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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਡਿਤੀਆ ਂਿੀ 
ਰੇਂਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਹੈ । 

ਡਿਮਾਗ ਤੰਤਡਰਕਾ ਸੈੱਲਾ ਂ(ਡਨਊਰਾਨ) ਿਾ ਬਡਣਆ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਿੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ-ਿੂਜੇ ਨਾਲ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਿਮਾਗ ਿੀਆ ਂਤੰਤਡਰਕਾ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਿਾ ਹੈ 
ਇਸ ਲਈ ਸੰਿੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਿ,ੇ ਜੋ ਡਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾ ਹੈ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ 200 ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਪ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਾਰ ਹਨ: 
ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਿਾ ਰੋਗ, ਿਸੈਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਫਰੰਟਟੋੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤ ੇਲੇਿੀ ਬਾਿੀਸ 
ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਡਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਿ ਡਿਚੱ ਗਲੱ ਕਰਾਗੇਂ)। ਡਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ਿੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹਣੋ ਿੀ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮੇਲ ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਿੇ 
ਰੋਗ ਅਤ ੇਿਸੈਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਹੁਿੰਾ ਹ ੈਡਜਸਨੂੰ ਡਮਸ਼ਡਰਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਹਾ ਜਾਿਂਾ ਹ।ੈ 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਡਿੱਚ ਡਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਜ਼ਆਿਾਤਰ 
ਲੋਕਾ ਂਡਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੀ ਉਮਰ ਡਿੱਚ ਡਨਿਾਨ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ 
ਡਿਅਕਤੀ ਡਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਾਨੀ ਿੇ ਆਰੰਭ ਿਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਹਾ ਜਾਿਂਾ ਹੈ। 

ਯੂਕੇ ਡਿੱਚ 850,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ 
ਇਹਨਾ ਂਿੀ ਸੰਡਿਆ ਇੱਕ ਡਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਇਸ ਿੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਡਬਨਾ ਂਡਕ ਡਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਡਨਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਡਿਮਾਗ ਿਾ ਡਕਹੜਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਹਰੇਕ ਡਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਅਨੁਭਿ 
ਇੱਕ ਡਿਲੱਿਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਿਾ ਹੈ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਲੱਛਣਾ ਂਡਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ:

ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਡਸਆਵਾ ਂ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਿ ਰੱਿਣ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਆ 
ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਡਪਛਲੀਆ ਂਡਗਆਤ ਿਾਿਂਾ ਂਡਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਾ ਂਨੂੰ ਯਾਿ 
ਰੱਿਣ ਡਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਡਰਸ਼ਤੇਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਿਾ ਹੈ ਡਕ ਡਿਅਕਤੀ 
ਡਜ਼ਆਿਾ ਭੱੁਲਣ ਲੱਗ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਗੁੰਮਾਉਂਿਾ ਰਡਹੰਿਾ ਹੈ। 
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ਡਿਆਨਾਤਮਕ ਯੋਿਤਾ ਡਿਵੇਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਾਡਧਤ ਕਰਨਾ 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਸਿਾਨ ਸਬਧੰੀ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ,ੈ ਡਜਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੱੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਹਾਲਾਡਂਕ ਉਹ ਡਰਟਾਇਰਿ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਿਾ ਡਧਆਨ 
ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਿਰੀਿਿਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਿਸਤੂਆ ਂਚੁਣਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਡਿਚੱ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਿੀ ਤਰਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਣ ਿੀ ਯਗੋਤਾ 
ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਬਚੈੇਨੀ ਮਡਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਡਿਰ ਬਠੈਣ ਿੀ 
ਬਜਾਏ ਉਹ ਘੰੁਮਣਾ ਪਸੰਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ; ਹਰੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਂਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ 
‘ਤ ੇਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਡਜਨ੍ਾ ਂਿਾ ਉਹ ਆਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਸਨ।

