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Dementia 

 ڈیمنشیا

 

 ہے؟ کیڈیمنشیا 

عمر ک قدرتی اے ا کمزور ہو جاندے نے۔نال تیزی  یےخل دے دماغ وچبیماری ہے جس دماغی ڈیمنشیا ایک 

تبدیلیاں اور ذاتی ذہنی کمزوری نال تیزی نال بھولنا شروع ہو جاندے نے لوگ ڈیمینشیا نال . عمل نہیں ہےرسیدگی دا 

 یاں نے۔ ندوی آ جا

 

اعداد ودددی ہے۔ یماری وی نال ببڑھتی ہوئی عمر . عمر دے نےزائد  توںسال  56زیادہ تر دے مریض یمینشیا ڈ

 ڈیمینشیا ہے۔سال دے لوکاں وچ ایک بندے نوں  56ہر دس وشمار  نے مطابق 

 

 سبب ہے؟ یدا کڈیمنشیا 

  کمزور  نالتیزی  نودماغ  والےبڑھنے  اے. م قسم ہےعا توںسب  دیڈومینشیا  اے: بیماری یدالزیمیر

 اے .جا سکداتبدیل نہیں کیا انھاں نوں اور نےخلیات مر جاتے دےدماغ وچ جس ہےبیماری  یدکرنے 

تاہم،  .ہےامعلوم نفی الحال سبب دابیماری  دیر لزیمیا. ےہدی وجہ ، سوچ اور رویے یادداشتخراب 

 موجود ہے۔عالج دوائیاں نال لئے نانے بگھٹانے واسطے  نوںبیماری 

 

 یا دوسری دی وجہ کمزوری شریان فالج توں بعد جدوں ہے خرابی دی نساں دی دماغ : ویسکولر ڈیمنشیا

 .ہےدی بیماری خون دی نالیاں 

 

  ا استعمال، اور تھرایڈ دات اور شراب بنیادی طور پر ڈپریشن، غذائیت، منشی وچدیگر وجوہات  یدڈیمیمیمیا

عالوہ، ڈیمینشیا دےاس . ہے جاسکدانال گھٹایا عالج نوں ان وجوہات  دیڈیمنشیا نے۔ ں شامل ابیماریدی 

 .ہے ہوسکدیشامل ایڈز دی بیماری ایچ آئی وی تےبیماری  مثالً پارکنسنبیماریاں دیگر  نالوجہ  دی

 

 ؟اںکر یا ہے تو میں کتکیمحسوس  نوںالمات ع دیی بیماری در زیمیاگر میں نے ال

انہاں ، ےتمل گئے نے مندرجہ ذیل عالمات دے بیماری  دیمیریالذ نوںممبران یا دوستوں  دےخاندان تواڈے اگر 

یا  نفسیاتماہر )اسپیشلسٹ  لئیمزید معائنہ کرنے  .کر واوابتدائی اسکریننگ  ں وطرف دیایک فیملی ڈاکٹر نوں 

 .ہے۔صالح لینی چاہی دی مزید کو لوں ( میتجیری ایٹرک س

 

 :انتباہ عالمات 01 دےبیماری  یدالزییمر 

  جس نال کام دا حرج ہوندا یاداشت دی کمزوری حالیہ 

  مشکلدیناانجام  نوںواقف کاموں 

  وچ مشکل زبان 

  رھنا یاد نہ وقت اور جگہ 

  وچ ناکامی ٹھیک فیصلہ کرنے 

  سوچ وچ دشواری مشکل 

  غلط جگہ رکھنا چیزاں 

  تبدیلیاں وچموڈ یا رویے 

  تبدیلی وچشخصیت 
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 لگن دی کمی 

 

 بڑھنے دی سمتیماری دی بالزییمر 

ہو جاندی  خراب بہتیادداشت  دیمختصر مدت  تےطور کام کرنے، خاص نوں لوکاں بیماری والے  دیمیرر الزی

معذور تک پریشان تے   ہر فرد مختلف سطحپھر بھی .نےتے اثر کردے ی اور طرز عمل ہے، جو روزمرہ زندگ

 .مراحلے شامل نے  3دوران دے بڑھنے دے ری بیما دیالزیمر  ،بہرحال ، ہوندا ہے

 

 (سال تک 3)ہلکے مرحلے 

اپائنٹمنٹ یاد رکھنے ی ہے، نددشواری ہو وچیادداشت  دیمختصر مدت نوں  لوکاںزیادہ توں زیادہ  وچاس مرحلے 

اور دلچسپی وہم دشواری، وچ توجہ .باہر جا کے راستہ بھل جانا، اور بھول جانی  چیز رکھنی توں لے کے 

منظم طور بہت زیادہ خود  روز مرہ دے کام کاجلوگ اپنے  وچباوجود، اس مرحلے دےاس  .نےشامل خاتمے دے

 .تے کرسکدے نے

 

 (سال تک 3)اعتدال پسند مرحلے 

سوچ  یمنفوہ . ہےجاندا بھول قت اور جگہ اور انسان، وہے  یہو جاند مزید خرابدی یاداشت  لوکاں وچس مرحلے ا

