
লিফলিট ২০১৮ সালির নলেম্বর মালস 
আপলেট করা হল়েলে ২০২০ সালির নলেম্বর 
মালস পুনঃবীক্ষণ করা হলব

Alzheimer’s Research UK
3 Riverside, Granta Park
Cambridge
CB21 6AD
W: alzheimersresearchuk.org
E: enquiries@ 
alzheimersresearchuk.org
T: 0300 111 5555

চ্ালরটি নম্বর  
১০৭৭০৮৯ ও এসলস০৪২৪৭৪

আমাদের মস্তিষ্ক আমরা যা স্িন্া, অনুভব, বস্ি ও 
কস্র তার প্ায় সবস্কছুই স্নয়ন্ত্রণ কদর থাদক। এটি 
আমাদের স্মৃস্তগুদিাও সংরক্ষণ কদর থাদক। 

লকেু ররাগ আলে যা আমালের মলতিষ্কলক ঠিকমত 
কাজ করা রেলক লবরত রালে। যেন কালরা এরকম 
ররাগ হল়ে োলক, তালের রকান লকেু মলন রাো, 
লচন্া করা ও সঠিক কো বিা লনল়ে সমস্া রেো 
রে়ে। তারা এমন লকেু বিলত বা করলত পালর যা 
অন্লের কালে অদ্ভূত মলন হলত পালর, এবং তালের 
জন্ দেনলদিন কাজ করা কষ্টকর হল়ে উঠলত 
পালর। পভূলববে তারা রযমন লেি রতমন তারা নাও 
োকলত পালর।

এসব লবলেন্ন সমস্া বণবেনা করলত লচলকৎসলকরা 
স্িদমনস্িয়া শব্দটি ব্বহার কলর োলক। 

স্িদমনস্িয়া 
কী?

কাউদক স্িদমনস্িয়া 
কীভাদব প্ভাস্বত 

কদর থাদক?

এটি ককন হদয় থাদক?

আমরা সবাই মাদে মাদে 
স্বস্ভন্ন স্িস্নস ভুদি যাই, 
কযমন ককাথায় আমাদের 
িাস্ব করদে এদসস্ছ। এটার 
মাদন এই নয় কয আমাদের 
সবার স্িদমনস্িয়া আদছ।

লেলমনলশ়োর িক্ষণগুলিা ধীলর ধীলর োরাপ হলত োলক যার 
ফলি দেনলদিন জীবন বাধাগ্রতি হল়ে োলক।

যেন কালরা লেলমনলশ়ো শুরু হ়ে, তেন লনল্াক্ত লজলনসগুলিা 
প্রকাশ রপলত োলক:

 সাম্প্রলতক ঘটনা, নাম ও রচহারা েুলি যাও়ো।

  প্রা়েশই অল্প সমল়ের মলধ্ একই প্রলনের  
পুনরাবলৃতি করা।

 লজলনসপত্র েুি স্ালন রাো।

  মনলযাগ ধলর রাো বা সরি লসদ্ান্ গ্রহণ কঠিন হল়ে 
উঠা।

 লেলনর তালরে বা সম়ে সম্পলকবে  লনলচিত না হও়ো।

 হালরল়ে যাও়ো, লবলশষ কলর নতুন নতুন স্ালন।

  সঠিক শব্দ ব্বহার বা অন্লের কো বঝুলত অসুলবধা 
হও়ো।

  অনেুভূ লতলত পলরবতবে ন, রযমন সহলজ লবমষবে ও মমবোহত 
হল়ে পড়া, বা রকান লকেুর প্রলত আগ্রহ হালরল়ে রফিা।

লেলমনলশ়ো োরালপর লেলক রযলত োকলি ররাগীর জন্ স্পষ্ট কলর 
কো বিা ও তার প্রল়োজন বা অনেুভূ লত সম্পলকবে  কাউলক জানালনা 
কষ্টকর হল়ে পলড়। তালের জন্ লনলজ রেলক োও়ো ও পান করা, 
রকান লকেু রধা়ো ও রপাশাক পরা এবং অন্লের সাহায্ োড়া 
রশৌচাগালর যাও়ো কঠিন হল়ে উঠলত পালর।

