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ਇਹ ਗਾਈਿ ਡਿਸੇ ਵੀ ਅਡਿਹੇ ਡਵਅਿਤੀ ਲਈ ਹੈ ਡਿਸ ਨੰੂ ਹਾਲ ਡਵਚ ਹੀ ਦੱਡਸਆ ਡਗਆ ਹੋਵੇ ਡਿ ਉਸਨੰੂ 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੇਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਂ ਡਮਡਸ਼ਰਿਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਬਵਚ 
ਬਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਸਬਤਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝਣ 
ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁੰਬਦਆਂ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੁਸਬਤਕਾ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਸਰਫ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਮੁੱਖ 
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।

ਸਫਾ 65 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਬਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਬਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪੁਸਬਤਕਾ ਬਵਚ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਬਵਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਵਚ 
ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ  ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਵਅਕਤੀ ਬਵਚ ਹਾਲ ਬਵਚ ਹੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ 
ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ, ਬਨਰਾਸ਼ਾ, ਬਚੰਤਾ. ਡਰ, ਉਦਾਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਕੱਲ੍ਾਪਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਬਹਸਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਮਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬਤਬਕਬਰਆਵਾਂ ਮੁਮਬਕਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। 
ਹਰ ਬਦਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

‘ ਿਦ ਮੇਰੀ ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ਡਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਡਿਉਂਡਿ 
ਆਖਰਿਾਰ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਚਲ ਡਗਆ ਸੀ ਡਿ ਮੈਨੰੂ ਤਿਲੀਫ ਿੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਸੀ ਡਿ 
“ਮੈਨੰੂ ਡਪਿਸ ਰੋਗ ਹੈ”।

ਗ੍ਰਾਹਮ, ਈਸਟ ਸੱਸੈਕਸ, ਬਪੱਕ ਰੋਗ ਪੀੜਤ
(ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ)

ਇਸ ਗਾਈਿ ਦੇ ਬਾਰੇ
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‘ ਹਾਲਾਂਡਿ ਸਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਿੀ ਪਡਹਲੀ ਪਰਿਡਤਡਿਡਰਆ ਿਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ 
ਡਵਚਾਰ ਡਵਚ [ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ] ਸੋਡਚਆ ਡਿ ਇੱਿ ਇਨਸਾਨ ਵਿੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਡਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਸ 
ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲ ਡਦੱਤਾ ਹੈ ਡਿਉਂਡਿ ਉਹ ਡਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ’।

ਬ੍ਰੈਂਡਾ, ਵੈਸਟ ਸੱਸੈਕਸ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ 

ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਂਜ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਕ 
ਤੁਸੀਂ ਬਕੰਜ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਠਨਾਈ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾ 57 ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਫਾ 60 ਤੇ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਵਚ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 
ਕੌਮੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ - ਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤੇ 
ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੁਸਬਤਕਾ ਬਵਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ 66 ਤੇ ਬਦੱਤੇ ਹੋਏ 
ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ alzheimers.org.uk/factsheets ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਖਾਸ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ - ਯੂ.ਕੇ. ਬਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 800,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਦੇ ਹੁੰਬਦਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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6

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਵੱਧਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਬਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਚ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚਣ, ਬਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 
ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਬਵਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਕਠਨਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਡ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਵਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਵਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਬਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁੰਬਦਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਬਰਿਅ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ 
ਬਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਕਸਮਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ 
ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬਮਲ ਕੇ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ  ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਘੱਟ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਹੋਰ ਅਬਜਹੇ ਬਵਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਬਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਬਤਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹਨ।

ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ, ਜੀਨ, ਬਸਹਤ 
ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ - ਸਭ ਆਪਣੀ ਭੂਬਮਕਾ ਬਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਸਮਝ ਬਵਚ ਹਲਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (MCI) ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। MCI ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ 
ਬਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ: ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੀ ਹੈ?
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਬਜਹੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਵਆਬਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜਸ ਬਵਚ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, 
ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਠਨਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਅਤੇ ਬਵਵਹਾਰ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਬਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ - ਸ਼ਾਇਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ - ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਕਸਮਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ 
ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਮਬਲਆ-ਜੁਬਲਆ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਸਨੰੂ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 9 ਤੇ ‘ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ’ ਵੇਖੋ। 

ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਿੀ ਹਨ? 
ਹਰ ਬਵਅਕਤੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਕਸਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਿਮੀ:
•  ਹਾਲ ਬਵਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ (ਹਾਲਾਂਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਬਹੰਦੀਆਂ ਹਨ)
•  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ (ਬਜਵੇਂ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਛਣਾ)। 

ਗਡਹਰਾਈ ਤਿ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬੱਧ ਿਰਨ ਡਵਚ ਿਠਨਾਈ:
• ਬਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਨਵੇਂ ਬਵਚਾਰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ 
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕੰਮ, ਬਜਵੇਂ ਬਵਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਡੇਬਬਟ ਜਾਂ ਰਿੈਬਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।

ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਡਵਚ ਿਠਨਾਈ:
• ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ 
• ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤ ਬਵਆਬਖਆ।

ਸਮੇਂ ਿਾਂ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜਮੱਸ਼:
• ਸਮੇਂ, ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਰਬਹਣਾ। 
• ਪਤਾ ਨਾ ਰਬਹਣਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕੱਥੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੋਵੇ।

• ਯੂ.ਕੇ. ਬਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 800,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ।
 •  ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰ 14 ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵਚੋਂ 

ਇੱਕ ਨੰੂ, ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰ 6 ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ 
ਬਵਚ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

•  ਯੂ.ਕੇ. ਬਵਚ ਘੱਟ ਉਮਰ (65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਾਲੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ
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ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਿਠਨਾਈਆਂ:
• ਦੂਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਬਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ(ਬਜਵੇਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ)
• ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਵਚ ਅਕਸਾਂ ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ

ਮੂਿ ਡਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਿਰਨ ਡਵਚ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ:
• ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ 
• ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਵਚ ਬਦਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਬਹਣਾ
• ਆਤਮ-ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹਰ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮ-ਬਨਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਵਚ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ - ਬਜਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਨੱਜੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਬਜਵੇਂ ਨਹਾਉਣਾ-ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਬਤਆਰ ਹੋਣਾ - ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 22 ਤੇ ‘ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ 
ਬਬਤਾਉਣਾ’, ਸਫਾ 38 ਤੇ ‘ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ਸਫਾ 45 ਤੇ ‘ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ’ 
ਵੇਖੋ।

ਇਸਦੇ ਿਾਰਨ ਿੀ ਹਨ?
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਬਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੌਬਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਵੇਂ ਬਜਵੇਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਗ਼ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕੀ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹੱਬਸਆਂ ਬਵਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੱਸੇ ਬਵਚ ਬਵਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ 
ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਕ ਦੂਜੇ ਬਹੱਸੇ ਬਵਚ ਬਵਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਮਾਗ਼ ਬਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 9 ਤੇ ‘ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ 
ਬਕਸਮਾਂ’ ਦੇਖੋ।.

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਡਿਉਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬਵਬਗਆਨੀ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਬਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਕ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਵਬਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਵਚਾਰ ਹੈ ਬਕ ਅਬਜਹਾ ਉਮਰ, ਜੀਨਾਂ, ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ 
ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 450, 
ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk

91 ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ

1

ਡਿ
ਮ

ੈਂਸ਼
ੀਆ

 ਦ
ੇ ਬ

ਾਰੇ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਸਮਾਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬਕਸਮਾਂ ਬਵਚੋਂ ਇੱਕ ਬਕਸਮ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਜਸਨੰੂ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ), ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਦਮਾਗ 
ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਦੀ ਬਵਆਬਖਆ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਕਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮ 
ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਝ ਬਵਚ ਹਲਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 
13 ਵੇਖੋ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 400, 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੀ ਹੈ?

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ

ਡਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਪਲਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਂਗਲ’ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾ ਂ(nerve cells) ਦੇ 
ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਬਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਸੈਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਮਾਗ਼ ਬਵਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨੀਂਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਬਜੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਬਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਪਬਹਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਉਸ ਬਹੱਸੇ ਬਵਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਸੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲਾ 
ਬਵਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ, ਬਜਵੇਂ ਬਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ 
ਲਫਜ਼ ਲੱਭਣ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਲਝਣ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਦੇ ਕੰਮ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ , ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੇਜ਼ਗਾਰੀ ਬਗਣਨ ਵੇਲੇ ਉਲਝਣ ਬਵਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਦੂਬਜਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਰਬਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਬਵਚ ਬਤੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 401,  
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਿੀ ਹੈ?
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ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਡਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਵਚ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ 
ਕਾਰਨ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਕਸਮ ਸਟ੍ਰ ੋਕ (ਬਜਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰ ੋਕ-ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ) 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਕਸਮ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਬਹੱਬਸਆਂ ਬਵਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸਨੰੂ 
ਸਬ-ਕੌਰਬਟਕਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਬਡਮੈੰਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ)। 

ਸਟ੍ਰ ੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਬਕਸੇ ਬਹੱਸੇ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਬਦਮਾਗ਼ ਬਵਚ 
ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਫੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਟ੍ਰ ੋਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਚ ਇਹ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰ ੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸਨੰੂ ਮਲਟੀ-ਇਨਫਾਰਕਟ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ)। 

ਸਬ-ਕੌਰਬਟਕਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਬਡਮੈੰਸ਼ੀਆ - ਬਜਸ ਬਵਚ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਬਹੱਬਸਆਂ ਬਵਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਕਸਰ ਬਦਮਾਗ਼ 
ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਜੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਟ੍ਰ ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਲੱਛਣ 
ਸਬਥਰ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰ ੋਕ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰ ੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬਥਰ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਬਵਚ (ਹੌਲੀ ਹੋਲੀ ਬਵਗੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ) ਕੁਝ ਚਰਨਾਂ ਬਵਚ ਬਵੱਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬ-ਕੌਰਬਟਕਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਬਡਮੈੰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਚ 
ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਚਰਨਾਂ ਬਵਚ ਬਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਬਕ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਬਕਸ ਬਹੱਸੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਬਚਆ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰ ੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਵਚ ਛੇਤੀ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਬਧਆਨ 
ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਅਬਜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਉਲਝਣ ਬਵਚ 
ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਵਚ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 402, 
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੀ ਹੈ?