ਸੰਚਾਰ 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਿੁਹਰਾ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਿ ਿੋਜਣ ਡਿਚੱ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਆ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਪੜ੍ਹਣਾ ਅਤ ੇਡਲਿਣਾ ਚੁਣਤੌੀਪੂਰਨ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਿਸ਼ੀਅਤ ਅਤ ੇਡਿਹਾਰ ਡਿਚੱ ਤਬਿੀਲੀ, ਮੂਿ ਿੇ ਬਿਲਾਿਾ,ਂ ਡਚੰਤਾ ਅਤੇ 
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਿਾ ਅਨੁਭਿ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਡਜਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਹਰੋਾ ਂਨੂੰ ਿੇਿਣ ਡਿਚੱ ਉਹਨਾ ਂਿੀ 
ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਗਲੱਬਾਤ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਅਤ ੇਗਲੱਾ ਂਡਿਚੱ ਲੱਗ ੇਰਡਹਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਡਕਲ 
ਅਤੇ ਿਕਾਿਟ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਲੜੀ ਡਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਤਂ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਡਜ਼ਆਿਾ ਅਤੰਰਮੁਿੀ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਉਹਨਾ ਂਿਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਦਾ ਰੋਿ

ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਿਾ ਰੋਗ ਯੂਕੇ ਡਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਡਰਕ 
ਸਡਿਤੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮਾਗ ਿੀ ਰਚਨਾ ਡਿੱਚ ਬਿਲਾਿਾ ਂਕਾਰਨ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾ ਂਿੇ 
ਜੰਮਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਡਜਸਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ‘ਪਲੈਕ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਂਗਲਸ’ ਬਣਿੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਮਾਗ 
ਿੇ ਸੈੱਲਾ ਂਿੀ ਸੰਿੇਸ਼ ਸੰਚਾਡਰਤ ਕਰਨ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਿਂੇ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਿੇ ਲੱਛਣ ਸਮਾ ਂਪਾ ਕੇ ਡਿਕਡਸਤ 
ਹੋਣ ਲੱਗਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਧਆਨ, ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿ ਿੋਜ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਡਜਿੇਂ ਪੜ੍ਹਣਾ, 
ਡਲਿਣਾ, ਗਣਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਨਰਿੇਸ਼ ਿੀ ਸੰਿੇਿਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹਨ। 

ਿਿਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਿਾਧੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਡਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 
ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਿੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾ ਂਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੀ।

ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਿੈਸਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਸੈੱਲਾ ਂ
ਡਿੱਚ ਿੂਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਕਾਰਨ ਹੁੰਿਾ ਹ,ੈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟ੍ੋਕਾ ਂਕਾਰਨ ਜਾ ਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟ੍ੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸਿਾਈ ਆਇਸੀਡਮਕ ਅਟੈਕ (TIAs) ਡਕਹਾ 
ਜਾਿਂਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਡਿਮਾਗ ਡਿਚਲੇ ਸੈੱਲਾ ਂਿੇ ਿੇਤਰਾ ਂਿੀ ਹਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। 

TIAs ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇੱਕ ਡਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸਡਿਤੀ ਡਿੱਚ ਬਿਲਾਿ ਜਾ ਂਿੱਿੇ ਸਟ੍ੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਿੀ ਸਡਿਤੀ ਸਡਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਅਚਾਨਕ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਿਾ ਅਕਸਰ 
ਮਤਲਬ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਡਕ ਡਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਡਜਿੇਂ ਉਹ  ਪਡਹਲਾ ਂਕਰਿਾ 
ਸੀ। 

ਫਰੰਟੋਟੈਂਪਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਫਰੰਟੋਟੈਂਪਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੀ ਸਡਿਤੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਡਜਸਿਾ ਅਰਿ ਹੁੰਿਾ 
ਹੈ ਡਕ ਲੱਛਣ ਸਮਾ ਂਪਾ ਕੇ ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਿਂੇ ਹਨ। ਇਹ 45 ਤੋਂ 65 ਸਾਲਾ ਂਿੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ 
ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਿੇ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਿੇਤਰ ਜੋ ਡਜ਼ਆਿਾਤਰ 
ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੁੰਿੇ ਹਨ: 
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• ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਭਾਗ ਜੋ ਸਿਸ਼ੀਅਤ, ਸਮਾਡਜਕ ਕਾਰਜ, ਡਨਰਣਾ ਲੈਣ, ਸਮੱਡਸਆ ਹੱਲ 
ਕਰਨ, ਅੰਤਰਡਿ੍ਸ਼ਟੀ, ਹਮਿਰਿੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਿੇ 
ਹਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੋ ਮੁੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਡਹੱਡਸਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 
ਫਰੰਟਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਡਿਹਾਰ ਿੈਰੀਏਂਟ ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾ ਂਡਪਕ’ਸ ਰੋਗ ਡਕਹਾ 
ਜਾਿਂਾ ਹੈ

• ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬਸ ਜੋ ਡਕ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਬਿ ਿੋਜਣ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਡਹਮ ਹੁੰਿੇ 
ਹਨ।  ਡਹਪੋਕੈਮਪਸ (ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਡਨਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ) ਿੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਡਿੱਚ 
ਸਡਿਤ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੋ ਮੁੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 
ਸੀਮੈਂਡਟਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾ ਂਮੁੱਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਫੈਸ਼ੀਆ ਡਕਹਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੀ ਪਡਹਚਾਣ ਅਤੇ ਡਨਿਾਨ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ ਜਿੋਂ 
ਤੱਕ ਡਕ ਡਿਅਕਤੀ ਡਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂਡਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿੇ ਡਕਉਂਡਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਅਕਸਰ ਲੁਪਤ ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਜਾ ਂਡਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾ ਂਿੇ ਪਡਰਿਾਰ ਅਤੇ ਡਸਹਤ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਿੁਆਰਾ ਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿੇ।

ਲੇਵੀ ਬਾਿੀਸ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਲੇਿੀ ਬਾਿੀਸ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਡਿਤੀ ਹੈ ਡਜਸਿਾ ਅਰਿ ਹੈ ਡਕ ਲੱਛਣ 
ਸਮਾ ਂਪਾ ਕੇ ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਿਂੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
ਲੇਿੀ ਬਾਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ: 

• ਡਿੱਗਿੇ ਰਡਹਣਾ
• ਕਾਬਂਾ ਡਛੜਣਾ (ਪਾਰਡਕੰਨਸਨ ਿੇ ਰੋਗ ਿਾਗਂ) 
• ਡਨਗਲਣ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆ 
• ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਲੜਿੜਾਉਣਾ
• ਡਜ਼ਆਿਾ ਸੁਪਨੇ/ਿਰਾਿਨੇ ਸੁਪਡਨਆ ਂਕਾਰਨ ਨੀਂਿ ਿੇ ਡਿਗੜੇ ਪੈਟਰਨ ਿਾ ਅਨੁਭਿ ਹੋਣਾ
• ਤੰਤਡਰਕਾ ਸੈੱਲਾ ਂਿੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿ੍ਸ਼ਟੀਗਤ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ ਹੋਣਾ

ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਿੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਂਿੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਹੁੰਿੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਡਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਅਚਾਨਕ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਜੋ ਘੰਡਟਆ ਂਿੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਸਕਿੀ ਹੈ।



ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਨਦਾਨ
ਜੇ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਡਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਡਿਿਿੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ 
ਡਕ ਉਹ ਡਜੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀਪੀ (GP) ਨੂੰ ਡਮਲੇ। ਕੁਝ ਸਡਿਤੀਆ ਂਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਰਗੀਆ ਂ
ਲੱਗ ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ ਡਕਉਂਡਕ ਉਹ ਡਿਅਕਤੀ ਿੀ ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ, ਡਧਆਨ ਜਾ ਂਡਿਹਾਰ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਡਿਤ ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਜੇ ਜਲਿੀ ਡਧਆਨ ਡਿੱਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਤਾ ਂਇਹ ਉਪਚਾਰਯੋਗ ਹਨ। 
ਇਹਨਾ ਂਡਿੱਚ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹਨ: ਸੰਕਰਮਣ, ਿਾਇਰੋਇਿ ਿੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ,ਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਘਬਰਾਹਟ, 
ਗੇੜ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਡਿਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਿੈਸਕੂਲਰ ਸਮੱਡਸਆਿਾ,ਂ ਡਿਟਾਡਮਟ ਬੀ12 ਿੀ ਕਮੀ, ਨੀਂਿ 
ਅਸ਼ਿਸਨ, ਤਨਾਅ, ਡਚੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਂਮੌਜੂਿ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੀਪੀ ਡਿਅਕਤੀ ਿਾ ਮੈਿੀਕਲ ਅਤੇ 
ਪਡਰਿਾਡਰਕ ਇਡਤਹਾਸ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਡਗਆਨਾਤਮਕ 
ਮੁੱਡਿਆ ਂਿੀ ਇਹਨਾ ਂਿੁਆਰਾ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਡਧਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਅਲਪਕਾਲੀਨ 
ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ, ਮੂਿ ਅਤੇ ਡਿਹਾਰ ਡਿੱਚ ਬਿਲਾਿ ਿੀ ਜਾਚਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੀਪੀ ਡਫਰ ਡਿਮਾਗ ਿੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਚਂਣ ਲਈ ਬਲੱਿ ਟੈਸਟਾ,ਂ ਐਮਆਰਆਈ ਜਾ ਂਸੀਟੀ 
ਸਕੈਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਛਾਤੀ ਿੀ ਡਕਸੇ ਸਡਿਤੀ ਿੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਿੇ 
ਐਕਸ-ਰੇ ਿਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਉਹ ਡਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਚਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਯਾਿਸ਼ਕਤੀ ਸੇਿਾ/ਕਡਲਡਨਕ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ 
ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇੱਕ ਮਾਡਹਰ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾ ਡਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ 
ਡਕ ਡਨਿਾਨ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਡਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿੇ ਪਡਰਿਾਰ ਨੇ ਡਕਸੇ ਮਾਡਹਰ ਿੀ ਸਲਾਹ 
ਲਈ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਿੇ ਿੇਤਰ ਡਿੱਚ ਮਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂ
ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾ ਂਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ ਜੋ ਮਿਿਗਾਰ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਿਿ 
ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਡਜਕ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ,ਂ ਚੈਡਰਟੀਆ ਂਅਤੇ ਿਲੰਟੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਨਾ ਂ
ਿੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਡਮਲ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

ਤਸੁੀਂ ਮਾਡਹਰ ਮਿਿ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਿੀਆ ਂਐਿਡਮਰਲ ਨਰਸਾ ਂਨੂੰ ਕਾੱਲ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹ।ੋ 0800 888 6678 ‘ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂhelpline@dementiauk.org ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਧਆਨ ਡਿਓ ਡਕ ਇਸ ਹਲੈਪਲਾਈਨ ‘ਤ ੇਕੇਿਲ ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਲੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਨਰਸਾ ਂਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਕਸਨੂੰ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਰਡੋਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਡਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੇਨੇਡਟਕ ਪਡਰਿਰਤਨਾ ਂਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਡਜਿੇਂ 
ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੇ ਕੁਝ ਰੂਪ, ਹੰਡਟੰਗਟਨ ਿਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਿੇ ਰੋਗ ਿੀਆ ਂ
ਿੁਰਲੱਭ ਡਕਸਮਾ।ਂ 



ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਕੇ

ਹਾਲਾਡਂਕ, ਬਢੁਾਪੇ ਿੀ ਉਮਰ ਿੀਆ ਂਡਜ਼ਆਿਾਤਰ ਸਡਿਤੀਆ ਂਡਿਚੱ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਨੁਿਾਡਂਸ਼ਕ 
ਨਹੀਂ ਸਮਡਝਆ ਜਾਿਂਾ ਅਤ ੇਹਾਲ ਹੀ ਿੀਆ ਂਿੋਜਾ ਂਨੇ ਿੱਡਸਆ ਹ ੈਡਕ ਆਪਣੀ ਜੀਿਨਸ਼ਲੈੀ ਡਿਚੱ 
ਕੁਝ ਬਿਲਾਿ ਕਰਕੇ ਤਸੁੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ ੋਜਾ ਂਰੋਕ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 
ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੇਡਿਲ ਨੂੰ ਡਸਹਤਮੰਿ ਰੱਿਿੀ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਮਾਗ ਨੂੰ ਿੀ ਡਸਹਤਮੰਿ ਰੱਿ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਡਲਤ ਆਹਾਰ ਿਾਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਿੇ ਰਹ,ੋ ਡਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ, ਡਜ਼ਆਿਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ 
ਪੀਓ, ਆਪਣ ੇਜੀਪੀ ਤੋਂ ਡਨਯਡਮਤ ਜਾਚਂ ਕਰਿਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਕੋਲੇਸਟ੍ਲੋ ਅਤੇ ਬਲੱਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਰ ਨੂੰ 
ਡਨਯਤੰਰਣ ਡਿਚੱ ਰੱਿੋ। ਜੇ ਤਹੁਾਿਾ ਡਨਿਾਨ ਟਾਈਪ ਿੋ ਿਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਹ ਡਕਸੇ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਡਿਿਸਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ ਡਕ ਤਹੁਾਿੀ 
ਬਲੱਿ ਸ਼ਗੂਰ ਿੇ ਲੇਿਲ ਡਨਯਤੰਰਣ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ। 