Dementia Research Infoline
০৩০০ ১১১ ৫১১১
স্িদমনস্িয়া গদবষণা ও 
অংিগ্রহণ সংক্ান্ প্শ্ন?
আমালেরলক কি করুন রসামবার 
রেলক শুক্রবার সকাি ৯টা রেলক 
লবকাি ৫টা পযবেন্
কিগুলিা রগাপনী়ে রাো হ়ে এবং 
এলক্ষলত্র অনবুাে রসবাও উপিব্ধ।

লেলমনলশ়ো আলে 
এমন অলধকাংলশরই 

োলক, তলব এর 
অন্ান্ ধরনও রল়েলে। 

বা 

বয়স বাড়ার সাদথ সাদথ সবার স্িদমনস্িয়া 
হদয় থাদক এমনটা স্কন্তু নয়। এটি স্বস্ভন্ন 
করাদগর কারদণ হদয় থাদক।

এসব ররাগ মলতিলষ্কর লেন্ন লেন্ন অংশলক 
প্রোলবত কলর োলক, তাই এগুলিা ররাগীলেরলক  
লেন্ন লেন্নোলব ক্ষলতগ্রতি কলর োলক।

এেন পযবেন্ এটা জানা যা়েলন রয রকন এসব 
ররাগ একজলনর হলত পালর লকন্তু অপরজলনর 
না। লচলকৎসক ও লবজ্ানীরা লেলমনলশ়ো 
সম্পলকবে  আলরা জানার জন্ লনরিসোলব কাজ 
কলর যালছে।

আিদেইমারস 
স্িস্িি 

ভ্াসস্কউিারস্িদমনস্িয়া

Bengali



৬৫ বছদরর কবস্ি বয়স্কদের কক্ষদরে লেলমনলশ়োর 
ঝঁুলক রবলশ, তলব এটি তরুণলেরও প্রোলবত করলত পালর।

  আপনার লচলকৎসলকর কালে লগল়ে  
আপনার হৃেলপলডের স্াস্্ পরীক্ষা 
করান, রসই সালে রক্তচাপ ও 
রকালিলটেরলির মাত্রাও লনণবে়ে কলর 
লনন এবং তা উচ্চমাত্রার হলি 
লচলকৎসলকর পরামশবে রমলন চিনু।

  যলে আপনার ো়োলবটিস োলক, 
তাহলি আপনার লচলকৎসলকর পরামশবে 
রমলন চিনু।

 ধভূমপান পলরহার করুন।

  সুষম োে্াোস গলড় তুিনু যালত 
োকলব প্রচুর ফিমভূি ও শাক-সবলজ।

 আপনার ওজন লন়েন্ত্রলণ রােুন।

   কালজ সলক্র়ে োকুন এবং িম্বা 
সম়ে ধলর বলস োকা রেলক লবরত 
োকুন।

  আপনার মলতিষ্কলক কালজ িাগান – 
আপনার পেলদির রকান অ্ালটিলেটি 
বা সামালজক গ্রুলপর মাধ্লম।

আস্ম কীভাদব আমার স্িদমনস্িয়া 
হওয়া করাধ করদত পাস্র?

আপনার স্িদমনস্িয়া হওয়া করাধ করার ককান স্নস্চিত উপায় কনই, তদব  
স্কছু স্িস্নস আদছ যা করদি আপনার তা হওয়ার সম্াবনা কদম কযদত পাদর। 

স্িদমনস্িয়া  
করাগীর যত্ন
লেলমনলশ়ো রল়েলে এমন কালরা যত্ন 
করার ফলি আপনার জীবনও নানাোলব 
পলরবলতবে ত হলত পালর। লেলমনলশ়ো দ্ারা 
প্রোলবত সবার জন্ই সাহায্ রল়েলে, 
এমনলক ররাগীর পলরবালরর সেস্লের 
জন্ও। এটা মলন রাো জরুলর রয 
আপলন এলক্ষলত্র একা নন।

আপনার লচলকৎসক আপনার রিাকািল়ে 
সাহায্ েুলঁজ রপলত আপনালক সাহায্ 
করলত পারলব। আপলন আপনার স্ানী়ে 
রসাশ্াি সালেবে স অলফলসও রযাগালযাগ 
কলর রেেলত পালরন রয তারা কীোলব 
আপনালক সাহায্ করলত পালর।

এোদন স্কছু  
েরকাস্র কযাগাদযাদগর  
তথ্ কেওয়া হি:

