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ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ, ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ, ਿਕਹੰਦੇ ਜਾਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 
ਕਦਮਾਿ ਿਿਭਿ ਹਰਿੇ ਉਸ ਿੱਿ ਨੰੂ ਕਨਯੰਕਤਰਿਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਸਾਡੇ ਿਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸੰਜੋ ਿੇ ਰੱਿਦੇ ਹਨ।

ਅਕਜਹੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਿ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਿ 
ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਿ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰਿੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਿ 
ਕਿਅਿਤੀ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਕਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਯਾਦ ਰੱਿਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਿਣ ਕਿੱਚ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਉਹ ਅਕਜਹੀਆਂ ਿੱਿਾਂ ਿਕਹ ਜਾਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ 
ਿੋਿਾਂ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿੱਿ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਿ ਿੱਿ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾ ਿੱਿਣ ਜੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਿਰਦੇ 
ਸੀ।

ਡਾਿਟਰ ਇਹਨਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿਰਨਣ ਿਰਨ ਿਈ 
ਮਨੋਰੋਿ (ਡੀਮੇਂਸ਼ੀਆ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਰੋਿ 
ਿੀ ਹੈ? 

ਮਨੋਰੋਿ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨੰੂ 
ਕਿਿੇਂ ਪਰਿਭਾਕਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਸਾਡੇ ਕਿੱਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੋਿ ਸਮੇਂ-
ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜਿੇਂ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ 
ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਿ ਦੇ ਿੱਛਣ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਉਦੋਂ ਤਿ ਕਿਿੜਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਿ ਕਿ ਇਹ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਕਿੱਚ ਰੁਿਾਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 

ਜਦੋਂ ਿੋਿਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰਿੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿੁਝ ਿੱਿਾਂ 
ਨੰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

ਹਾਿੀਆ ਪਰਿੋਿਰਾਮਾਂ, ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਕਰਆਂ ਨੰੂ ਭੁੱ ਿਣਾ।

 ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਚ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਇੱਿੋ ਪਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਿਤ ਥਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਪਾਉਣਾ।

  ਕਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਫੈਸਿੇ ਿੈਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਿ ਹੋਣੀ।

 ਕਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਾ ਹੋਣਾ।

  ਿੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਕਜਹੜੀਆਂ 
ਨਿੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੋਿਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ
ਸਮਝਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਿ ਹੋਣੀ।

  ਿੋਈ ਕਿਅਿਤੀ ਕਿਿੇਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿੱਚ 
ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੇਤੀ 
ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਚ ਕਦਿਚਸਪੀ ਘੱਟਣੀ।

ਮਨੋਰੋਿ ਦੇ ਕਿਿੜਨ ਨਾਿ, ਿੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਿ ਨਾਿ ਿੱਿ ਿਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਿ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਣਾ ਅਤੇ 
ਪੀਣਾ, ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਿਪੜੇ ਪਕਹਨਣਾ, ਅਤੇ ਬਿੈਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਟੌਇਿਟ (ਪਿਾਨੇ) 
ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਿ ਿੱਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।

Dementia Research Infoline
0300 111 5 111
ਿੀ ਮਨੋਰੋਿ ਿੋਜ ਅਤੇ ਭਾਿ ਿੈਣ ਬਾਰੇ 
ਪਰਿਸ਼ਨ ਹਨ?
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਰਿਾਰ ਤੱਿ ਸਾਨੰੂ 
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਿ 
ਿਾਿ ਿਰੋ            
ਿਾਿਾਂ ਿੁਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾ ਉਪਿਬਿ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਕਿਤ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 
ਿਈ ਕਿਸਮਾਂ ਿੀ ਹਨ।

(ਮਾਨਕਸਿ ਰੋਿ) ਜਾਂ ਨਾੜੀ 

ਮਨੋਰੋਿ ਿੋਈ ਇਹੋ ਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੋ ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ 
ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਿਿਣ ਿਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਿਰਿੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਅਕਜਹੇ ਰੋਿ ਹਨ ਜੋ ਕਦਮਾਿ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਕਹੱਕਸਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਿ ਿੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿੱਚ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿੱਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 
ਇੱਿ ਕਿਅਿਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਿਦੀਆਂ। 
ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ ਕਿਕਿਆਨੀ ਮਨੋਰੋਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨ ਿਈ ਸਿਤ ਕਮਹਨਤ ਿਰ ਰਹ ੇ
ਹਨ।

ਐਿਜ਼ਾਇਮਰ’ਜ਼ 
ਕਡਜ਼ੀਜ਼ 

ਸੰਬੰਿੀ 
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65 ਸਾਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਮਰ ਿਾਿੇ ਿੋਿਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾਿੇ ਿੋਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪਰਿਭਾਕਿਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।  

ਿੀ ਮੈਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਿ ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਾਂ? 