ਿੱਿ-ਿੱਿ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਨਾਲ ਸਰੀਡਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਡਰਿਅ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਾਡਨਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਪ੍ਰੇਡਰਤ ਰਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਭਾਗ ਿਰਤ ਸਕੋ। ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੱਲਣਾ, 
ਬਾਗਬਾਨੀ, ਗਾਉਣਾ, ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਪੜ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆ ਂਨੂੰ ਮਿਿਗਾਰ 
ਸਮਡਝਆ ਜਾਿਂਾ ਹੈ। 

ਅਡਜਹੀ ਕੋਈ ਿਮਿਾਰ ਿੋਜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੋ ਿੱਸਿੀ ਹਿੇੋ ਡਕ ਪਹਲੇੀਆ ਂਨਾਲ ਡਿਮਾਗ ਿੀ ਡਸਹਤ 
ਸੁਧਰਿੀ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਡਂਕ, ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਡਸੱਿਣਾ ਿੀ ਉਪਯਗੋੀ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਡਕਉਂਡਕ ਡਿਮਾਗ ਿੇ ਿਿੱ-
ਿਿੱ ਭਾਗ ਪ੍ਰਡੇਰਤ ਹੁਿੇੰ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਡਗਆਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਿਧਾ ਸਕਿ ੇਹਨ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਤੁਹਾਿਾ ਕੋਈ 
ਮੁੱਿਾ ਜਾ ਂਸਿਾਲ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਕਾੱਲ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਕਰੋ 

ਸਪੈਸ਼ਡਲਸਟ ਮਿਿ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਐਿਡਮਰਲ ਨਰਸਾ।ਂ

0800 888 6678 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂhelpline@dementiauk.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਿੁੱਲ੍ਣ ਿੇ ਡਿਨ ਸੋਮਿਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਰਾਤ 9 ਿਜੇ

ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ
    www.dementiauk.org   •   info@dementiauk.org

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਕੇ ਇਗੰਲੈਂਿ ਅਤੇ ਿੇਲਸ (1039404) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਿ (SC047429) ਿੀ ਇੱਕ ਰਡਜਸਟਰਿ ਚੈਡਰਟੀ ਹੈ
DUKIL01 

ਇਸ ਪੁਸਡਤਕਾ ਡਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਲਿੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੀ ਸਮੀਡਿਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਸਪੈਸ਼ਡਲਸਟ ਐਿਡਮਰਲ ਨਰਸਾ ਂਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਪਡਰਿਾਰਾ ਂਿੀ ਡਬਹਤਰ ਸਬੰਡਧਤ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿੇ 
ਸਰੋਤਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਿੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਸਾਿੇ ਡਕਸੇ ਿੀ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿਾ 
ਕੋਈ ਫੀਿਬੈਕ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ feedback@dementiauk.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਫੰਿ ਨਹੀਂ ਡਮਲਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਹਾਰਾ ਂਸਮੇਤ 
ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਹਾ।ਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂਕੇ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਜ਼ਆਿਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.dementiauk.org/donate 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ
0300 365 5500 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਜੂਨ 2018

ਸਮੀਡਿਆ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਜੂਨ 2020
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