( پریشانمثال مشکوک، ناراض اور )ہارت، زبان اور موڈ سست ردعمل اور پریشانیوں کے مسائل، نئے علم اور م،

 دیہوسکتے ہیں اور روزمرہ زندگی  وچزیادہ مصیبت  وچدیکھ بھال  دیلوگ خود  وچاس مرحلے نے۔ ہوسکدے 

 .ضرورت ہے دیمدد  دیسرگرمیوں 

 

 (سال 6سے  3)شدید مرحلے 

ھی بپہچاننے وچ ھاں نوں گھر تے بندیاں نوں انکردےنے۔ظاہر  ںونی خرابی یاداشت دلوگ سخت  وچاس مرحلے 

جسمانی .وچ وی مشکل پیش آندی ہےنے سمجھ نوسمجھنے اور خود دوسرے لوکاں دی گل ہے اور ندی مشکالت ہو

ساری پیش آئے گی۔ انھاں نوں دیکھ بھال واسطے مشکالت  وچگے اور نقل و حرکت تے وی بیمار ہو جاون طور 

 زندگی لئی مدد دی ضرورت ہوئے گی۔ 

 

 لوگوں کی دیکھ بھال لئے تجاویز دےڈیمنشیا 

 

 ماحول

  اس  .چٹ دیفہرست اور ہدایات ہاتھ دی پیغام بورڈز، کیلنڈر، مثالً ، بناو میموری ایڈز تے بیرونی ذاتی طور

دن  .پاؤعادت  دیاستعمال کرنے اور جاندے نےرکھے  وچجگہ مخصوص ک ا واکہ گل نوں یقینی بناؤ 

دے نال  یمنشیاانسان نو ڈ نال مل سکدا ہے یآسانرکھوجتھوں ایسی جگہ اور  بناؤفہرست سرگرمیاں  دی

 .کرو یحوصلہ افزائ یاس د ۓنو مکمل کرنے ل یاور ہر سرگرم ینےاکثر اس دا حوالہ د

 

 سکننال مل آسانی  جتھوں تے رکھو۔جگہوں  دیاپنے معمول  چیزاں واقف. 

 

  اور گرنے کرن لئی ، سیکیورٹی فراہم تے طور  دےمثال  .رکھووقت کافی روشنی  دےرات تےخاص طور

 .لیمپ رکھوآگے ایک چھوٹا  دےبستر گھٹ کرنے واسطے  نوکے خطرے 

 

 دیکھ بھال دیروزانہ 

  حوصلہ افزائی دی رہن ممکن ہو سکے کے لئے آزاد  برقرار رکھنے کے لئے جتناان کے اپنے احترام کو
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 کرو۔

  تاکہ کرومعمول تیار باقاعدہ اور مخصوص سادہ،  لئیور پر یاد رکھنے میں مدد کرنے فوری طبندے نوں

 یا جا سکے ۔الجھنے توں بچا  نوںزندگی 

 یدتوں پہلے انھاں نوں مز یلیتبد .زیادہ وقت دیوی کرن لئی عاد تےمیاں تبدیل ہونے معمول یا سماجی سرگر 

 .دسو تا کہ او اپنے اپ نو محفوظ سمجھن 

 کرسکدے نے یشانالجھن اور پر یونکہک یو،بہت سے چوائس نہ د- 

 یگرد

 نو برقرار رکھن  یتاںصالح یاور ذہن یموجودہ جسمان یدے نال انہاں د ینےد یدا مقصد اور معن یزندگ

 دا منصوبہ یاںلئے ، وقار اور خود نو قابل رکھن دا احساس برقرار رکھن لئے مناسب سرگرم

 طور پر، دوستوں اور رشتہ داروں  دےمثال کرو،  یحوصلہ افزائ یدحاصل کرنے  یزندگ یسماج یانہاں د

 .نمٹنا مشکل ہو سکدا ہے اس نال یونکہککروتو پرہیز بڑے اجتماعات . کروارد گرد مدعو  دے

 ا ہے، دحاصل کرسک ینانشخص اطم ےا نالاستعمال کرنے  نومتعلق مہارتوں  دےشوق  یشےیاپچھلے پ

تاہم  اگر انہوں نے انکار کر دتا تے انہاں نو مشکل وچ نا . یصفائ یگھر د یا یمثال دے طور تے، باغبان

 بعد وچ دوبارہ کوشش کر سکدے ہو۔ یتوس.پاو

 اس . دے زور پکڑنے تے، اے شخص دے دماغ اور جسم دے افعال قائم رکھن کے لئے مشکل ہو گا یماریب

 یکھہے کہ د یاے ضرور. نے یوقت دے نال بدل سکد یتیںاور صالح یپسند، ناپسند یدے عالوہ، اس د

 ضرورت یوچ مشاہدہ اور لچکدار ہونے د یوںکرنے تو پہلے سرگرم یبھال کرنے والے نو منصوبہ بند

 ۔یہوَے گ

 