ਡਮਡਸ਼ਰਿਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਸਮ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਬਜਸਨੰੂ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਣਾ ਮੁਮਬਕਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਮਸ਼ਰਣ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਮਸ਼ਰਣ ਵੀ ਮੁਮਬਕਨ ਹੈ।



111 ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ

1

ਡਿ
ਮ

ੈਂਸ਼
ੀਆ

 ਦ
ੇ ਬ

ਾਰੇ

ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਡਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਨੱਕੀਆਂ ਬਨੱਕੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਮਬਲਆ ਹੈ ਜੋ 
ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪਲਾਕ ਅਤੇ ਟੈਂਗਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਕੰਮ 
ਬਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਬਕੰਸਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਵੀ ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਬਕੰਸਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਬਤਹਾਈ ਨੰੂ 
ਅਖੀਰ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਬਜਸਨੰੂ ਪਾਰਬਕੰਸਨ ਰੋਗ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ)।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਬਹਣ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਬਵਚ 
ਕਠਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਦਨ-ਬਬਦਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਬਵਚ ਵੇਖਣ ਬਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਬਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਬਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਬਵਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ (ਬਦ੍ਰਸ਼ਟੀਗਤ ਮਨੋਭ੍ਰਾਂਤੀ)। ਨੀਂਦਰ ਬਵਚ ਬਵਘਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 
ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਬਕੰਸਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਵਚ ਕੰਬਣਾ (ਖਾਸ ਤੌਰ 
ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ), ਅਕੜਨ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਬਫਰਨ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 403,  
ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (DLB) ਿੀ ਹ?ੈ

ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਿਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਡਹੱਸੇ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਡਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
‘ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਬਵਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਪੱਕ ਰੋਗ 
ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਬਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਵਚ)। ਇਹ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੱਬਸਆਂ ਬਵਚ ਬਵਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ  ਲੋਬ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਬਵਵਹਾਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬਤਬਕਬਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 
ਮਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਚ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਬਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਬਵਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਮ੍ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਲ 
ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਮਾਗ਼ ਬਵਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਤੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ - ਬਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁਬੜਆ ਰੂਪ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
ਅਰਥ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੈਰ-ਰਵਾਨੀ ਬੋਲ-ਲੋਪ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk
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ਬਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਬਵਵਹਾਰ ਬਵਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਬਜਹਾ ਬਵਅਕਤੀ ਦੂਬਜਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਬਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਬਤੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵੇਗੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਉਸਦੇ ਬਵਚ ਅਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਸਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸਮਝ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੈਰ-ਰਵਾਨੀ ਬੋਲ-ਲੋਪ ਬਵਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ 
ਰਫਤਾਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 404, 
ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਿਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਡਹੱਸੇ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਡਵਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ)
ਯੂ.ਕੇ. ਬਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਦਾ ਬਨਦਾਨ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੀ ਬਵਆਬਖਆ ਲਈ ‘ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’’, ‘ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਵਰਗੇ ਪਬਰਭਾਸ਼ਕ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਬਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਬਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਵਚ ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 
ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਜੈਬਨਬਟਕ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਬਲਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਸਰਫ ਇੱਕ ਬਤਹਾਈ ਨੰੂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਬਕ ਕਈ ਲੱਛਣ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ’ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲੋਂ  ਵਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਕਉਂਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁੰਬਦਆਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਬਵਚ ਬਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਆਸਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 440, 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਡਵਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਪਰਿਚਡਲਤ ਿਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਬਮਲਾਕੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬਹੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਬਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
• ਕੋਰਬਟਕੋਬੈਸਲ ਡੀਜੇਨਰੇਸ਼ਨ
• ਕਰੂਟਜ਼ਫੈਲਟ-ਜੇਕਬ ਰੋਗ
• HIV-ਸਬੰਧਤ ਬੋਧ ਬਵਕਾਰ
• ਹੰਬਟੰਗਟਨ ਰੋਗ
• ਅਲਕੋਹਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਕੋਫ ਲੱਛਣ
• ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਬਸਸ
• ਨੀਮਾਨ-ਬਪੱਕ ਰੋਗ ਬਕਸਮ C
• ਸਧਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰ ੋਬਸਫਾਲਸ
• ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਪਰਾਬਨਊਕਲੀਅਰ ਲਕਵਾ

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 442, 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਪਰਿਚਡਲਤ ਿਾਰਨ

ਸਮਝ ਡਵਚ ਹਲਿੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ‘ਸਮਝ ਬਵਚ ਹਲਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ’ (MCI) ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਆਬਖਆ (ਬਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਤਾਂ) ਬਵਚ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਬਵਕਾਰ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆਬਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। MCI ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਬਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 470, 
ਸਮਝ ਡਵਚ ਹਲਿੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀ
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ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਬਜਹੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਬਨਪਟਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁੰਬਦਆਂ ਚੰਗਾ 
ਜੀਵਨ ਬਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੋਨੈਪੇਬਜ਼ਲ 
(Donepezil) (ਬਜਵੇਂ, Aricept), ਬਰਵਾਸਬਟਗਮੀਨ (rivastigmine)  (ਬਜਵੇਂ, Exelon) 
ਅਤੇ ਗਲਾਂਟੇਮੀਨ (ਬਜਵੇਂ, Reminyl) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ 
ਬਵਚਕਾਰਲੇ ਦੌਰ ਬਵਚ ਹਨ; ਬਮਮਾਨਟੀਨ (memantine) (ਬਜਵੇਂ, Ebixa) ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਬਵਚ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆ ਆਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। 

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ, ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਬਬਮਾਰੀ, ਬਜਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਬਨਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਫੋਟੂਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੋਧ ਜਾਂ ਬਗਆਨ ਨੰੂ ਟੁੰਬਣਾ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਸ਼ਬਦ ਪਹੇਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਮੱਬਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਬਜਸਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਵਵਹਾਰ ਥੈਰਪੀ ਆਬਦ ਬਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ: ਇਲਾਿ

2 ਇਲਾਜ
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਵਬਗਆਨੀ ਅਬਜਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ 
ਬਵਚ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਅਬਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਗੱਲ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਕਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਬਨਾ ਦਵਾਈ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ (ਬਜਵੇਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ) ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਸਫਾ 26 ਤੇ ‘ਬਸਹਤਮੰਦ ਰਬਹਣਾ’ ਵੇਖੋ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ
ਬਦਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭੌਬਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਿੌਨੇਪੇਡਜ਼ਲ, ਡਰਵਾਸਡਟਗਮੀਨ ਅਤੇ ਗਲਾਂਟੇਮੀਨ
ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਬਵਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡੋਨੈਪੇਬਜ਼ਲ (ਬਮਸਾਲ ਲਈ, Aricept), 
ਬਰਵਾਸਬਟਗਮੀਨ (ਬਮਸਾਲ ਲਈ, Exelon) ਜਾਂ ਗਲਾਂਟੇਮੀਨ (ਬਮਸਾਲ ਲਈ, Reminyl) ਬਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬਵਚ ਬਦੱਤੇ 
ਹੋਏ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਬਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ। ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਬਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਜੇਰੀਆਟ੍ਰੀਬਸ਼ਅਨ (ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਬਨਊਰੋਲਾਬਜਸਟ 
(ਬਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਬਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵਚ ਮਨੋਰੋਗ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ 
ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜੀਪੀ ਬਲਖ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

ਇਹ ਬਤੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਲਾਭ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 
ਐਸੀਬਟਲਕੋਲੀਨ (acetylcholine) ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਨੇਬਹਆਂ ਨੰੂ ਬਦਮਾਗ਼ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਬਵਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ 
ਪੱਧਰਾਂ, ਆਤਮ-ਬਵਸ਼ਵਾਸ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਵਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ
ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅਕਸਰ ਭੱੁਖ ਘੱਟ ਲਗਣਾ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲਗਣਾ। ਜੇ 
ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਮਮਾਨਟੀਨ
ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਵਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਫਾ 26 ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਤੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਵਚੋਂ ਕੋਈ 
ਵੀ ਦਵਾਈ, ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਮਮਾਨਟੀਨ (Ebixa) ਬਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅੱਜਕੱਲ੍ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਬਵਚ ਵੀ, ਜਦ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਮਮਾਨਟੀਨ ਦੇਣਾ ਬਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਰਚਬਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ।

ਬਮਮਾਨਟੀਨ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਗ਼ ਬਵਚ ਅਕਸਰ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਬਪਛਲੇ ਭਾਗ ਬਵਚ ਬਜਨ੍ਾਂ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਲਈ ਤਦ 
ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਬਲਆ ਹੋਇਆ ਬਮਬਸ਼੍ਰਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮੁਮਬਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰ ੋਕ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਪੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚੇ ਕਾਲੇਸਟ੍ਰਾਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਚ ਉਹ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਬਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ 
ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।) 

ਬਾਿੀ ਡਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ

ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ  
ਲੇਵੀ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਬਤੰਨ ਦਵਾਈਆਂ (ਡੋਨੈਪੇਬਜ਼ਲ, ਬਰਵਾਸਬਟਗਮੀਨ ਜਾਂ 
ਗਲਾਂਟੇਮੀਨ) ਬਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ 
ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਬਜਵੇਂ, ਅਬਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ 
ਨਹੀਂ ਹਨ (ਮਨੋ-ਭ੍ਰਾਂਤੀ) ਜਾਂ ਇਹੋ ਅਬਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਵਚ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵਬਹਮ)।

ਡਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਿਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਡਹੱਸੇ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ 
ਵੇਬਖਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 

ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਜਾਂ ਵਬਹਮੀ ਬਵਵਹਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਬਮਮਾਨਟੀਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ 
ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਵਚ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 
ਆਰਿਮਣਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰੇ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਬਵਚ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ
ਬਾਕੀ ਬਤੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਮਮਾਨਟੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਬਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਸਰ 
ਚਕਰਾਉਣਾ, ਬਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਉੱਚਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 407,  
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਿ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk
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• ਕੀ ਕੋਈ ਅਬਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ?
• ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਕਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
• ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਕੰਜ ਲਵਾਂ?
 – ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
 – ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
 – ਕੀ ਮੈਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?
 – ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਬਕਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
 – ਮੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ?
 – ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਵਚ ਇਹ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਬਲਆਵੇਗੀ?
 – ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 – ਮੈਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ?
• ਕੀ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਆਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਲਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?

ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਿਟਰ ਿੋਲੋਂ ਪੁਛੇ 
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਡਬਨਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਸਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਬਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ 
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਚ ਕਈ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਉਪਚਾਰ ਹਨ ਬਜਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ 
ਰਾਹੀਂ ਉਪਚਾਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਬੋਧ ਜਾਂ ਬਗਆਨ ਨੰੂ ਟੁੰਬਣ ਰਾਹੀਂ  ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਉਪਚਾਰ।

ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਪਚਾਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰ, ਬਜਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ (ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ) ਜਾਂ ਮਨੋ-ਬਚਬਕਤਸਾ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 19), ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਬਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਬਦਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁੰਬਦਆਂ ਚੰਗਾ 
ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਵਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 21). 

ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰ ਬਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਸੇ ਬਚਬਕਤਸਕ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ੍ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਵਚ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ੍ਣੇ-ਸਾਮ੍ਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਸਰਫ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਬਕ 
ਕਈ ਦੂਜੇ ਕਈ ਮਹੀਬਨਆਂ ਤਕ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਲਾਹਿਾਰੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਨੰੂ, ਬਬਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਠਨਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲ ਲੱਭਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk

19

2

ਇ
ਲ

ਾਿ
2 ਇਲਾਜ

ਮਨੋ-ਡਚਡਿਤਸਾ
ਮਨੋ-ਬਚਬਕਤਸਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਬਰਸ਼ਬਤਆਂ, ਬਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਵਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਠਨਾਈਆਂ 
ਨਾਲ ਬਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਬਚਬਕਤਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਕਸਮਾਂ ਬਵਚੋਂ ਇੱਕ ਬਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੋਧ ਬਚਬਕਤਸਾ (CBT) ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ)। 
ਬਰਸ਼ਬਤਆਂ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰਨ ਬਵਚ ਪਬਰਵਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਵਚ ਮਨੋਬਚਬਕਤਸਾ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

CBT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ (ਬੋਧ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ (ਬਵਵਹਾਰ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਲਆਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਬਹਤਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CBT ‘ਹੁਣ’ ਅਤੇ ‘ਇੱਥੇ’ ਉੱਪਰ ਬਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ 
ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਬਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਕ ਇਹ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
CBT ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 20 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਬਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਬਵਚ ਕਰਨ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਡਚਡਿਤਸਾ ਲਈ ਡਚਡਿਤਸਿ ਲੱਭਣਾ
ਬਚਬਕਤਸਾ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਬਜਹੇ ਬਚਬਕਤਸਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਜਸ ਬਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਬਜਹੇ ਬਚਬਕਤਸਕ ਨਾਲ ਬਮਲਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਸਨੰੂ ਰੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 
ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। 

ਜੀਪੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਬਵਭਾਗ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਬਚਬਕਤਸਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਫਰਲ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਕਰੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਦਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਚਬਕਤਸਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਚਬਕਤਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਬਕਹੜੀ ਅਬਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਬਜਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਕੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਕੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ 
ਹੀ, ਪੁਛੋ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 445, 
ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ (ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਮਨੋਬਚਬਕਤਸਾ ਅਤੇ CBT ਸਮੇਤ)

‘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਨਦਾਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਿ ਸਲਾਹਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਮਦਦ ਡਮਲੀ। [ਮੇਰੇ ਪਤੀ] ਵੀ ਿੁਝ ਵਾਰੀ 
ਉਸਨੰੂ ਡਮਲਣ ਗਏ। ਸਾਨੰੂ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ’ 

ਵੈਂਡੀ, ਪੌਬਵਸ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ
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ਡਬਨਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਿੇ ਇਲਾਿ
ਬਬਨਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਅਬਜਹੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਧਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਚਬਲਤ 
ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੋਧ ਜਾਂ ਬਗਆਨ ਨੰੂ ਟੁੰਬਣਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 
ਬਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਿਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਿੰਮ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਬਵਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਜਸ ਬਵਚ ਯਾਦ ਬਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਬਰਆਂ ਵਜੋਂ 
ਫੋਟੂਆਂ, ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਮੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਰਕਰ 
ਬਵਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਕੱਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਰਕਾਰਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਰਿੈਪ-ਬੁਕ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨੰੂ ਬਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤੀ ਬਕਸਾ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਬਕਉਂਬਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚੀਆਂ ਰਬਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਬਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਬਲ੍ਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਬਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਬਜਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉੱਪਰ, ਬਧਆਨ 
ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੋਧ ਟੁੰ ਬਣ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਿ
ਬੋਧ ਟੁੰਬਣ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ (CST) ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਕਈ ਹਫਬਤਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਵਚ ਬਵਸ਼ੇ-
ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਵਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਵਚ ਸ਼ਬਦ ਪਹੇਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਬਵਬਸ਼ਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਵਚ ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CST ਬਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਕ CST ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਧ ਟੰੁਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਬਸਕ ਮਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਿ ਡਚਡਿਤਸਾ
ਪੂਰਕ ਬਚਬਕਤਸਾ ਬਵਚ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਜਹੜੇ ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ:
• ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ - ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਮਨ ਬਾਮ ਅਤੇ ਲੈਵੰਡਰ 
• ਮਾਬਲਸ਼ 
• ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ (ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਬੈਠਣਾ)
• ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ।

ਪੂਰਕ ਬਚਬਕਤਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ 
ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ 
ਜੀਪੀ NHS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਫਰਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 434,  
ਪੂਰਿ ਅਤੇ ਵੈਿਲਡਪਿ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ
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ਡਿਪਰਿੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਲਾਿ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ - ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਪਾਰਬਕੰਸਨ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ - 
ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ - ਮੂਡ ਦੇ ਬਵਕਾਰ - ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਬਵਚ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਵਚ 
ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬਵਵਹਾਰ ਅਬਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਿ
ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ 
ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਬਧਐਨ ਬਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਕ ਸਧਾਰਨ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ 
ਉੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਬਬਨਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਬਵਚ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ 
ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫਬਤਆਂ ਬਵਚ ਅਬਜਹੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਕ 
ਬਕਹੜੀ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਪੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਆਜ਼ੇਬਪਨ (ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਕਉਂਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਂਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੜਮੱਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 
ਦੋ ਹਫਬਤਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਮਲ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ - ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ
ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਚ 
ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ (ਬਜਵੇਂ, CBT), ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 18 ਤੇ ਬਬਨਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਵੇਖੋ।

ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਵਚ ਸਬਰਿਅ ਰਬਹਣਾ, ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਸਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੀ 
ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਵਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 
ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਲੰਡਰ 
ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਜਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ 
ਐਨਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਅਬਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਬਦਉ 
ਬਜਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਬਫਸਲ ਕੇ ਬਡੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਵਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਡਟੈਕਟਰ 
ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੀਬਟੰਗ ਲਈ ਆਟੋਮੈਬਟਕ ਟਾਈਮਰ 
ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਬਮਲਣਸਾਰ ਬਣੇ ਰਬਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ 
ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਨੀਂਦਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ। ਬਜੱਥੇ ਮੁਮਬਕਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 
ਬਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰਾਬਪਸਟ (ਇੱਕ ਬਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਬਮਾਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਬਹਸੂਸ 
ਕਰੋ। ਬਸਹਤਮੰਦ ਬਣੇ ਰਬਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਬਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਨਾਲ 
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਨੇਮ ਨਾਲ ਚੈਕ ਅਪ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ, 
ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉ। ਫਲੂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਬਮਲੋ।

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ: ਚੰਗਾ ਿੀਵਨ ਡਬਤਾਉਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk

3 ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣਾ
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ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਬਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਨਰਾਸ਼ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਭਬਵੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਣ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਬਦਉ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।  

ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਵਵਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ 
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ ਰਬਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮਾਂ ਬਵਚ ਰੁੱਝੇ 
ਰਬਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮ-ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਡਵਚ ਿਮੀ ਨਾਲ ਨਡਿੱਠਣਾ
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਬਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਬਵਵਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨੋਟ ਬੁਕ ਜਾਂ ‘ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬਵਖਾਉਣ ਵਾਲੀ’ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਬਵਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਲਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਜਵੇਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਡਾਇਰੀ ਨੰੂ ਕੇਤਲੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ 
ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ।

•  ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਬਕ ਬਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਕੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਕੱਪ, ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਚੱਮਚ-ਛੁਰੀ ਆਬਦ - ਬਾਹਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ।

• ਉਪਯੋਗੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। 
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਗਾ ਬਦਉ ਬਜਸ ਬਵਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਯਾਦ ਬਦਵਾਉ। 
•  ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਬਸਸਟ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਬਕਸੇ ਬਵਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਬਜਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹਫਤੇ 

ਦੇ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਲਖੇ ਹੋਣ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 526,  
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਿਮੀ ਨਾਲ ਨਡਿੱਠਣਾ

‘ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਹ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਡਰਵਾਰ ਿਾਂ ਿਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਿਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਵਅਸਤ 
ਿੀਵਨ ਡਬਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰ ਮਦੇ ਡਫਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।‘

ਬ੍ਰੈਂਡਾ, ਵੈਸਟ ਸਸੈਕਸ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 437,  
ਸਹਾਇਿ ਤਿਨਾਲੋਿੀ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੀਵਨ ਡਵਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਵਚ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•  ਯਾਦ ਬਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ - ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਬਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
•  ਕਲੰਡਰ ਘੜੀਆਂ - ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਬਦਨ ਬਵਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘੜੀ ਨੰੂ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਹਫਤੇਵਾਰ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
•  ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ - ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਜਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਲੱਭਣ ਬਵਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਜਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਬਨਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ 
ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗੇ ਬਟਣ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜਸ ਨਾਲ ਟੈਗ ਬਵਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ।
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3 ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣਾ

•  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਉ - ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਹਬਸਾਸ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

•  ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉ - ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। 

•  ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ - ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਬਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ 
ਕਦਮਾਂ ਵਬਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। 

•  ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ - ਕਬਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਵਬਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
•  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਬਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਬਉ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ। 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਘਰ ਡਵਚ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਡਹਣਾ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਬਵਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਪਕਰਨ - ਬਨੱਜੀ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਇਲੈਕਬਟ੍ਰਕ ਟਾਈਮਰ ਜੋ ਬਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ - ਬਮਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਬਵਚ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰਬਹਣ 
ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਬਕ ਬਕਸੇ ਆਪਾਤ ਸਬਥਤੀ ਜਾਂ ਬਬਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ 
ਬਕ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਜਾਏ। 

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ:
•  ਘਰ ਬਵਚ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਬਵਚ ਅਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਡੱਗਣਾ ਰੋਕੋ। 

ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਵਚ ਹੈਂਡ-ਰੇਲ ਲਗਾਉ।
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਬਜਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਨੱਜੀ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
• ਘਰ ਬਵਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਡਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉ। 
•   ਪਲੱਗਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੀਬਟੰਗ ਬਵਵਸਥਾ ਲਈ ਟਾਈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ 

ਜਾਣ।

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਸਰਬਵਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖੋ। ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰਾਬਪਸਟ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਨੰੂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮ-ਬਨਰਭਰ ਬਣਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਲੀਬਨਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ 
ਥੈਰਾਬਪਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 503, 
ਘਰ ਡਵਚ ਸੁਰੱਡਖਆ
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ਚੁਸਤ ਰਡਹਣਾ
ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਬਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਬਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਬਮਲਣ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਨੀਂਦਰ ਚੰਗੀ ਆਉਣ ਅਤੇ 
ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ, ਬਜਵੇਂ ਪੇਂਬਟੰਗ, ਡਾਇਰੀ ਬਲਖਣਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ 
ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਕ ਇਹਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ 
• ਬਾਗਬਾਨੀ
• ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਸਰਿੈਪ-ਬੁਕ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣਾ 
• ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜਗਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂ
• ਬਕਤਾਬਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਨੇ
• ਆਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ 
• ਕਲਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ- ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ
• ਬਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ 
• ਬਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਮਲਣਾ
• ਬਕਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਬਤਾਉਣਾ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਬਵਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਬਹਤਰ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਲਉ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 521, 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਰਡਹਣਾ

ਡਸਹਤਮੰਦ ਰਡਹਣਾ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਬਮਾਰ, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਮਲੋ ਬਕਉਂਬਕ ਦੂਜੀਆਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਘੜਮੱਸ ਬਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਭੁਲੱਕੜ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੇਠਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। 
•  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਬਡ੍ਰ ੰਕ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ੍ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ) 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਰੋਕਣ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗਰਮ ਰੱਖੋ। 
• ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। 
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਢਬਹੰਦੀ ਕਲਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਬਚੜਬਚੜਾ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਵਚ ਹੋਵੋ। ਇਸ 

ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਮਲੋ।

•  ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਕਰੋ। 
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3 ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣਾ

ਿਾਿਟਰੀ ਿਾਂਚਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਕ ਬਸਹਤ ਦੀ ਬਕਸੇ ਵੀ ਅਬਜਹੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਬਸਆ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਛੇਤੀ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ:
• ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉ 
• ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉ 
• ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਲ ਬਧਆਨ ਬਦਉ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਹੀ ਬਫਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 522,  
ਡਸਹਤਮੰਦ ਰਡਹਣਾ

‘ਿਈ ਮਾਇਡਨਆਂ ਡਵਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਡਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੰਮ ਿੋ ਮੈਂ ਪਡਹਲੇ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਡਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ।‘ 

ਰਸਟੀ, ਬਵਲਟਸ਼ਾਇਰ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ 
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ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਬਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਵੱਤੀ (ਪੈਬਸਆਂ ਸਬੰਧੀ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਹੋਣ।

ਪੈਬਸਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ 
ਨਾਲ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਡੇਟ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬਚੱਪ ਐਂਡ ਬਸਗਨੇਚਰ’ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਬਪਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕਈ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਲਈ, ਜਾਂ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) 
ਬਡਸੇਬਬਬਲਟੀ ਬਲਬਵੰਗ ਅਲਾਉਂਸ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੇਅਰਰ ਅਲਾਉਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼, 
ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਜਾਂ ਏਜ ਯੂ.ਕੇ. ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਭਾਗ ਬਵਚ ਬਮਲੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਬਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। 
ਜੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਨਵੀਨਤਮ 
ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਬਟੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕੋਈ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਵਅਕਤੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  
ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਕ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 
ਨੂੰ ਬਧਆਨ ਬਵਚ ਰੱਬਖਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਐਂਡ ਵੈਹੀਕਲ ਲਾਈਸੈਂਬਸੰਗ ਏਜੰਸੀ (DVLA) ਨੰੂ ਗ੍ਰੇਟ 
ਬਬ੍ਰਟੇਨ ਬਵਚ, ਜਾਂ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਐਂਡ ਵੈਹੀਕਲ ਲਾਈਸੈਂਬਸੰਗ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ (DVLNI) 
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਬਦਉ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾ 62 ਤੇ 
ਬਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। 

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ:: ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

4 ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk
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ਡਵੱਤੀ ਮਾਮਲੇ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵੱਤੀ (ਪੈਬਸਆਂ 
ਸਬੰਧੀ) ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਮਲ ਜਾਣ। 

ਬਜਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਬਤਆਂ, ਟੈਕਸ, ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਬਕਰਾਏ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੀਮਾ ਪਾਬਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ।

ਬਜਵੇਂ ਬਜਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਵੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਬਕਲ ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਬਵਚ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ, 
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜੱਥੇ ਮੁਮਬਕਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਮੱਤਰ, ਪਬਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲ ਕੇ ਬਣਾਉ। (ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਬਜਸਦੀ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।)

ਿਾਇਰੈਿਟ ਿੈਡਬਟ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ - ਬਜਵੇਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਬਜਲੀ ਦੇ ਬਬਲ - ਲਈ 
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਬਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਵਚ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਜੋਬੜਆਂ ਨੰੂ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬੈਬਨਬਫਟ  ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਬਵਚ 
ਜਾ ਸਕਦੇ  ਹਨ। ਜੇ ਖਾਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਬਸੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ 
ਮੈਂਡੇਟ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।  ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ 
ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਭੱਬਵਖ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 33 ਤੇ ਲਾਸਬਟੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ 
ਅਟਾਰਨੀ  ਵੇਖੋ।  

ਿੈਡਬਟ ਅਤੇ ਿਰਿੈਡਿਟ ਿਾਰਿ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ‘ਬਚਪ ਅਤੇ ਬਪਨ’ ਵਾਲੇ ਡੈਬਬਟ ਅਤੇ ਰਿੈਬਡਟ 
ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਪਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਬਚਪ ਐਂਡ ਬਸਗਨੇਚਰ’ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਟੋਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਬਵਕਲਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਟਰੱਸਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਬਚਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਬਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਲਉ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 467,  
ਡਵੱਤੀ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 
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ਬੈਡਨਡਫਟ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੈਬਨਬਫਟ ਸਾਧਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ 
ਅਬਜਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ (ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵੇਰੇਵਾ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ) ਭਰਨ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਉ। ਇਹ ਮਦਦ ਬਕਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਬਲਆਣ 
ਅਬਧਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਜਾਂ ਏਜ ਯੂ.ਕੇ.  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਬਨਬਫਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਸਮਾਜਕ ਬਵਕਾਸ ਬਵਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ GOV.UK ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਲਈ ਬਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ (DWP) ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀਂਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵੇਖੋ).

ਬੈਡਨਡਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਮਾਂ

ਅਟੈਂਿੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਡਿਸੇਡਬਡਲਟੀ ਡਲਡਵਂਗ ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਿੀਪੈਂਿੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ
ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬੈਬਨਬਫਟ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 
ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ (ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਜਾਂ ਬਤਆਰ ਹੋਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ)। ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ (ਘੱਟ ਦਰ) ਜਾਂ ਬਦਨ ਅਤੇ 
ਰਾਤ ਦੋਨਾਂ ਸਬਮਆਂ ਲਈ (ਬਜ਼ਆਦਾ ਦਰ)। ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਬਨਫਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ www.gov.uk ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵੇਖੋ )।

ਬਡਸੇਬਬਬਲਟੀ ਬਲਬਵੰਗ ਅਲਾਉਂਸ (DLA) ਬਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 65-ਵੇਂ ਜਨਮ ਬਦਨ ਤੋਂ 
ਪਬਹਲਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਬਨਬਫਟ ਦੇ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਫਾ 37 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਬਨਬਫਟ  ਭਾਗ ਬਵਚ DLA 
(ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ - PIP - ਜੋ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਬਰਹਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਬਨਬਫਟ ਦੇ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮਾਂ ਬਵਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਕ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਕਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਨਾਮੁਮਬਕਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਨਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ, ਬਕ ਇਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਹਾਉਣ 
ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਜਾਂ DLA ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ ਪਰ PIP ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬੈਬਨਬਫਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਵਅਕਤੀ ਇਕੱਲ੍ਾ ਰਬਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, 
DLA ਜਾਂ PIP ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

4 ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
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ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ ਅਲਾਉਂਸ
ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਬਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਘੰਬਟਆਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਬਵਅਕਤੀ  ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਲਾਉਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, DLA  ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅੰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਦਰਬਮਆਨੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਨਵੇਂ PIP ਦਾ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅੰਸ਼ ਬਮਲਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਹੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ 
ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਬਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੱਕ ਬਨਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਲਾਉਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਬਨਬਫਟ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਕਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਉ। ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਬਨਬਫਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 
ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.gov.uk ਤੇ ਜਾਉ।

ਹੋਰ ਬੈਡਨਡਫਟ
ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਬਨਬਫਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਮਸਾਲ ਲਈ:
•  ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿੈਬਡਟ - ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਬਰਟਾਇਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 

ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰਿੈਬਡਟ, ਬਜਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਬਮਲ ਬਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਬਵਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਆਨਲਾਈਨ www.gov.uk ਤੇ ਜਾਉ।

•  ਹਾਉਬਸੰਗ ਬੈਬਨਬਫਟ ਜਾਂ ਕਾਉਂਬਸਲ ਟੈਕਸ ਸੱਪੋਰਟ – ਜੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹਾਉਬਸੰਗ 
ਬੈਬਨਬਫਟ (ਜੇ ਬਕਰਾਏ ਤੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਕਾਉਂਬਸਲ ਟੈਕਸ ਸੱਪੋਰਟ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਬਸਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਕਾਉਂਬਸਲ ਟੈਕਸ ਬਡਸਕਾਉਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਉਂਬਸਲ ਟੈਕਸ ਬਬਲ ਬਵਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ।

•  ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ  - ਜਦ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਬਟੰਗ ਬਬਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਵਚ 
ਉਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਣ ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 37 ਦੇਖੋ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ 413, ਬੈਡਨਫਟ ਅਤੇ 431,  
ਬੈਡਨਡਫਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ/ਬੱਚਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਬੈਡਨਡਫਟਾਂ ਦਾ ਇੰਿਾਰਿ  ਡਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਵਜੋਂ ਬਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬਦਉਗੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕ ਉਹ ਪੈਬਸਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਬਧਆਨ ਬਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ।  ਸਬਥਤੀ 
ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ DWP ਕਰੇਗਾ।
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4 ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਭਡਵੱਖ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਿਰਨਾ
ਹਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਬਸਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸੇਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਵੇਂ ਬਜਵੇਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧਦਾ 
ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਬਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਬਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਦੂਬਜਆਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ।  ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਬਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
• ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 
• ਭਬਵੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਬਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਬਹਤਰੀਨ ਬਹਤਾਂ 

ਬਵਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵਸੀਅਤਾਂ
ਵਸੀਅਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜਸਨੰੂ ਬਵਰਾਸਤ ਬਵਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਮਲਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਕ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਬਰਣਾਮ ਸਮਝ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ  
ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਸਡਟੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਯੋਗਤਾ) ਗੁਆ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ‘ਅਟਾਰਨੀ’ - ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬਾਲਗ 
ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ -  ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਚ ਫੈਸਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਬਹਤਰੀਨ 
ਬਹਤ ਬਵਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਸਬਟੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ  (LPA) ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਉੱਥੋ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਇਨਬਡਓਬਰੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ,  ਸਫਾ 34)।  
LPA ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਕਸਮਾਂ ਹਨ: 
•  ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਕਬਲਆਣ ਲਈ LPA (ਇੱਕ ਬਨੱਜੀ ਕਬਲਆਣ LPA) – ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਸਹਤ 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਬਲਆਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਵਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ ਬਕੱਥੇ ਰਬਹੰਦਾ ਹੈ। 

•  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਲਈ LPA – ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਅਬਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਵੇਂ ਬਬਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, 
ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਬਤਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ  ਕੋਈ ਘਰ 
ਵੇਚਣਾ। 

LPA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਬਫਸ ਆਫ ਪਬਬਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ  ਤੋਂ (ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ) ਮੁਫਤ ਬਮਲ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਂਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 
ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵੇਖੋ । ਕਈ ਲੋਕ LPA ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਬਜਹਾ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਕੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ LPA ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ 
ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂ ਮਾਨਬਸਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। LPA ਨੰੂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ, ਆਬਫਸ ਆਫ ਪਬਬਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਵਚ 
ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

LPA ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਕਸਮਾਂ ਬਵਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਬਨੱਜੀ ਕਬਲਆਣ LPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਸਰਫ ਤਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਜਦ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇ ਬਕ ਉਹ ਬਵਅਕਤੀ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ LPA ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ ਬਵੱਤੀ ਮਾਮਬਲਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਬਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਨਬਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲਾਂ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਡਿਓਡਰੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਬਡਓਬਰੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (EPA) ਬਣਾਉਣੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਬਵਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਬਵਚ EPA ਦੀ ਥਾਂ LPA ਨੇ ਲੈ ਲਈ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 33)। EPA ਦੇ ਬਵਚ ਬਸਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਕਬਲਆਣ ਨਹੀਂ)। ਇਸ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਣੀਆਂ EPAs ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵੈਧ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ (ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਨਹੀਂ ਰਬਹੰਦੇ) ਨਵੀਂ EPA ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 

ਡਿਪਟੀ ਅਤੇ ਿੰਟਰਿੋਲਰ
ਜੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਬਵਚ 
ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਮੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਬਡਪਟੀ’ ਵਜੋਂ ਬਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਨਯੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ LPA ਨਾਲੋਂ  ਬਜ਼ਆਦਾ ਮਬਹੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਡਪਟੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਬਹਤਰੀਨ ਬਹਤ ਬਵਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਬਲਆਂ ਦੀ 
ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਬਡਪਟੀ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ‘ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ’ ਦੀ ਬਨਯੁਕਤੀ ਆਬਫਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਵੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਅਬਜਹਾ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਬਹਸੂਸ 
ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਜਸਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਲਬਸਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਦ 
ਐਲਡਰਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਢੰੂਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
(ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਫਾ 60 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਵੇਖੋ।)

ਿਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 472,  
ਲਾਸਡਟੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ
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ਭਡਵੱਖ ਡਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੂਿੇ ਤਰੀਿੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ LPA ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਆਪਣੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਬਵੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਅਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਬਨੰਗ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਵਚ ਹੇਠਬਲਆਂ ਬਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
• ਲਾਸਬਟੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 33)
• ਅਗੇਤਾ ਬਬਆਨ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 35)
• ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਫੈਸਲਾ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 35)
•  ‘ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਕਰੋ’ ਆਦੇਸ਼ - ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਗੇਤਾ ਡਬਆਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਬਵੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਬਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਗੇਤਾ ਬਬਆਨ (ਅਡਵਾਂਸ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਵਚ ਇਹੋ ਬਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਕੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਹੀ ਸਬਥਤੀ 
ਬਵਚ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਅਗੇਤਾ ਬਬਆਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਬਹਤਰੀਨ 
ਬਹਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਧਆਨ ਬਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਲਾਿ ਲਈ ਮਨ੍ਹ ਾ ਿਰਨ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਕ ਭਬਵੱਖ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਬਖਆਲ ਰੱਬਖਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗੇਤਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਬਵਚ) ਜਾਂ ਅਗੇਤੀ ਬਹਦਾਇਤ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ) ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਬਧਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬਕਰਾਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਵਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਬਦਉ। ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਬਲਆਂ ਬਵਚ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ। ਅਗੇਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਗੇਤੀ ਬਹਦਾਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਰਗੀ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਲਉ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਸੇ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਬਦਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਉ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਕ ਅਗੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਅਗੇਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਬਮੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 463,  
ਅਗੇਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਡਬਆਨ 
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ਗੱਿੀ ਚਲਾਉਣਾ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਜਵੇਂ ਬਜਵੇਂ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਬਜਹਾ ਆਏਗਾ ਜਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਕਬਹੰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ 
ਬਬ੍ਰਟੇਨ ਬਵਚ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਐਂਡ ਵੈਹੀਕਲ ਲਾਈਸੈਂਬਸੰਗ ਏਜੰਸੀ (DVLA) ਨੰੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਐਂਡ ਵੈਹੀਕਲ 
ਲਾਈਸੈਂਬਸੰਗ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ (DVLNI) ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 
ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

DVLA ਜਾਂ DVLNI ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ  ਬਰਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ DVLA ਜਾਂ DVLNI ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ 
ਪਛਾਣੇ ਰਸਬਤਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਬਵਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਬਦਉ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਬਵਚ ਘੱਟ ਤਨਾਉ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਜਵੇਂ ਮੁਫਤ ਬਸ ਪਾਸ 
ਲੈਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 439,  
ਗੱਿੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ 

ਿੰਮ ਿਰਨਾ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਮਬਕਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਬਖਆ ਹੈ ਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਬਹਤਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੂਬਜਆਂ ਨੰੂ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੰਮ 
ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। 

ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ 
ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਲਾਹ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਬਵਭਾਗ, 
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਕੋਨਬਸਲੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਰਬਬਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਬਵਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰ ੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇ ਹੈ), ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਥਾਨਕ ਜੌਬਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਬਵਖੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਿੇ ਨੌਿਰੀ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੂਚਨਾ ਬਦਉ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਜਦ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਬਜਹੀਆਂ ‘ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ’ 
ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ।
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4 ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਿੰਮ ਛੱਿਣਾ
ਬਕਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਬਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬੈਡਨਡਫਟ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•  ਬਡਸੇਬਬਬਲਟੀ ਬਲਬਵੰਗ ਅਲਾਉਂਸ (DLA) ਜਾਂ, ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ (PIP). ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਬੀਮੇ ਬਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। DLA ਦੇ ਦੋ ਅੰਸ਼ ਹਨ: ਬਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਬਫਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਬਜਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ-ਬਫਰਨ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ); ਹਰ ਅੰਸ਼ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਗ ਅਲਗ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ DLA ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ DLA ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ PIP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PIP ਬਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਬਫਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ DLA ਬਮਲ ਬਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਕਸੇ ਸਮੇਂ 
ਇਸਨੰੂ PIP ਬਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।)

•  ਵਰਬਕੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿੈਬਡਟ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਬੈਬਨਬਫਟ ਹੈ ਬਜਸਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਵਰਬਕੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿੈਬਡਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿੈਬਡਟ ਲਵੇਗਾ (ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ)।

•  ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਬਸੱਕ ਪੇਅ - ਜੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਬਮਾਰ ਬਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 28 
ਹਫਬਤਆਂ ਤਕ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਭੱਤਾ ਬਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਸੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਬੈਬਨਫਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੱਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ - ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰਾਬ ਬਸਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਬੈਬਨਬਫਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਸੇ ਕੌਮੀ ਬੀਮਾ ਬਰਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 
ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਵਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  ਇਨਕਮ ਸੱਪੋਰਟ - ਇਹ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਬੈਬਨਬਫਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਬਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਬਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਬਨਆਦੀ ਖਰਬਚਆਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਲਾਉਂਸ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਬਦਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਸੱਪੋਰਟ ਬਮਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ 
ਸੱਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

• ਹਾਉਬਸੰਗ ਬੈਬਨਬਫਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਬਸਲ ਟੈਕਸ ਸੱਪੋਰਟ (ਸਫਾ 32 ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਬਨਬਫਟ ਵੇਖੋ)।

ਸਾਰੇ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਬਨਬਫਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ, ਏਜ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਦੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਰਿੈਡਿਟ
2013 ਬਵਚ ਬੈਬਨਬਫਟ ਬਵਵਸਥਾ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਬ੍ਰਟੇਨ ਬਵਚ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ 
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿੈਬਡਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
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ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਬਤਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਤਮਬਨਰਭਰ ਰਬਹਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ NHS, ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 
ਚੈਬਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਸਥਾਨਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ, 
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਬਵਭਾਗ, ਜੀਪੀ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਨਾਲੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਨਐਚਐਸ ਚੋਇਬਸਸ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏਜ ਯੂਕੇ  ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਚ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਰੁੱਪ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਫਆਂ 57–64 ਤੇ ਬਮਲੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ - ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੱਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਤਕ - ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ 
ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨੂੰ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਖੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਬਜਸ ਬਵਚ ਇਹ ਵੇਬਖਆ 
ਜਾਏਗਾ ਬਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਕਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲੋਂ  ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਜਾਂ ਬਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ  
ਪੈਸਾ ਬਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਹੋ) ਦੇ ਰੂਪ ਬਵਚ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਬਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਲੀਬਨਕ, ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ: ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk

5 ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਿੱਥੇ ਿਾਈਏ 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮ ਬਨਰਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਫੌਰਨ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਬਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਸੇ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਬਥਤੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, 
ਬਜ਼ਆਦਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਚ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕ ਮੁਫਤ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਬਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਉਂਬਸਲ) ਵਲੋਂ  ਬਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੌਮੀ ਡਸਹਤ ਸੇਵਾ (NHS)
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (ਬਜਵੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਐਨਐਚਐਸ ਦੀਆਂ ਬਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਲੀਬਨਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਐਨਐਚਐਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ: 
• ਜੀਪੀ
•  ਮੈਡੀਕਲ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ, ਬਜਵੇਂ ਮਨੋਬਚਬਕਤਸਕ (ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਲਈ), ਜੇਬਰਆਟ੍ਰੀਬਸ਼ਅਨ (ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 

ਬਨਊਰੋਲੋਬਜਸਟ (ਬਦਮਾਗ ਅਤੇ ਤੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ) 
•  ਨਰਸਾਂ, ਬਜਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਬਟਸ ਨਰਸਾਂ, ਬਡਸਬਟ੍ਰਕਟ ਜਾਂ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਨਰਸਾਂ, ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਮਨੋਰੋਗ ਜਾਂ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ 

ਨਰਸਾਂ, ਅਤੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਰਸਾਂ, ਬਜਵੇਂ ਐਡਬਮਰਲ ਨਰਸਾਂ
•  ਮਨੋਬਵਬਗਆਨੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ)
• ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (ਸੁਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ)
• ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (ਨਜ਼ਰ ਲਈ)
• ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (ਦੰਦਾਂ ਲਈ)
• ਫੀਬਜ਼ਓਥੈਰਾਬਪਸਟ (ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਬਫਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ)
• ਪੈਰ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (ਪੈਰਾਂ ਲਈ)
• ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰਾਬਪਸਟ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ)
• ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਬਕਤਸਕ (ਜੋ ਬਨਗਲਣ ਦੀ ਸਮੱਬਸਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ)
• ਸਲਾਹਕਾਰ (ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ)
• ਡਾਇਟੀਬਸ਼ਅਨ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਬਟਕ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ)

‘ ਮੇਰੇ ਡਪੱਛੇ ਇੱਿ ਲਾਿਵਾਬ ਿਡਮਊਡਨਟੀ ਮਨੋਰੋਗ ਨਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਮੌਿੂਦ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ [ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਦੀ] ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਈ ਅਡਿਹੇ ਪੱਖਾਂ 
ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿੀਤਾ ਡਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੰੂ 
ਫੋਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਸੀ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਿ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਿੀਤੀ।‘

ਡੇਬਵਡ, ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ, ਬਪੱਕ ਰੋਗ (ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ) ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਤਾ
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5 ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਡਵਡਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧਤ 
ਲੋੜਾਂ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਅਕਸਰ ਬਕਸੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵਲੋਂ , ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਬਵਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਅਬਸਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਟਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਆਤਮ ਬਨਰਭਰ ਰਬਹਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। 
ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
•  ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਦਦ - ਬਜਵੇਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਫਾਈ, ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ-ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਕਪੜੇ 

ਪਾਉਣਾ
•  ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ - ਬਜਵੇਂ, ਬਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚੀ 

ਟੌਇਲਟ ਸੀਟ, ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਡਟੈਕਟਰ 
•	 ਘਰ ਬਵਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ
• ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਬਵਚ ਮਦਦ
• ਬਕਸੇ ਡੇ-ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਵਚ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
• ਪੈਬਸਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਬਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਬਨਬਫਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ
• ਰਾਹਤ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ)
•	  ਇੰਟਰਮੀਬਡਏਟ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ (ਬਜਵੇਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਘਰ ਬਵਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ)
•  ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਉਬਸੰਗ (ਅਬਜਹੇ ਘਰ ਬਜੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)।

ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਵਲੋਂ  ਬਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ 
ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ (ਸਫਾ 42 ਤੇ ਵੇਖੋ:ਸਮਾਜਕ ਕੇਅਰ ਤਕ ਬਕਵੇਂ ਪਹੁੰਬਚਆ ਜਾਏ)। ਬਜੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹਨ ਪਰ ਦੂਬਜਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 
ਪੱਧਰ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਾ 
45 ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖੋ)

ਚੈਡਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੈਬਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਵਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ, 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਏਜ ਯੂਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ (ਜੇ ਹੈ) ਬਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਛੋ ਬਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਬਕਵੇਂ ਪਹੁੰਬਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
• ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ 
• ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੱਪੋਰਟ ਵਰਕਰ 
• ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਰਸਾਂ 
• ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ 
• ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੈਫੇ 
• ਡੇ ਸੈਂਟਰ
• ਬਮੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
• ਗਾਇਨ ਗਰੁੱਪ
• ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ
• ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੰਚ
• ਜਾਣਕਾਰੀ - ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਬਤਕਾਵਾਂ ਬਵਚ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਫਾ 57 ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਂਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵੇਖੋ। 



ਕੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ਪਰਿਾਈਵੇਟ ਿੰਪਨੀਆਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਬਜਸਨੰੂ ਕਈ 
ਵਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ)। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 43) ਬਵਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਬਸਆਂ 
ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਬਸਸਟੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਨਕ ਰਬਜਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਹੋਮਕੇਅਰ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਕੇਅਰ ਕੁਆਬਲਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਵਚ), ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ 
ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟ੍ਰ ੇਟ ਵੇਲਜ਼, ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਆਬਲਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਥਾਬਰਟੀ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
ਤੇ ਜਾਉ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਂਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖੋ.

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 454,  
ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦੀ ਭੂਬਮਕਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ। 
• ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਬਮਲਣ ਜਾਉ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਬਮੱਤਰ ਜਾਂ ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਲਜਾਉਣ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
• ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਬਮਲਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਲਖ ਲਉ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਕਸ ਬਵਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
• ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਲਖ ਲਉ। 

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਡਿੱਠਣਾ

ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿ ਡਿਵੇਂ ਪਹੁੰ ਡਚਆ ਿਾਏ
ਿਡਮਊਡਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ
ਘਰ ਬਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਇਸ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਬਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਬਵਚਕਾਰ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਬਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਸਨੰੂ ਭਰਨ 
ਬਵਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਵਚ ਰਬਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਵੱਚ ਬਮੱਤਰ ਜਾਂ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਮੱਤਰ ਜਾਂ ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨਾਲ ਬਸੱਧਾ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਜੀਪੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੈਫਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਹਨ।



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk

43

5

ਡਿ
ਮ

ੈਂਸ਼
ੀਆ

 ਵਾਲੇ
 ਲੋ

ਿ
ਾਂ ਲ

ਈ
 ਸ

ੇਵਾਵਾਂ
5 ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

‘ ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਡਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਡਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਡਿਸੇਡਬਡਲਟੀ ਡਲਡਵੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਡਮਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਡਵਡਸਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਡਿ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਿਈ ਅਡਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ - 
ਿੁਝ ਡਚਰ ਲਈ ਬਰਿੇਿ, ਮੀਲਜ਼ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ - ਿੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।‘

ਗ੍ਰਾਹਮ, ਈਸਟ ਸੱਸੈਕਸ, ਬਪੱਕ ਰੋਗ (ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ)

ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਿਰਨਾ: ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਿਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ 
ਵਰਕਰ, ਦੀ ਬਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਲਖਤੀ ਬਵਚ ਬਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਮਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਬਹਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਬਜਹੀਆਂ 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਬਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਗਦਾਨ ਆਮਦਨੀ, ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ 
ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਚ ਰਬਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਣਤੀ ਬਵਚ ਨਹੀਂ 
ਬਲਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਡਨੱਿੀ ਬੱਿਟ
ਜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਬਹਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ  ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਨਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਲਖਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ ਬਜਸ ਬਵਚ ਇਹ ਦੱਬਸਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਬਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ 
ਬਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਬਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਮੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਸਾਬ ਬਕਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਕਵੇਂ ਹੋਇਆ। 

•  ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਬਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਇਸਦੇ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

•  ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨੰੂ ਆਖੋ ਬਕ ਬਨੱਜੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇਹੀਆਂ 
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਡਨੱਿੀ ਬੱਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ



ਕੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

44 ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਗਾਈਿ

5

ਡਿ
ਮ

ੈਂਸ਼
ੀਆ

 ਵਾਲੇ
 ਲੋ

ਿ
ਾਂ ਲ

ਈ
 ਸ

ੇਵਾਵਾਂ

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਮੁੱਦੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਜਸ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ 
80 ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ (ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਪਾਰਟਰ ਹੋਣ ਦੀ), ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਰਤ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਧਆਨ ਬਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਚ ਉਹ ਬਸਰਫ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਲਚਕੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਬਖਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਲੀਬਨਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ, 
ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਕੋਲੋਂ  ਪੁਛੋ। ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਟਾਬਕੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਵਚ ਇੱਕ ਬਹੱਸਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਬਕਸੇ ਖਾਸ ਬਕਸਮ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਬਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕੇ। 

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਬਡਡ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 440,  
ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿ
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ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਨਾਉਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਵਚ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ 
ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਬਹਸਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ 
ਬਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਬਹਸਾਸ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਬਮਕਾ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਵਚ ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਮੱਤਰ, ਬਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼, ਕੇਅਰਰ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਕਬਲਆਣ ਦਾ ਬਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਅਬਜਹੇ ਅਮਲੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਬਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਬਨਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। 

ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉ, ਬਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਬੋਲੋ।

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 
ਨਬਜੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪੇ। ਇਸ ਬਵਚ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਪੱਛੇ ਬਪੱਛੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਇਹ 
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਰਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਬਨੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਲਉ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਬਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਬਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਜਵੇਂ, ਬਕ ਉਹ 
ਬੋਰ ਹੋ ਬਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਨਰਾਸ਼ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਤੀਰਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਬਚੰਤਾ ਬਵਚ ਪਾ ਬਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ - ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਾਲ - ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ: ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਗਾਈਡ

ਕੌਮੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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6 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਪਣਾ ਡਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਵਅਕਤੀ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦੀ 
ਅਣਗਬਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੋ - ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਪਾਰਟਨਰ, ਬੇਟੀ, ਬੇਟਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਬਮੱਤਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਬਰਸ਼ਤੇ ਬਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਬਖਆ ਬਕ ਬਬਨਾ ਕੋਈ ਅਬਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ 
ਭੂਬਮਕਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਬਲਆ ਹੈ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਕਸੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਨਾਉਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ 
ਬਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਬਜਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਮਦਦ ਲਉ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਬਕਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸਹਾਇਤਾ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਕਸੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਮਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ - ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ, ਦੁਖ, ਕਸੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਬਮਕਾ ਦੀ 
ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੀਬ ਵੀ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਬਕ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕੰਜ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਬਮੱਤਰ ਜਾਂ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੇਅਰਰ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਬਕੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਗੇ ਬਕਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਸਫਾ 57 ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ  ਅਤੇ ਸਫਾ 60 ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

ਅਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਕਸੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਕਠਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਬਜੱਠਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਬਹਤਰ ਬਜਸਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ, ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
•  ਬਮੱਤਰ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ - ਹਾਲਾਂ ਬਕ ਮਦਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  
•  ਬੈਬਨਬਫਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ  ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲਣਹਾਰ ਬਵਕਲਪਾਂ ਦਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਉ। ਉਹਨਾਂ 
ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 31 ਵੇਖੋ। 

•  ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ -  ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਕੋਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਬਨੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭੂਬਮਕਾ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਵਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਬਵਚ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

•  ਸੱਪੋਰਟ ਵਰਕਰ - ਕਈ ਵਾਲੰਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੱਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ  
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  



ਕੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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•  ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ - ਸਥਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ 
ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਸ ਬਵਚ ਅਮਲੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਅਬਜਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਕੋਲੋਂ  ਪਤਾ ਕਰੋ। 

•  ਆਨਲਾਈਨ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੰਚ - ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਵਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ  
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬਵਵਹਾਰਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 57 ਵੇਖੋ। 

•  ਕੌਮੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (0300 222 1122) – ਬਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 
57 ਵੇਖੋ। 

ਤੁਹਾਿੀ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ
ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 
ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

ਤੁਹਾਿੀ ਡਸਹਤ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਉ ਅਤੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 
ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ। 

ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਬਮਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਬਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਲਉ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਜਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਸੇ ਫੀਬਜ਼ਓਥੈਰਾਬਪਸਟ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਕਉਂਬਕ ਇਹ 
ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚੰਨ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਿੀ ਖੈਰੀਅਤ
ਇਹ ਸੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਬਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਬਸਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਨਾਲ ਬਮੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਬਮਲਣ 
ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  

ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਉ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਮੁਹਲਤ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ (ਬਰਸਪਾਈਟ ਸੱਪੋਰਟ) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ 
ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਕ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬਧਆਨ ਰੱਬਖਆ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 523,  
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ: ਆਪਣਾ ਡਧਆਨ ਰੱਖਣਾ

 ‘ ਿੋਸ਼ਸ਼ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਿਾ ਿੇ ਡਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਿਾਂ ਿੁੱ ਤੇ 
ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਡਿਹਾ ਥੋੜਾ ਡਿਹਾ ਵਿਫਾ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ‘’। 

ਐਨ, ਬਵਲਟਸ਼ਾਇਰ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ
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6 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਡਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰੇ

ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਵਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਹਜ ਬੋਧ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 
ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਬਜਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਬਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਵਚ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਸਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਨਹੀਂ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 
ਪਬਹਲਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਬਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਬਨਰਭਰਤਾ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਬਹੰਮਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ:
•  ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਆਤਮ ਬਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਬਮਲੇਗਾ। ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਕਪੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਬਦਉ ਅਤੇ ਬਜੱਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਪਾਉਣ ਬਦਉ। 

•  ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਂਤ ਰਬਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

•  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ - ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਬਕ ਉਹ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 

• ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
•  ਸੁਬਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕੰਮ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਕ, ਹੋਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 

ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਬਮਲ ਕੇ ਕਰੋ।
•  ਬਜੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਕਸਮਾਂ 
ਬਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਬਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਵਅਸਤ ਹੋਵੋ। 
•  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਧਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਹੋਵੇ। ਬਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਕ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਧਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
•  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਧਆਨ ਬਦਉ। ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਬਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਛੋਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਬਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
•  ਸਾਫ ਸਾਫ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਲ ਬਧਆਨ ਬਦਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਬਝਆ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉ।
•  ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਵਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਬਕ ਸਵਾਲ ਬਸੱਧੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣ - ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
•  ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸਰਫ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ 

ਬਵਚ ਕਠਨਾਈ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ। 
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•  ਜੇ ਠੀਕ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਗਲਤਫਬਹਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ 
ਤਣਾਉ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਤਬਕਬਰਆ ਬਕਹੋ ਬਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

•  ਜਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰਪਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 500,
ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਡਵਵਹਾਰ ਡਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਬਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਵਵਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣਾ ਬਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਬਕ ਅਬਜਹਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਜਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਸਬਥਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਬਹਤਰ ਹੈ - ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਲਉ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਬਚਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ 
ਜਾਉ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਅਬਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਸਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕਉਂਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋ। 

ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਬਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਪੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ, ਕਬਮਊਬਨਟੀ 
ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਨਰਸ ਜਾਂ ਐਡਬਮਰਲ ਨਰਸ (ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਵਚ ਮਾਹਰ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਨਰਸ) ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ। 
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਬਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਲਈ ਰੈਫਰਲ 
ਮੰਗੋ।

ਅਸਧਾਰਨ ਡਵਵਹਾਰ
ਅਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਵਵਹਾਰਾਂ ਡਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
• ਦੁਹਰਾਉਣਾ - ਬਜਵੇਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਬਰਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ 
• ਬੇਚੈਨੀ - ਚਬਹਲਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਬਹਲਾਉਣਾ
•  ਬਕਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬਜਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਵਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ - ਖਾਸ 

ਤੌਰ ਤੇ, ਅਬਜਹਾ ਬਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਨਪਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੱਸੇ ਦੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•  ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗਣਾ, ਉਨੀਂਦਰਾ ਅਤੇ ‘ਸਨਡਾਉਬਨੰਗ’ (ਦੁਪਬਹਰ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਘੜਮੱਸ ਬਵਚ 

ਵਾਧਾ)
• ਤੁਹਾਡੇ ਬਪੱਛੇ ਬਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ
• ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱੁਲ ਜਾਣਾ ਬਕ ਬਕੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ
•  ਸ਼ੱਕ - ਬਵਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਕਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦ ਬਕ ਅਸਲ ਬਵਚ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਕਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਰੱਖ ਬਦੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਬਵਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਬਰਹਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਬਹਸਾਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਦਉ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਬਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਬਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਬਕਸੇ 
ਵੀ ਸਮੱਬਸਆ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਕ ਸਮੱਬਸਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਬਕ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ 
ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਬਕਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਸੱਧਾ ਬਵਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬਧਆਨ ਵੰਡਣ 
ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਬਜਵੇਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਵਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ।
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6 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਵਵਹਾਰ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਵੇਂ ਬਜਵੇਂ ਬਬਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ - ਬਵਵਹਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਬਵਵਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜਕਲ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ‘ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਵਵਹਾਰ’ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਬਵਆਪਕ ਪਾਬਰਭਾਸ਼ਾ ‘ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਬਵਬਗਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ’ (BPSD) ਬਵਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਵਵਹਾਰ ਗੰਭੀਰ, ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਵਵਹਾਰਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ’
• ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਉਤੇਬਜਤ ਹੋ ਜਾਣਾ
•  ਚੀਕਣਾ-ਬਚਲਾਉਣਾ - ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਕਉਂਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਸੇ ਗੱਲ ਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਬਲਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ 

ਕੁਝ ਅਬਜਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਅਸਲ ਬਵਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਮਨੋ-ਭ੍ਰਾਂਤੀ)
• ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਿਮਣ-ਸ਼ੀਲ ਬਵਵਹਾਰ।

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਬਵਵਹਾਰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਕਸੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਸਹਤ ਸਮੱਬਸਆ 
- ਬਜਵੇਂ, ਕਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ - ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਬਮਲੋ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਬਕ ਇਸ ਬਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਕ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਕੋਈ ਅਬਜਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਬਜਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਨਰਾਸ਼ਾ ਦੋ ਆਮ 
ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਕ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਬਵਵਹਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਵਵਾਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਬਮਲੇ। ਬਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ  ਵਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵੇਖੋ ਬਕ ਸਰਗਰਮੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਮੀਆਂ, ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਮਾਥੈਰਪੀ, ਮਾਬਲਸ਼, ਜਾਂ 
ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਥੈਰਪੀ ਵੀ ਆਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਆਬਦ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਫਾ 18 ਤੇ ਬਬਨਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਵੇਖੋ। 

ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ 525, 
 ਅਸਧਾਰਨ ਡਵਵਹਾਰ ਅਤੇ 509 ਆਿਰਿਮਣ-ਸ਼ੀਲ ਡਵਵਹਾਰ



ਕੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

52 ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਗਾਈਿ

6

ਦ
ੇਖਭਾਲ

 ਿ
ਰਨ

 ਵਾਲੇ
 ਲੋ

ਿ
ਾਂ ਲ

ਈ
 ਸ

ਹਾਇ
ਤ

ਾ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਦੇਖਭਾਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਬਮਲੇ। ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਵਚ 
ਬਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਕ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਬਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ: 
•  ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ - ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਮਬਰਆਦਾ ਅਤੇ ਸਬਤਕਾਰ ਭਬਰਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
•  ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਸਮਝਣਾ - ਉਸਦੇ ਇਤਹਾਸ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਸੱਬਭਆਚਾਰ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
• ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ 
•  ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਜਸ ਬਵਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਬਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਜਸ ਬਵਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੁਦਾਅ ਨਾਲ 

ਬਰਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। 

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਬਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਬਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ, ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਮੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਗਆਨ 
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਨ।

