ডিমেনশিয়া
কী?
আমাদের মস্তিষ্ক আমরা যা চিন্তা, অনুভব, বলি ও
করি তার প্রায় সবকিছু ই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি
আমাদের স্তি
মৃ গুল�োও সংরক্ষণ করে থাকে।
কিছু র�োগ আছে যা আমাদের মস্তিষ্ককে ঠিকমত
কাজ করা থেকে বিরত রাখে। যখন কার�ো এরকম
র�োগ হয়ে থাকে, তাদের ক�োন কিছু মনে রাখা,
চিন্তা করা ও সঠিক কথা বলা নিয়ে সমস্যা দেখা
দেয়। তারা এমন কিছু বলতে বা করতে পারে যা
অন্যদের কাছে অদ্ভূ ত মনে হতে পারে, এবং তাদের
জন্য দৈনন্দিন কাজ করা কষ্টকর হয়ে উঠতে
পারে। পূর্বে তারা যেমন ছিল তেমন তারা নাও
থাকতে পারে।
এসব বিভিন্ন সমস্যা বর্ণনা করতে চিকিৎসকেরা
ডিমেনশিয়া শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

ডিমেনশিয়া আছে
এমন অধিকাংশেরই

আলঝেইমারস
ডিজিজ
বা

ভ্যাসকিউলারডিমেনশিয়া
থাকে, তবে এর
অন্যান্য ধরনও রয়েছে।

এটি কেন হয়ে থাকে?
বয়স বাড়ার সাথে সাথে সবার ডিমেনশিয়া
হয়ে থাকে এমনটা কিন্তু নয়। এটি বিভিন্ন
র�োগের কারণে হয়ে থাকে।
এসব র�োগ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে
প্রভাবিত করে থাকে, তাই এগুল�ো র�োগীদেরকে
ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।
এখন পর্যন্ত এটা জানা যায়নি যে কেন এসব
র�োগ একজনের হতে পারে কিন্তু অপরজনের
না। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা ডিমেনশিয়া
সম্পর্কে আর�ো জানার জন্য নিরলসভাবে কাজ
করে যাচ্ছে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে
বিভিন্ন জিনিস ভুলে যাই,
যেমন ক�োথায় আমাদের
চাবি রেখে এসেছি। এটার
মানে এই নয় যে আমাদের
সবার ডিমেনশিয়া আছে।

কাউকে ডিমেনশিয়া
কীভাবে প্রভাবিত
করে থাকে?

ডিমেনশিয়ার লক্ষণগুল�ো ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে যার
ফলে দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।
যখন কার�ো ডিমেনশিয়া শুরু হয়, তখন নিম্নোক্ত জিনিসগুল�ো
প্রকাশ পেতে থাকে:
সাম্প্রতিক ঘটনা, নাম ও চেহারা ভু লে যাওয়া।
	প্রায়শই অল্প সময়ের মধ্যে একই প্রশ্নের
পুনরাবৃত্তি করা।
	জিনিসপত্র ভু ল স্থানে রাখা।

লিফলেট লেখা হয়েছে মার্চ ২০১৭
পর্যাল�োচনা করা হবে নভেম্বর ২০১৮
Alzheimer’s Research UK
3 Riverside, Granta Park
Cambridge
CB21 6AD
W: alzheimersresearchuk.org
E: enquiries@
alzheimersresearchuk.org
T: 0300 111 5555
চ্যারিটি নম্বর
১০৭৭০৮৯ ও এসসি০৪২৪৭৪

	
মনয�োগ ধরে রাখা বা সরল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে
উঠা।
	দিনের তারিখ বা সময় সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া।
হারিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে নতু ন নতু ন স্থানে।
	
সঠিক শব্দ ব্যবহার বা অন্যদের কথা বুঝতে অসুবিধা
হওয়া।
	
অনুভূতিতে পরিবর্ত ন, যেমন সহজে বিমর্ষ ও মর্মাহত
হয়ে পড়া, বা ক�োন কিছু র প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা।
ডিমেনশিয়া খারাপের দিকে যেতে থাকলে র�োগীর জন্য স্পষ্ট করে
কথা বলা ও তার প্রয়�োজন বা অনুভূতি সম্পর্কে কাউকে জানান�ো
কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাদের জন্য নিজে থেকে খাওয়া ও পান করা,
ক�োন কিছু ধ�োয়া ও প�োশাক পরা এবং অন্যদের সাহায্য ছাড়া
শ�ৌচাগারে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

Dementia Research Infoline
০৩০০ ১১১ ৫১১১
ডিমেনশিয়া গবেষণা ও
অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশ্ন?
আমাদেরকে কল করুন স�োমবার
থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে
বিকাল ৫টা পর্যন্ত
কলগুল�ো গ�োপনীয় রাখা হয় এবং
এক্ষেত্রে অনুবাদ সেবাও উপলব্ধ।

কাদেরকে ডিমেনশিয়া প্রভাবিত করে থাকে?

