் பபோதுவோன இரண்ைோவது வளக 
ஆகும். இது பபோதுவோக வலிப்பு ந�ோய் அல்லது �ிளலயற்ற இஸ்கிமிக் தோக்குதல்கை் 
(TIAs) எனப்படுகின்ற பதோைரச்ச்ியோன சிறு வலிப்புகை் ஆகியவற்றின் கோரணமோக 
மூளைச ்பசல்களுக்கு இரத்தம் பசல்வதில் எழும் பிரசச்ளனகைின் கோரணமோக 
ஏற்படுகிறது, அதனோல் மூளையில் இைஞ்சோர�்்த பசல் நசதத்ளத ஏற்படுத்துகிறது. 

ஒருவருளைய �ிளலளமயில் முன்நனற்றம் ஏற்படுவதற்கு முன்போக, அவர ின் TIAs 
அல்லது பபர ிய வலிப்பு கோரணமோக ஏற்படும் மோற்றங்கை் பபரும்போலும் திடீபரன 
�ிகழ்பளவயோக இருக்கின்றன. ஆனோல் அதனோல் ஏற்படும் நசதம் அ�்த �பர ் 
அதற்கு முன்னர ்பசயல்பைை் விதத்ளத முற்றிலும் ஒத்திருப்பதோக இருப்பதில்ளல. 

ஃபரன்நைோபைம்நபோரல் மறதிந�ோய்
ஃபரன்நைோபைம்நபோரல் மறதிந�ோய் என்பது கோலப்நபோக்கில் அறிகுறிகை் 
நமோசமளைவளதக் குறிக்கின்ற ஒரு தீவிரமளையும் �ிளலளம ஆகும். இது 45 முதல் 
65 வயதுளைய �பரக்ளைப் போதிக்கின்றது, ஆனோல் அளத விை வயதோன �பரக்ளும் 
போதிக்கப்பைலோம். இதனோல் போதிக்கப்படும் மூளைப்  பகுதிகைோவன: 



டிமென்ஷியா யுகே 5

• ஆளுளம, சமூகச ்பசயல்போடு, முடிபவடுத்தல், பிரசச்ளன தீரத்்தல், அறிவுக்கூரள்ம, 
பசச்ோதோபம், ஊக்குவித்தல் மற்றும் திைை்மிைல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியமோன 
ஃப்ரோண்ைல் கதுப்புகை்.  ஃப்ரோண்ைல் கதுப்புகளை முக்கியமோகப் போதிக்கின்ற 
மறதிந�ோய் ஃப்ரோண்ைல் மறதிந�ோய், �ைத்ளத மோறுபோைட்ு ஃபரன்நைோபைம்நபோரல் 
மறதிந�ோய் அல்லது பிக்’ஸ் ந�ோய் என அளழக்கப்படுகிறது.

• நபசச்ு, வோரத்்ளத கண்ைறிதல், புர ி�்துபகோை்ளும் திறன் மற்றும் பமோழித் திறன் 
ஆகியவற்றுக்கு முக்கியமோகத் நதளவப்படுகின்ற பைம்நபோரல் கதுப்புகை்.  
பைம்நபோரல் கதுப்பில் மூளைப் பின்புற நமடும் (�ிளனவக உருவோக்கத்துக்கு 
முக்கியமோனது) அளம�்துை்ைது. பைம்நபோரல் கதுப்புகளை முக்கியமோகப் 
போதிக்கின்ற மறதிந�ோய் பசமோன்டிக் மறதிந�ோய் அல்லது முதன்ளம 
முற்நபோக்கோன அஃபோஷியோ என அளழக்கப்படுகிறது 

பபரும்போலும் ஃபரன்நைோபைம்நபோரல் மறதிந�ோய்களுக்கோன பதோைக்க�ிளல 
அறிகுறிகளை சம்ப�்தப்பைை் �பரும், அவரக்ளுளைய குடும்பத்தினர ்மற்றும் உைல்�ல 
வல்லு�ரக்ளும் கவன ிக்கத் தவறுவதோல் அல்லது தவறோகப் புர ி�்துபகோை்வதோல் 
அத்தளகய அளையோைங்கை் அல்லது அறிகுறிகை் �ோன்கு அல்லது ஐ�்து 
ஆண்டுகளுக்கு அ�்த �பருக்கு இரு�்த பின்னர ்தோன் கண்டுணரப்படுகின்றன மற்றும் 
கண்ைறியப்படுகின்றன. 

