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મગજને કારણે આપણે વિચારીએ છીએ, કરીએ  
છીએ, બોલીએ છીએ. મગજમા ંઆપણી યાદીઓ  
પણ રાખેલી હોય છે. 

અનેક ્બીમારીઓને કારણે વ્યક્તિન્ય ંમગજ  
્બરા્બર ચાલી શ્્ ્ય ંનથી. જ્યારે આવી કોઈ  
્બીમારી થા્ય ત્યારે તિેને ્યાદ રાખવામા,ં  
વવચારવામા ંઅને ્બોલવામા ંઅને રોજીંદી ્બા્બતિો 
કરવામા ંતિકલલફ થા્ય છે. તિેઓ એવ્ય ંકરશ ેકે  
્બોલશ ેજે ્બીજાઓને વવલચત્ર લાગે.  તિેઓ પહલેા 
હતિા એવા વ્યક્તિ નથી.

આવી અનેક તિકલલફોને ડૉ્ટરો રડમેક્શ્યા તિરીકે 
જાણે છે. 

ડિમેન્શિયા  
શુ ંછે?

ડિમેન્શિયાથી વયન્તિને 
શુ ંથાય છે?

એ શિાના કારણે થાય છે?

આપણે બધા અમકૂ િખતેિ 
ભલૂી જાઈએ છીએ, જેમ 
કે ચાિી કા ંમકૂી. એનો 
અથ્થ એ નથી કે આપણને 
ડિમેન્શિયા છે. 

Dementia Research Infoline
0300 111 5 111
ડિમેન્શિયા ડરસચ્થ વિષે પ્રશ્ો હોય  
અથિા ભાગ લેિા વિષે પછૂવુ ંછે?
ફોન કરો સોમથી શ્યક્ર નવ-પાચં
વાતિ ખાનગી રાખીએ છીએ અને 
ટેલલફોન ટ્ા્સલેશન સવવવિસ છે.

મોટા ભાગના લોકો જેઓને 
રડમેક્શ્યા હો્ય છે તિેઓને 

હો્ય છે પણ ્બીજા 
અનેક હો્ય છે.

અથવા 

બધા જ વદૃ્ધ લોકોને ડિમેન્શિયા નથી 
થત ુ.ં ડિમેન્શિયા અનેક બીમારીઓને 
કારણે થાય છે.

આ લ્બમારીઓ છે જે મગજના અલગ 
અલગ ભાગને અસર કરે છે અને લોકોને 
અલગ અલગ રીતિે અસર થા્ય છે. 

હમણા આપણને ખ્બર નથી કે શા માટે 
અમ યૂક લોકોને એ થા્ય છે અને અમ યૂને 
નરહ. ડૉ્ટરો અને વવજ્ાવનકો એ જાણવા 
વવષે મહનેતિ કરે છે. 

રડમેક્શ્યા ધીમે ધીમે થા્ય છે અને રોજીંદા જીવનને નડે છે. 

જ્યારે કોઈને રડમેક્શ્યા શરૂ થા્ય ત્યારે તિમને કદાચ આવા 
લક્ષણો દેખાશ:ે

 હમણાનંી ્બા્બતિો, નામ અને ચહરેાઓ ભ યૂલી જા્ય.

  થોડી થોડી વારે એકના ંએક જ સવાલો પ યૂછે.

 ખોટી જગ્યાએ વસ્ ્યઓ મ યૂકે.

  એક ્બા્બતિ પર ધ્યાન રાખવામા ંઅથવા સાદા  
વનણ્ણ્યો લેવામા ંતિકલલફ પડે.

  ક્યો રદવસ અથવા કેટલા વાગ્યા ભ યૂલી જા્ય.

 મોટે ભાગે નવી જગ્યાએ ભ યૂલા પડી જા્ય.

  જે ્બોલવ્ય ંહો્ય એ ન ્બોલે અથવા ્બીજા લોકો શ્ય ંકહ ેછે 
એ ્બરા્બર ન સમજે.

  તિરતિ જ મ યૂડ ્બદલા્ય જા્ય, ક્ારેક એકદમ નારાજ  
થઈ જા્ય, અથવા કોઈ પણ ્બા્બતિોમા ંરસ ન હો્ય. 

જેમ જેમ રડમેક્શ્યા વધે એમ એમ વ્યક્તિને ચોખખી રીતિે 
્બોલવામા ંઅને તિેમને કેવ્ય ંલાગે છે એ કહવેામા ંતિકલલફ થઈ 
શકે. તિેઓને ખાવા-પીવામા,ં નાવા-ધોવામા ંઅથવા કપડા 
પહરેવામા ંકે ટોઈલેટ જવામા ંતિકલલફ થઈ શકે.

આલ્ાઈમસ્થ 
ડિઝ્્ 

નસનુ ં 
ડિમેન્શિયા 

Gujarati



જે લોકોની ઉમરં 65 થી િધારે હો્ય, તિેઓને 
રડમેક્શ્યા થઈ શકે, પણ એનાથી જયૂવાનોને પણ થઈ શકે. 

  તિમારા ડૉ્ટરને કહો કે  
તિમાર્યં હાટ્ણ , બલડ પ્ેશર અને 
કલેસટ્ોલ માપે અને જો વધારે 
હો્ય તિો તિેઓની સલાહ લો. 

  તિમને ડા્યાલ્બટીસ હો્ય તિો 
તિમારા ડો્ટરની સલાહ  
પ્માણે કરો.

 વસગરેટ ન પીઓ.

  ખાવા-વપવામા ંધ્યાન રાખો, 
શાકભાજી અન ેફ્રૂટ વધારે ખાવ.

 તિમાર્યં વજન ્યોગ્ય રાખો.

   ્બહ્ય વધારે ્બેઠા ન રહો,  
એ્ટવ રહો. 

  તિમાર્યં મગજ વાપરો – 
એક્ટવવટી કરો, સોવશ્યલ  
ગપૃનો આનદં માણો.

  દર અઠવાડ્ ે14 ર યૂવનટથી  
વધારે દાર્ય ન પઓ.

શુ ંહું પોતિાને ડિમેન્શિયા 
થતિા રોકી શિકંુ?

હમણા એિી કોઈ રીતિ નથી જેને લીધે ડિમેન્શિયાને થતિા રોકી શિકાય.  
પણ તિમે અમકૂ પગલા લઈ શિકો છો જેથી એની શિકતિા ઓછી થઈ શિકે:

ડિમેન્શિયા થયુ ંહોય એ 
વયન્તિનુ ંધયાન કેિી રીતેિ 
રાખવું
કોઈને રડમેક્શ્યા થર્ય ંહો્ય તિેઓન્ય ં
ધ્યાન રાખવ્ય ંસહલે ્ય ંનથી. પણ 
જેઓને રડમેક્શ્યા થર્ય ંહો્ય તિેઓને 
અને તિેઓના ક્યટ્ય ં્બને મદદ મળી  
શકે છે. ્યાદ રાખો કે તિમે એકલા 
નથી.  

તિમે રહો છો ત્યા ંકોવો ટેકો મળી  
શકે એની જાણ તિમારા ડૉ્ટર  
કરી શકે. તિમે સોવશ્યલ સવવવિસ 
ઓરફસનો પણ કો્ટે્ટ કરી શકો, 
જાણી શકો કે તિેઓ કેવી રીતિે મદદ 
કરી શકે છે. 

તિમને મદદરૂપ થઈ 
શકે એવા કો્ટે્ટ:

Admiral Nurses રડમેક્શ્યા થર્ય ં 
હો્ય તિેઓને  અને તિેઓના ક્યટ્ય ં્બને 
મદદ, ટેકો અને સલાહ પ યૂરી પાડે છે. 
0800 888 6678

Alzheimer’s Society લૉકલ સપોટ્ણ 
ગપૃ વવષે મદદ આપે છે. ટેલલફોન  
દ્ારા ટ્ા્સલેશન સવવવિસ પણ આપે છે.
0300 222 1122

Alzheimer Scotland જેઓ સકોટલેંડ 
રહતેિા હો્ય તિેઓ માટે સપોટ્ણ સવવવિસ 
ઓફર કરે છે.
0808 808 3000

ડિમેન્શિયાની અસર કોની પર પિે છે?
હમણા ડિમેન્શિયા માટે કોઈ ઈલાજ 
નથી. જયારે વયન્તિને ડિમેન્શિયા 
થયા પછી જીિનભર રહ ેછે. 

અમ યૂક દવાઓ થોડો વખતિ મદદ 
કરી શકે જેથી રોજીંદ્ય  જીવન થોડ્ય સહલે ્ય ં્બને. અમ યૂક 
જાતિની ગપૃ એક્ટવવટી લોકો કરી શકે જેથી મદદ મળે. 
તિમારા ડૉ્ટરો તિમને વધારે જણાવી શકે. 

એવી કોઈ દવા નથી જે 
આ ્બીમારીને રોકી શકે. 
તિેથી સમ્ય જતિા વધારે 
્બગડે છે. 

એનો કોઈ 
ઈલાજ છે?

અમ યૂક લોકોને રડમેક્શ્યા થવાની શક્તિા વધે છે, જેમ કે  
જેઓને સટ્ોક થ્યો હો્ય અથવા જેઓને:

• ડા્યાલ્બટીસ 
• હા્ય બલડ પ્ેશર

• હા્ય કલેસટ્ોલ
• રડપ્ેશન

જો તિમને લાગે કે કોઈને ડિમેન્શિયા થયુ ંછે  
તેિઓને િૉ્ટર પાસે જિાની ભલામણ કરો. 

શાની તિકલલફ છે એ ડૉ્ટર ચેક કરી શકે. અમ યૂક 
વાર ્બીજા ડૉ્ટર પાસે મોકલવામા ંઆવ ેછે જે 
તિેઓને જણાવી શકે કે રડમેક્શ્યા છે કે નરહ. તિમે 
તિમારા સગાવાહલા સાથ ેકે કોઈ ફ્રેંડ સાથ ેજઈ શકો.

જો ડૉ્ટર એવ્ય ંકંઈ કહ ેજે તિમને ન સમજા્ય તિો 
તિેઓની સાથ ેવાતિ કરો કહો તિમને સમજાવ.ે  

રડમેક્શ્યા સામા્્ય હો્ય છે. 

ર યૂકેમા ંદરરોજ  600 લોકોને   
    રડમેક્શ્યા થા્ય છે.

ર યૂકેમા ંપ યૂર્યષો કરતિાં

રડમેક્શ્યા થા્ય છે.
સ્તીઓને િધારે

મદદ માટે  
કા ંજવું

પ્બન્ય ંમાપ  
(25ml) કસપરરટ 

નાનો (125ml) 
વાઇનનો ગલાસ 
(12% ABV)

અડધો પાઈ્ટ  
(આશરે 300ml)  

નોમ્ણલ સ્ટે્થ લ્બ્યર, 
સાઇડર અથવા લાગ્ણર 
(દા.તિ. 3.5% ABV)

1 ર યૂવનટ 1.5 ર યૂવનટ 1 ર યૂવનટ 