৬০০

ইউকেতে প্রতিদিন প্রায়
জনের
ডিমেনশিয়া দেখা দেয়।
ইউকেতে পুরুষদের চেয়ে

অল্প সময়ের জন্য কিছু ওষুধ র�োগীর দৈনন্দিন জীবনকে
সহজতর করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। কিছু গ্রুপ
অ্যাক্টিভিটিও রয়েছে যেগুল�োতে র�োগীরা অংশ নিতে পারে যা
তাদের লক্ষণগুল�ো নিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে
পারে। এই ব্যাপারে আপনার চিকিৎসক আপনাকে বিস্তারিত
জানাতে পারবে।

নারীদের

মধ্যে ডিমেনশিয়ার হার বেশি।

৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে

ডিমেনশিয়ার
ঝুঁ কি বেশি, তবে এটি তরুণদেরও প্রভাবিত করতে পারে।

দুর্ভাগ্য হল যে
ঠেকান�োর জন্য
নেই আর তাই
সাথে র�োগীদের
অবনতি ঘটতে

অন্যদের তু লনায় কিছু মানুষের ডিমেনশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা
বেশি থাকে, যেমন যাদের স্ট্রোক হয়েছে বা যাদের রয়েছে:
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ

এর ক�োন
নিরাময়
আছে কী?

এখন পর্য ন্ত ডিমেনশিয়ার ক�োন
নিরাময় পাওয়া যায়নি। যদি কার�ো
ডিমেনশিয়া হয়, তাহলে সেটি তার
জীবনের বাকি সময় পর্য ন্ত বিদ্যমান
থাকবে।

ডিমেনশিয়া খুবই সাধারণ।

• উচ্চমাত্রার ক�োলেস্টেরল
• বিষণ্নতা

এসব র�োগ
ক�োন ওষুধ
সময়ের সাথে
অবস্থার
থাকবে।

আমি কীভাবে আমার ডিমেনশিয়া
হওয়া র�োধ করতে পারি?
আপনার ডিমেনশিয়া হওয়া র�োধ করার ক�োন নিশ্চিত উপায় নেই, তবে
কিছু জিনিস আছে যা করলে আপনার তা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।
	
আপনার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে
আপনার হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
করান, সেই সাথে রক্তচাপ ও
ক�োলেস্টেরলের মাত্রাও নির্ণয় করে
নিন এবং তা উচ্চমাত্রার হলে
চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন।
	যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে,
তাহলে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ
মেনে চলুন।
ধূমপান পরিহার করুন।

	
সুষম খাদ্যাভাস গড়ে তু লুন যাতে
থাকবে প্রচু র ফলমূল ও শাক-সবজি।
আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

প্রতি সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি অ্যালক�োহল
পান করা থেকে বিরত থাকুন।
১ ইউনিট

১.৫ ইউনিট

১ ইউনিট

স্বাভাবিক শক্তির বিয়ার,
সাইডার বা লাগারের
(যেমন ৩.৫% এবিভি)
অর্ধেক পাইন্ট (প্রায়
৩০০ মিলি)

ওয়াইনের (১২%
এবিভি) একটি ছ�োট
(১২৫ মিলি) গ্লাস

পাবে স্পিরিটের এক
মাপ (২৫ মিলি)

	
কাজে সক্রিয় থাকুন এবং লম্বা
সময় ধরে বসে থাকা থেকে বিরত
থাকুন।
	
আপনার মস্তিষ্ককে কাজে লাগান –
আপনার পছন্দের ক�োন অ্যাক্টিভিটি
বা সামাজিক গ্রুপের মাধ্যমে।

ক�োথায় সাহায্য
পাওয়া যাবে
যদি আপনার পরিচিত কার�ো ডিমেনশিয়া থেকে থাকে,
তাহলে তাদেরকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলুন।
চিকিৎসক নির্ণয় করে বলতে পারবে কী কারণে তাদের
সমস্যাগুল�ো হচ্ছে। মাঝে মাঝে, দ্বিতীয় চিকিৎসকের
কাছেও যেতে হতে পারে যিনি বলতে পারবেন যে
র�োগীর ডিমেনশিয়া হয়েছে কিনা। আপনার আত্মীয়
বা বন্ধু অনুর�োধ জানিয়ে থাকলে আপনিও তাদেরকে
চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারেন।
যদি চিকিৎসক এমন কিছু বলেন যা আপনার জানা
নেই, তাহলে তাকে তা জিজ্ঞেস করুন এবং ব্যাখ্যা
করতে বলুন।

ডিমেনশিয়া
র�োগীর যত্ন
ডিমেনশিয়া রয়েছে এমন কার�ো যত্ন
করার ফলে আপনার জীবনও নানাভাবে
পরিবর্তি ত হতে পারে। ডিমেনশিয়া দ্বারা
প্রভাবিত সবার জন্যই সাহায্য রয়েছে,
এমনকি র�োগীর পরিবারের সদস্যদের
জন্যও। এটা মনে রাখা জরুরি যে
আপনি এক্ষেত্রে একা নন।
আপনার চিকিৎসক আপনার ল�োকালয়ে
সাহায্য খুজে
ঁ পেতে আপনাকে সাহায্য
করতে পারবে। আপনি আপনার স্থানীয়
স�োশ্যাল সার্ভি স অফিসেও য�োগায�োগ
করে দেখতে পারেন যে তারা কীভাবে
আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

এখানে কিছু
দরকারি য�োগায�োগের
তথ্য দেওয়া হল:
Admiral Nurses ডিমেনশিয়া র�োগী ও
তাদের পরিবারদেরকে বাস্তবিক পরামর্শ,
সহায়তা ও টিপস দিয়ে থাকে।
০৮০০ ৮৮৮ ৬৬৭৮
Alzheimer’s Society তথ্য, সাহায্য ও
স্থানীয় সহায়তা গ্রুপের ব্যবস্থা করে
থাকে। তাদের কাছে অনুবাদ সেবাও
উপলব্ধ।
০৩০০ ২২২ ১১২২
Alzheimer Scotland সহায়তা সেবা,
তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে তাদেরকে
যারা স্কটল্যান্ডে থাকে।
০৮০৮ ৮০৮ ৩০০০