Admiral Nurses লেলমনলশ়ো ররাগী ও 
তালের পলরবারলেরলক বাতিলবক পরামশবে, 
সহা়েতা ও টিপস লেল়ে োলক। 
০৮০০ ৮৮৮ ৬৬৭৮

Alzheimer’s Society তে্, সাহায্ ও 
স্ানী়ে সহা়েতা গ্রুলপর ব্বস্া কলর 
োলক। তালের কালে অনবুাে রসবাও 
উপিব্ধ।
০৩০০ ২২২ ১১২২

Alzheimer Scotland সহা়েতা রসবা, 
তে্ ও পরামশবে লেল়ে োলক তালেরলক 
যারা স্কটি্ালডে োলক। 
০৮০৮ ৮০৮ ৩০০০

কাদেরদক স্িদমনস্িয়া প্ভাস্বত কদর থাদক?
এেন পয্যন্ স্িদমনস্িয়ার ককান 
স্নরাময় পাওয়া যায়স্ন। যস্ে কাদরা 
স্িদমনস্িয়া হয়, তাহদি কসটি তার 
িীবদনর বাস্ক সময় পয্যন্ স্বে্মান 
থাকদব।

অল্প সমল়ের জন্ লকেু ওষুধ ররাগীর দেনলদিন জীবনলক 
সহজতর করার রক্ষলত্র সাহায্ করলত পালর। লকেু গ্রুপ 
অ্ালটিলেটিও রল়েলে রযগুলিালত ররাগীরা অংশ লনলত পালর যা 
তালের িক্ষণগুলিা লনল়ে তালের রবলঁচ োকলত সাহায্ করলত 
পালর। এই ব্াপালর আপনার লচলকৎসক আপনালক লবতিালরত 
জানালত পারলব।

েেুবে াগ্ হি রয এসব ররাগ 
রঠকালনার জন্ রকান ওষুধ  
রনই আর তাই সমল়ের সালে 
সালে ররাগীলের অবস্ার  
অবনলত ঘটলত োকলব।

এর ককান 
স্নরাময় 

আদছ কী?

অন্লের তুিনা়ে লকেু মানলুষর লেলমনলশ়ো হও়োর সম্াবনা 
রবলশ োলক, রযমন যালের রট্াক হল়েলে বা যালের রল়েলে:

• ো়োলবটিস
• উচ্চ রক্তচাপ

• উচ্চমাত্রার রকালিলটেরি
• লবষণ্নতা

যস্ে আপনার পস্রস্িত কাদরা স্িদমনস্িয়া কথদক থাদক, 
তাহদি তাদেরদক স্িস্কৎসদকর িরণাপন্ন হদত বিুন।

লচলকৎসক লনণবে়ে কলর বিলত পারলব কী কারলণ তালের 
সমস্াগুলিা হলছে। মালঝ মালঝ, লদ্তী়ে লচলকৎসলকর 
কালেও রযলত হলত পালর লযলন বিলত পারলবন রয 
ররাগীর লেলমনলশ়ো হল়েলে লকনা। আপনার আত্ী়ে 
বা বনু্ অনলুরাধ জালনল়ে োকলি আপলনও তালেরলক 
লচলকৎসলকর কালে লনল়ে রযলত পালরন।

যলে লচলকৎসক এমন লকেু বলিন যা আপনার জানা 
রনই, তাহলি তালক তা লজলজ্স করুন এবং ব্াে্া 
করলত বিনু।

লেলমনলশ়ো েুবই সাধারণ।

ইউলকলত প্রলতলেন প্রা়ে ৬০০ জলনর 
        লেলমনলশ়ো রেো রে়ে।

ইউলকলত পুরুষলের রচল়ে
মলধ্ লেলমনলশ়োর হার রবলশ।

নারীদের

ককাথায় সাহায্ 
পাওয়া যাদব

পালব লস্পলরলটর এক 
মাপ (২৫ লমলি)

ও়োইলনর (১২% 
এলবলে) একটি রোট 
(১২৫ লমলি) গ্াস

স্াোলবক শলক্তর লব়োর, 
সাইোর বা িাগালরর 

(রযমন ৩.৫% এলবলে) 
অলধবেক পাইন্ট (প্রা়ে 

৩০০ লমলি) 

১ ইউস্নট ১.৫ ইউস্নট ১ ইউস্নট 

প্রলত সপ্ালহ ১৪ ইউলনলটর রবলশ অ্ািলকাহি 
পান করা রেলক লবরত োকুন।