ਡਵਅਿਤੀ-ਿੇਂਦਰਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਜੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਵਵਹਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾ 21 ਤੇ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀ ਇਲਾਜ ਬਵਚ ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਵਚੋਂ ਕੋਈ 
ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਬਡਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰੋਗ-ਰੋਕੂ (ਐਂਟੀਸਾਇਕੌਬਟਕ) ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਬਜਹੀ 
ਸਬਥਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਖਤਬਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਬਰਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰੋਗ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਬਾਕੀ 
ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ (12 ਹਫਤੇ ਤਕ) ਦੇ ਲਈ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 408, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਵਚ ਡਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਤ ੇ 
ਮਨੋਡਵਡਗਆਨਿ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
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ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਬਹਤਰ ਤਰੀਬਕਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਵਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਵਅਕਤੀ ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - 
ਬਕਸੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉਤਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇਣਾ। 
ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਵਚਾਰ 
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲਚਸਪੀ ਆਨਲਾਈਨ 
ਰਬਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਨਐਚਐਸ ਚੌਇਬਸਜ਼  ਕੋਲੋਂ  ਤੁਸੀਂ ਬਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਫਾ 63 ਤੇ ਬਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਬੰਧਤ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਬਜਸ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 
ਬਰਸਰਚ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ research@alzheimers.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ 020 7423 3603 
ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ: ਖੋਿ ਅਡਧਐਨ
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ਖੋਿ ਅਡਧਐਨ ਡਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਿਾਏ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਕੜੀ ਬਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਰਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਬਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਬਕ ਇਸਨੰੂ ਬਕਵੇਂ ਰੋਬਕਆ ਜਾਵੇ. 
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਬਨਦਾਨ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਏ।

ਖੋਿ ਅਡਧਐਨ ਡਵਚ ਡਹੱਸਾ ਲੈਣਾ
ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਬਧਐਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜਨ੍ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਪਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਬਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਬਵਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਲੀਬਨਕਲ ਪਰਖ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਤਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਵਚਾਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਮਲਦਾ ਹੈ।

ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਬਵਚ 
ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਖੋਜ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ ਬਕ 
ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੋਜ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਕ ਬਕਹੜੇ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਬਜਹੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਜਸ ਬਵਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਬਦਲਚਸਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵੇਖੋ: ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਬਵਚ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਬਨਊਰੋਡੀਜੇਨੇਰੇਬਟਵ ਬਡਜ਼ੀਬਜ਼ਸ ਬਰਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ – DeNDRoN)।

ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾਂ ਬਵਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ 
ਬਕਸੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੱੁਕਵਾਂ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਚਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਕੇ.ਕਬਲਬਨਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਦੂਜੀਆਂ 
ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਵਚ DeNDRoN ਵੇਖੋ)।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਹਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਬਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬਧਐਨ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਰਸਰਚ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸਫਾ 60 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਂਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖੋ)। 
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ਡਿਮੈਂਸੀਆ ਸਬੰਧਤ ਖੋਿ ਅਡਧਐਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾਂ ਦੀ 
ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਰਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ, ਬਜਸ ਬਵਚ 230 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਬਮਕਾ ਬਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਰਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਰਾਹੀਂ, ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, 
ਅਬਧਐਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ  ਬਰਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ alzheimers.org.uk/researchnetwork ਤੇ ਜਾਉ, 
research@alzheimers.org.uk ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ 020 7423 3603 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਿੌਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕਧਰੇ ਵੀ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ – 0300 222 1122
ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਕਸੇ ਵੀ ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਬਚੰਤਾ 
ਹੈ। ਬਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਬਚਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਸ਼ਾ-ਬਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ, ਅਤੇ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਈਮੇਲ helpline@alzheimers.org.uk ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਚ ਟਾਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ
ਟਾਬਕੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਬਜਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਜੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਬਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਬਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਬਕੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 
ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk/talkingpoint

ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਮੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਵਚ ਉਹ ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਵਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ 
ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ alzheimers.org.uk/factsheets ਤੇ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾ 67 ਤੇ ਬਦੱਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ਜਾਂ 0300 303 5933 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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ਸਥਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬਕ ਪੈਬਸਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਬਮਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ alzheimers.org.uk/localinformation ਤੇ 
ਜਾਉ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸਲਾਹਿਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
 
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਅਮਲੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਬਵੱਖ ਲਈ ਬਤਆਰੀ ਕਰ 
ਸਕਣ। 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿੈਫੇ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੈਫੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਬਵਚ ਬਮਲਣ-ਜੁਲਣ, 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਬਖਅਤ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਸੰਡਗੰਗ ਫਾਰ ਦ ਬਰਿੇਨ®
ਬਸੰਬਗੰਗ ਫਾਰ ਦ ਬ੍ਰੇਨ® ਇੱਕ ਟੰੁਬਣ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਬਵਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਿਡਮਊਡਨਟੀ ਸੱਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੋਸਤੀ ਿਰਾਉਣ ਸਮੇਤ)
ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਬਮਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਬਦਲਚਸਪੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਚ ਜਾਂ 
ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਬਦਲਚਸਪੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਸੱਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਸਥਾਨਕ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਇਹ 
ਸੇਵਾ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਬਕ ਬਸਰਫ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪ
ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਜੱਥੇ ਇਹ 
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਖੜੇ ਮੁੱਬਦਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪ
ਸੱਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਬਹਰਦ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ ਲਈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ 
ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਮੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਬਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਵਾਲੇ ਬਵਆਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਬਜਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਐਿਵੋਿੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 
ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਬਧਕਾਰ ਬਦਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਮੁੱਬਦਆਂ ਤੇ, ਬਜਵੇਂ ਉਸਨੰੂ ਬਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ। 

ਿੇ ਿੇਅਰ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਡੇ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਬਦਲਚਸਪੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਜ਼ਮਾਉਣ 
ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਕਸੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਬਹਰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਮਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੋਮ ਿੇਆਰ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ
ਮਾਹਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਚ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ੍ 
ਬਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਬਨਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। 
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9 ਦੂਿੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਐਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਲਿਰ ਐਡਬਊਜ਼ (Action on Elder Abuse) 
enquiries@elderabuse.org.uk
www.elderabuse.org.uk

ਇੱਕ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸੰਸਥਾ ਬਜਸਦਾ ਬਧਆਨ ਬਸਰਫ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਬਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। 

ਏਿ ਯੂ.ਿੇ. (Age UK)
0800 169 6565 (ਸਲਾਹ)
www.ageuk.org.uk 
www.ageuk.org.uk/cymru (AgeCymru)
www.ageuk.org.uk/northern-ireland (AgeNI)

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਬਹੰਮਾਂ, ਬਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ 
ਅਬਧਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਡਰਸਰਚ ਯੂ.ਿੇ. (Alzheimer’s Research UK)
0300 111 5555
enquiries@alzheimersresearchuk.org
www.alzheimersresearchuk.org

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਵਚ ਖੋਜ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਚੈਬਰਟੀ ਹੈ। 

ਏਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (AT Dementia)
0116 257 5017
info@trentdsdc.org.uk 
www.atdementia.org.uk

ਅਬਜਹੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮ-ਬਨਰਭਰ ਜੀਵਨ 
ਬਬਤਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਬੈਡਨਡਫਟ ਇਨਿੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ (Benefit Enquiry Line) (BEL)
0800 882 200
0800 243 355 (ਟੈਕਸਟਫੋਨ)
www.gov.uk/benefit-enquiry-line 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੈਡਨਡਫਟ ਇਨਿੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਿ (Benefit Enquiry Line Northern Ireland)
0800 220 674
0800 243 787 (ਟੈਕਸਟਫੋਨ)
www.nidirect.gov.uk/benefit-enquiry-line

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
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ਡਬਰਿਡਟਸ਼ ਮਨੋਡਵਡਗਆਨਿ ਸੋਸਾਇਟੀ (British Psychological Society)
0116 254 9568
enquiries@bps.org.uk 
www.bps.org.uk 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੈਰਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਬਵਬਗਆਨੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿੇਅਰ ਐਿਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਡਵਡਸਜ਼ ਇੰਸਪੈਿਟਰੇਟ ਵੇਲਜ਼ (Care and Social Services Inspectorate Wales)
0300 062 8800
cssiw@wales.gsi.gov.uk
www.wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw

ਵੇਲਜ਼ ਬਵਚ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਨਯੰਤ੍ਰਕ ਹਨ। 

ਿੇਅਰ ਿੁਆਡਲਟੀ ਿਮੀਸ਼ਨ (Care Quality Commission)
03000 616161
enquiries@cqc.org.uk
www.cqc.org.uk 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਵਚ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਨਯੰਤ੍ਰਕ ਹਨ। 

ਿੇਅਰਰਜ਼ ਟਰੱਸਟ (Carers Trust)
0844 800 4361  
info@carers.org
www.carers.org

ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਮੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿੇਅਰਰਜ਼ ਯੂ.ਿੇ. (Carers UK)
0808 808 7777
adviceline@carersuk.org
www.carersuk.org

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਡਰਿ ਸਲਾਹ ਡਬਊਰ ੋ(Citizens Advice Bureau) (CAB)
www.citizensadvice.org.uk 
www.adviceguide.org.uk (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਸੀਲਾ)

ਨਾਗਬਰਕ ਸਲਾਹ ਬਬਊਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼, ਬੈਬਨਬਫਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਵਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਬਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CAB ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨਬੁਕ ਵੇਖੋ।
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ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯੂ.ਿੇ. (Dementia UK)
0845 257 9406 (ਐਡਬਮਰਲ ਨਰਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)
direct@dementiauk.org (ਐਡਬਮਰਲ ਨਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ) 
www.dementiauk.org

ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚੈਬਰਟੀ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ 
ਐਡਬਮਰਲ ਨਰਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵਚ ਮਾਹਰ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਨਰਸਾਂ ਹਨ। 

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੰਤੂ-ਅਪਡਵਿਾਸ ਰੋਗ ਖੋਿ ਨੈਟਵਰਿ (Dementias and Neurodegenerative Diseases 
Research Network) (DeNDRoN) 
www.dendron.nihr.ac.uk
http://public.ukcrn.org.uk/search  
(ਯੂ.ਕੇ. ਕਲੀਬਨਕਲ ਬਰਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਅਬਧਐਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ)

DeNDRoN ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਬਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਬਰਸਰਚ ਦੇ ਕਲੀਬਨਕਲ ਬਰਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ 
ਐਨਐਚਐਸ, ਨੂੰ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾਂ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਵਭਾਗ (Department for Work and Pensions)
www.gov.uk/dwp

ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਜੱਥੇ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਰਿਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਾਈਸੈਂਡਸੰਗ ਏਿੰਸੀ (Driver and Vehicle Licensing Agency) (DVLA)
0300 790 6806
www.gov.uk/contact-the-dvla

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਬਸਆਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਬਬ੍ਰਟੇਨ ਬਵਚ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਬਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਰਿਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਾਈਸੈਂਡਸੰਗ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ (