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ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਚੋਦੇ, ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ, ਕਵਹੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 
ਵਦਮਾਿ ਲਿਭਿ ਹਰੇਕ ਉਸ ਿੱਲ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਜੋ ਕ ੇਰੱਿਦੇ ਹਨ।

ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਦਮਾਿ 
ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਣ, ਸਚੋਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਵੱਚ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਵਜਹੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਕਵਹ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਲੱਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਲੱਿ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ।ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾ ਲੱਿਣ ਜੋ ਉਹ 
ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨੋਰੋਿ (ਡੀਮੇਂਸ਼ੀਆ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਰੋਿ  
ਕੀ ਹੈ? 

ਮਨੋਰੋਿ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਵਕਵੇਂ ਪਰਿਭਾਵਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਵਕਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਸਾਡੇ ਵਵੱਚੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-
ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਕੱਥੇ 
ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਿ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਵਿੜਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਇਹ  
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਿੀ ਵਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋਏ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਹਾਲੀਆ ਪਰਿੋਿਰਾਮਾਂ, ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਚਹਵਰਆਂ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲਣਾ।

  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ।

 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਲਤ ਥਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਉਣਾ।

  ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਵਵੱਚ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋਣੀ।

  ਵਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਾ ਹੋਣਾ।

  ਿੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਜਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 
ਹਨ।

  ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋਣੀ।

  ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਵਕਵੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਆਉਣੀਆਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਵੱਚ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਘੱਟਣੀ।

ਮਨੋਰੋਿ ਦੇ ਵਵਿੜਨ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਿ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਣਾ ਅਤੇ 
ਪੀਣਾ, ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਪਵਹਨਣਾ, ਅਤੇ ਬਿੈਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਟੌਇਲਟ (ਪਿਾਨੇ) ਜਾਣਾ 
ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Dementia Research Infoline
0300 111 5 111
ਕੀ ਮਨੋਰੋਿ ਿੋਜ ਅਤੇ ਭਾਿ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 
ਪਰਿਸ਼ਨ ਹਨ?
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਨੰੂ ਸਵੇਰੇ  
9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ                                                
ਕਾਲਾਂ ਿੁਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਵਤ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 
ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ।

(ਮਾਨਵਸਕ ਰੋਿ) ਜਾਂ ਨਾੜੀ 

ਮਨੋਰੋਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਅਵਜਹੇ ਰੋਿ ਹਨ ਜੋ ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਵਹੱਵਸਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਵਕਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜਦਵਕ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਵਵਿਆਨੀ ਮਨੋਰੋਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ।

ਐਲਜ਼ਾਇਮਰ’ਜ਼ 
ਵਡਜ਼ੀਜ਼ 

ਸੰਬੰਧੀ  
ਡੀਮੇਂਸ਼ੀਆ 

Punjabi



65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਿਭਾਵਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਦੀ 
ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਵਜਸ 
ਵਵੱਚ ਬਲੱਡ ਪਰਿੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰਿੋਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ 
ਮੰਨੋ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ।

 ਵਸਿਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।

  ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਤੁਵਲਤ ਭੋਜਨ ਿਾਓ।

 ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿੋ।

  ਸਰਿਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

  ਿਤੀਵਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮਹੂਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ 
ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, - ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

  ਪਰਿਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 14 ਯੂਵਨਟਾਂ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਪੀਓ।

ਕੀ ਮੈਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਿੁਦ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਕਸੇ 
ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਿੀ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ  
ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਵਤ 
ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ  
ਵਵੱਚ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਇਹ ਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਿਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ  
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵੱਚ  
ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ  
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ (ਸਮਾਜ 
ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਹੜੀ ਮਦਦ ਦੇ  
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਯੋਿੀ  
ਸੰਪਰਕ ਵਦੱਤੇ ਹਨ: 

Admiral Nurses ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਵਹਾਰਕ 
ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
0800 888 6678

Alzheimer’s Society ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਦਦ  
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
0300 222 1122

Alzheimer Scotland ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਵੱਚ 
ਰਵਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ,  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
0808 808 3000

ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਵਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਰੋਿ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਮਨੋਰੋਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਕੀ 
ਰਵਹੰਦੀ ਵਜ਼ੰਦਿੀ ਲਈ ਇਹ ਰਹੇਿਾ।

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਿੀ 
ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੂਵਹਕ ਿਤੀਵਵਧੀਆਂ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵੱਚ  ਲੋਕ ਆਪਣੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਬਹਤਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਵਜਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਿ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ 
ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਤਰਹੋਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਹੇਿਾ।

ਕੀ ਇਸ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ 
ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਟਰਿੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਵਸਹਤ-ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹਨ: 

• ਡਾਇਬਟੀਜ਼
• ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪਰਿੈਸ਼ਰ 

     •      ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟਰਿੋਲ
     •      ਵਡਪਰਿੈਸ਼ਨ (ਉਦਾਸੀ) 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਦਿਾਉਣ 
ਲਈ ਕਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਿਾ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਿੱਲ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਿੱਲ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  
ਨੰੂ ਵਵਸਤਾਰ ਵਵੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਮਨੋਰੋਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼, UK (ਯੂਕੇ) ਵਵੱਚ ਲਿਭਿ 600 ਵਵਅਕਤੀਆਂ  
  ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

UK ਵਵੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 

ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ

ਮਦਦ ਲਈ ਵਕੱਥੇ 
ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਸਵਪਵਰਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬ 
ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼  
(25 ਵਮ.ਲੀ.)

ਵਾਇਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਲਾਸ 
(125 ਵਮ.ਲੀ)  
(12% ABV)

ਆਮ ਸਟਰਿੈਂਥ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ, 
ਸਾਈਡਰ ਜਾਂ ਲਾਿਰ   

ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਇੰਟ  
(ਲਿਭਿ 300 ਵਮ.ਲੀ.) 

(ਵਮਸਾਲ ਲਈ 3.5% ABV)

1 ਯੂਵਨਟ 1.5 ਯੂਵਨਟਾਂ 1 ਯੂਵਨਟ