ਿੁਦ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਿਈ ਿੋਈ ਪੱਿਾ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਰ  
ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨਾਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸੇ 
ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਿ ਿਰਨੀ
ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਿ 
ਿਰਨ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਿਈ ਤਰੀਕਿਆਂ 
ਨਾਿ ਬਦਿ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਕਿਤ 
ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਿਈ ਮਦਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ 
ਕਿੱਚ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਈ ਮਦਦ ਿੀ ਸ਼ਾਮਿ 
ਹਨ। ਇਹ ਿੱਿ ਯਾਦ ਰੱਿਣੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਿੇ ਕਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿੱਭਣ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਿਿਾਉਣ ਿਈ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਸੋਸ਼ਿ ਸਰਕਿਕਸਜ਼ (ਸਮਾਜ 
ਸੇਿਾਿਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਿ ਿੀ ਸੰਪਰਿ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੇ 
ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਿੁਝ ਹੋਰ ਉਪਯੋਿੀ ਸੰਪਰਿ 
ਕਦੱਤੇ ਹਨ: 

Admiral Nurses ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਿੋਿਾਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਿਈ ਕਿਹਾਰਿ ਸਿਾਹ, 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੀਆਂ 
ਹਨ।  
0800 888 6678

Alzheimer’s Society ਜਾਣਿਾਰੀ, ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੀ ਹੈ। 
ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾ ਉਪਿਬਿ ਹੈ। 
0300 150 3456

Alzheimer Scotland ਸਿਾਟਿੈਂਡ ਕਿੱਚ ਰਕਹੰਦੇ 
ਿੋਿਾਂ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਿਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ।
0808 808 3000

ਮਨੋਰੋਿ ਤੋਂ ਿੌਣ ਪਰਿਭਾਕਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਰੋਿ ਿਈ ਿੋਈ ਇਿਾਜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਇੱਿ ਿਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨੰੂ 
ਮਨੋਰੋਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਿੀ 
ਰਕਹੰਦੀ ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਿਈ ਇਹ ਰਹਿੇਾ।

ਿੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ 
ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਿੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਿਈ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਅਕਜਹੀਆਂ ਿੁਝ ਸਮੂਕਹਿ ਿਤੀਕਿਿੀਆਂ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਕਿੱਚ  ਿੋਿ 
ਆਪਣੇ ਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਬਹਤਰ ਢੰਿ ਨਾਿ ਕਜਉਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਈ 
ਭਾਿ ਿੈ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਿ ਿੋਈ ਹੋਰ 
ਦਿਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਿ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ 
ਇਸ ਿਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਿ ਅਜੇ 
ਿੀ ਿੋਿਾਂ ਕਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਤਰਹੋਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਹਿੇਾ।

ਿੀ ਇਸ ਦਾ 
ਇਿਾਜ ਹੈ? 

ਿੁਝ ਿੋਿਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਿੇ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ 
ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਟਰਿੋਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਕਸਹਤ-ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਹਨ: 

• ਡਾਇਬਟੀਜ਼
• ਿੱਿ ਬਿੱਡ ਪਰਿੈਸ਼ਰ

• ਿੱਿ ਿੋਿੈਸਟਰਿੋਿ
• ਕਡਪਰਿੈਸ਼ਨ (ਉਦਾਸੀ) 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਾਰ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿੋਿ ਜਾ ਿੇ ਕਦਿਾਉਣ 
ਿਈ ਿਹੋ। ਡਾਿਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਰੇਿਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਿੱਿ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਈ ਿਾਰੀ 
ਕਿਅਿਤੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਡਾਿਟਰ ਿੋਿ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜ ੋਇਹ 
ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਿ ਜਾ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਡਾਿਟਰ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਿੱਿ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੱਿਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੱਿਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੱਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਕਿਸਤਾਰ ਕਿੱਚ ਦੱਸਣ ਿਈ ਿਹੋ।

ਮਨੋਰੋਿ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼, UK (ਯੂਿੇ) ਕਿੱਚ ਿਿਭਿ 600 ਕਿਅਿਤੀਆਂ  
  ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

UK ਕਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ  ਮੁਿਾਬਿੇ ਕਜ਼ਆਦਾ 

ਨੰੂ ਮਨੋਰੋਿ ਹੈ 
ਔਰਤਾਂ

ਮਦਦ ਿਈ ਕਿੱਥੇ 
ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਸਕਪਕਰਟਸ ਦੀ ਇੱਿ ਪਬ 
ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼  
(25 ਕਮ.ਿੀ.)

ਿਾਇਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਿਾਸ 
(125 ਕਮ.ਿੀ)  
(12% ABV)

ਆਮ ਸਟਰਿੈਂਥ ਿਾਿੀ ਬੀਅਰ, 
ਸਾਈਡਰ ਜਾਂ ਿਾਿਰ   

ਦਾ ਅੱਿਾ ਪਾਇੰਟ  
(ਿਿਭਿ 300 ਕਮ.ਿੀ.) 

(ਕਮਸਾਿ ਿਈ 3.5% ABV)

1 ਯੂਕਨਟ 1.5 ਯੂਕਨਟਾਂ 1 ਯੂਕਨਟ

  ਿਤੀਕਿਿੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਿ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਜਹਨਾਂ 
ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, - ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਕਦਮਾਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਰਹੋ।

 ਕਸਿਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਿਰੋ।

  ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਦਿ ਦੀ 
ਕਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਿਈ ਿਹੋ, ਕਜਸ 
ਕਿੱਚ ਬਿੱਡ ਪਰਿੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿੋਿੈਸਟਰਿੋਿ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਹ ਨੰੂ 
ਮੰਨੋ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਸਿਾਹ ਮੰਨੋ।

  ਸਰਿਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ।

 ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿੋ।

  ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਿ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਿ 
ਸੰਤਕੁਿਤ ਭੋਜਨ ਿਾਓ।

  ਪਰਿਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 14 ਯੂਕਨਟਾਂ ਤੋਂ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਪੀਓ।