பலவி உைல்களுைன் கூடிய மறதிந�ோய்
பலவி உைல்களுைன் கூடிய மறதிந�ோய் என்பது கோலப்நபோக்கில் அறிகுறிகை் 
நமோசமளைவளதக் குறிக்கின்ற ஒரு தீவிரமளையும் �ிளலளம ஆகும்.  இது 
இயக்கத்ளதயும் தளச இயக்கக் கைட்ுப்போைள்ையும் போதிக்கிறது. பலவி உைல்களுைன் 
கூடிய மறதிந�ோயோல் போதிக்கப்பைை் ஒரு �பர:் 

• கீநழ விழுவதற்கோன வோய்ப்புை்ைது
• உைல் �டுக்கத்ளதக் பகோண்டிருப்போர ்(போரக்்கின்சன்ஸ் ந�ோளய ஒத்தது) 
• விழுங்குவதற்கு சிரமப்படுவோர ்
• �ைக்கும்நபோது கோல்களை உரோய்த்துக்பகோண்டு பசல்வோர்
• தீவிரமோன கனவுகை் / பயங்கரக் கனவுகை் கோரணமோக தளைபைை் தூக்கத்ளத 

அனுபவிப்போர்
• �ரம்பு பசல் நசதம் கோரணமோக கோைச்ி மற்றும் குரல் பிரளமகளைப் பபற்றிருப்போர்

மற்ற மறதிந�ோய் வளககளுைன் ஒப்பிடும்நபோது இதில் �ிளனவோற்றல் குளறவோகநவ 
போதிக்கப்படுகிறது, ஆனோல் ஒரு �பர ்ஒவ்பவோரு மண ிந�ரத்துக்கு ஒருமுளற 
மோறக்கூடிய திடீரக்் குழப்பத்ளத அனுபவிக்கக்கூடும்.
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மறதிந�ோளயக் கண்ைறிதல்
மறதிந�ோய் பதோைரப்ோன அறிகுறிகை் ஒருவருக்கு இருப்பதோகத் பதன்பைை்ோல், 
முடி�்தவளர விளரவில் பபோதுமருத்துவளரச ்பசன்று ச�்திப்பது முக்கியமோனதோகும். 
சில �ிளலளமகை் ஒரு �பர ின் �ிளனவோற்றல், மனளத ஒருமுகப்படுத்தல் 
அல்லது �ைத்ளத ஆகியவற்றில் போதிப்ளப ஏற்படுத்துவதோல் அளவ மறதிந�ோய் 
நபோலத் நதோன்றலோம், ஆனோல் உைநன கவன ித்தோல் அவற்ளறக் குணப்படுத்த 
முடியும். இவற்றில் உை்ைைங்குவன: ந�ோய்த்பதோற்றுகை், ளதரோய்டு பிரசச்ளனகை், 
சித்தப்பிரளம, குழப்பம், இரத்தச ்சுற்நறோைை்ப் பிரசச்ளனகை் பதோைரப்ோன இரத்த�ோைப் 
பிரசச்ளனகை், ளவைை்மின் பி12 குளறபோடு, தூக்கத்தில் மூசச்ுத்திணறல், மன 
அழுத்தம், மனக்கலக்கம் மற்றும் மனசந்சோரவ்ு. 

மறதிந�ோய் இருக்கிறதோ என்பளத உறுதிப்படுத்த, சம்ப�்தப்பைை் �பர ின் மருத்துவ 
மற்றும் குடும்ப வரலோற்ளற ஜிபி போரள்வயிைட்ு மன�லம் மற்றும் அறிவோற்றல் 
பிரசச்ளனகை் ஏதோவது இருக்கிறதோ என்பளத இ�்த வழிமுளறகை் மூலம் 
கண்ைறிவோர:் நகை்விகை் நகைை்ல், மனம் ஒருமுகப்படுத்தளலச ்நசோதித்தல், குறுகிய 
கோல �ிளனவு, மன�ிளல மற்றும் �ைத்ளத மோற்றங்கை். 

அதன் பிறகு, இரத்தப் பர ிநசோதளனகை், மூளையின் அளமப்ளப ஆய்வு பசய்வதற்கு 
MRI அல்லது CT ஸ்நகன் பசய்யுமோறு ஜிபி நகைட்ுக்பகோை்வோர,் அல்லது மோரப்ுப் 
பிரசச்ளனகை் ஏதோவது இருக்கிறதோ எனப் பர ிநசோதிக்க ஒரு மோரப்ு எக்ஸ்-நர 
எடுக்குமோறு நகோரலோம்.

நமலும், கூடுதலோன ஆய்வுக்கோக அல்லது மதிப்பீைட்ுக்கோக சம்ப�்தப்பைை் �பளர அவர ்
�ிளனவோற்றல் நசளவக்கு / கிைின ிக்குக்கு, அல்லது ஒரு சிறப்பு மருத்துவருக்கு 
பர ி�்துளர பசய்யலோம். 

மறதிந�ோய் இருப்பது கண்ைறியப்பைை்தோகத் பதர ிவிக்கப்பைை்ோல், அ�்தப் பகுதியில் 
கிளைக்கின்ற வல்லு�ரக்ைின் ஆநலோசளன மற்றும் ஆதரவுச ்நசளவகளைப் 
பற்றி மறதிந�ோயோல் போதிக்கும் �பருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் 
பதர ி�்திருப்பளதயும், அவரக்ளுக்கு உதவக்கூடிய கூடுதல் மதிப்பீடுகளுக்கும் 
சிகிசள்சகளுக்கும் அவரக்ளைப் பரி�்துளரப்பளதயும் ஜிபி உறுதி பசய்ய நவண்டும்.  
இ�்த ஆதரவு உைல்�ல மற்றும் சமூகப் பரோமர ிப்பு வல்லு�ரக்ை், அறக்கைை்ளைகை் 
மற்றும் தன்னோரவ் அளமப்புகை் உை்ைிைை் பல்நவறு அளமப்புகைிைமிரு�்து 
கிளைக்கலோம்.  

�ிபுணரக்ைின் ஆதரவு மற்றும் ஆநலோசளனளயப் பபறுவதற்கு �ீங்கை் எங்களுளைய 
அைம்ிரல் பசவிலியரக்ளை பதோளலநபசியில் அளழக்கலோம் அல்லது அவரக்ளுக்கு 
மின்னஞ்சல் அனுப்பலோம்.  0800 888 6678 என்ற எண்ளண அளழக்கவும் அல்லது 
helpline@dementiauk.org க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

மறதிந�ோய் யோருக்கு வருகிறது மற்றும் 
அளதத் தடுக்க முடியுமோ? 
இைம் பதோைக்க�ிளல மறதிந�ோய்கைில் சுமோர ்10% ந�ோய்கை் சில வளகயோன 
ஃபரன்நைோபைம்நபோரல் மறதிந�ோய், ஹண்டிங்ைன் ந�ோய் மற்றும் அல்ளசமர ்ந�ோயின் 
அர ிய வளககை் என்பன நபோன்ற மரபணுப் பிறழ்வுகை் வோயிலோக வரக்கூடும்.  
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ஆயினும், வயதோன கோலத்தில் பபரும்போலோன மறதிந�ோய்கை் பரம்பளரயோக 
வருவதோக கருதப்படுவதில்ளல மற்றும் உங்களுளைய வோழ்க்ளகமுளறகைில் சில 
மோற்றங்களைச ்பசய்வதன் மூலம் மறதிந�ோளய �ீங்கை் தோமதப்படுத்தலோம் அல்லது 
தடுக்கலோம் என சமீபத்திய ஆரோய்சச்ிகை் பதரிவிக்கின்றன. உங்களுளைய இதயத்ளத 
ஆநரோக்கியமோக ளவத்துக்பகோை்கின்ற அளனத்துநம உங்கை் மூளைளயயும் 
ஆநரோக்கியமோக ளவத்துக்பகோை்ளும். எனநவ, சர ிவிகித ஆநரோக்கியமோன உணவு 
சோப்பிடுங்கை், �ிளறய �ீரோகரம் குடியுங்கை், புளக பிடிக்கோதீரக்ை், அதிகமோக மது 
அரு�்துவளதத் தவிரக்்கவும், உங்கை் ஜிபி-யிைம் வழக்கமோன பர ிநசோதளனகளை 
நமற்பகோை்ளுங்கை் மற்றும் உங்களுளைய பகோலஸ்ைர்ோல் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்ளத 
கைட்ுப்போைட்ில் ளவத்திருங்கை். உங்களுக்கு வளக இரண்டு �ீரிழிவு ந�ோய் இருப்பதோக 
கண்ைறியப்பைட்ிரு�்தோல் இளதச ்சமோைிப்பதற்கு உங்களுக்குக் பகோடுக்கப்பைட்ுை்ை 
அளனத்து அறிவுளரகளையும் �ீங்கை் பின்பற்ற நவண்டும் மற்றும் உங்கை் இரத்தச ்
சரக்்களர அைவுகை் கைட்ுப்போைட்ில் இருப்பளத �ீங்கை் உறுதி பசய்யநவண்டும். 

�ீங்கை் மூளையின் பல்நவறு போகங்களைப் பயன்படுத்தும் விதமோக, உைலைவில் 
சுறுசுறுப்போனவரோகவும் மனதைவில் பல்நவறு பசயல்போடுகளை உற்சோகத்துைன் 
பசய்யக்கூடியவரோகவும் இருங்கை். உதோரணமோக, �ைத்தல், நதோைை் நவளல, போடுதல், 
களல, இளச, படித்தல் மற்றும் இதர பபோழுதுநபோக்குகை் மற்றும் ஆரவ்மூைட்ும் 
பசயல்போடுகை் ஆகியளவ உதவிபுர ியும் எனக் கருதப்படுகின்றன. 

புதிரக்ளுக்குத் தீரவ்ு கோண்பது மூளையின் ஆநரோக்கியத்ளத நமம்படுத்தும் என 
எ�்த ஆரோய்சச்ி முடிவுகளும் உறுதியோகச ்பசோல்லவில்ளல. ஆயினும், மற்பறோரு 
பமோழிளயக் கற்பது உதவிகரமோக இருக்கிறது. ஏபனன ில் அதனோல் மூளையின் 
பல்நவறு போகங்கை் தூண்ைப்படுகின்றன மற்றும் இது அறிவோற்றலின் பசயல்போைள்ை 
நமம்படுத்தக்கூடும்.



மறதிந�ோய் போதித்த யோளரயோவது �ீங்கை் கவனித்துக்பகோண்டிரு�்தோல் அல்லது 
உங்களுக்கு நவறு ஏதோவது பிரசச்ளனகை் அல்லது நகை்விகை் இரு�்தோல், 

�ிபுணத்துவமிக்க ஆதரவு மற்றும் ஆநலோசளன பபறுவதற்கு எங்களுளைய அைம்ிரல் 
பசவிலியரக்ளை அளழக்கவும் அல்லது மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

0800 888 6678 என்ற எண்ணில் அளழக்கவும் அல்லது helpline@dementiauk.org என்ற 
முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

உங்கை் கவனத்திற்கு - உதவி ளமயத்தில் ஆங்கிலம் நபசும் பசவிலியர ்
மைட்ுநம இருப்போரக்ை்

நவளல ந�ரம் திங்கை் – பவை்ைி, கோளல 9 மணி – இரவு 9 மணி
சனி மற்றும் ஞோயிறு, கோளல 9 மணி – மோளல 5 மணி

    www.dementiauk.org    •   info@dementiauk.org

டிபமன்ஷியோ யுநக ஆனது இங்கிலோ�்து மற்றும் நவல்ஸிலும் (1039404), ஸ்கோைல்ோ�்திலும் (SCO47429) 

பதிவு பசய்யப்பைட்ுை்ை ஒரு அறக்கைை்ளை ஆகும். DUKIL01 

இ�்தச ்சிற்நறைட்ில் உை்ை தகவல்கை் மறதிந�ோய் �ிபுணரக்ைோக விைங்கும் அைம்ிரல் 
பசவிலியரக்ைோல் எழுதப்பைட்ு மதிப்போய்வு பசய்யப்பைட்ுை்ைது.

மறதிந�ோயோல் போதிக்கப்பைை்வரக்ைின் குடும்பங்களுக்கு மிகப் பபோருத்தமோன 
ஆதரளவ வழங்குவதற்கு, எங்களுளைய வைங்களை நமம்படுத்த �ோங்கை் எல்லோ 
ந�ரங்கைிலும் முயற்சித்துக் பகோண்டிருக்கிநறோம். எங்களுளைய சிற்நறடுகளைப் 
பற்றி �ீங்கை் ஏதோவது கருத்துத் பதர ிவிக்க நவண்டியிரு�்தோல், தயவுபசய்து feedback@
dementiauk.org என்ற முகவர ிக்கு எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

எ�்த அரசோங்க �ிதியுதவிளயயும் �ோங்கை் பபறுவதில்ளல, தன்னோரவ் 
�ன்பகோளைகளைநய �ோங்கை் �ம்பியிருக்கிநறோம் - உயிலில் பபறும் �ன்பகோளைகை் 
உைப்ை.  டிபமன்ஷியோ யுநக-க்கு எவ்வோறு ஆதரவைிப்பது என்பது பற்றிய கூடுதல் 
தகவல்களுக்கு, தயவுபசய்து போரள்வயிைவும் www.dementiauk.org/donate அல்லது 
அளழக்கவும் 0300 365 5500. 

பிரசுர ிக்கப்பைை் நததி: ஜூன் 2019

மதிப்போய்வுத் நததி: ஜூன் 2021
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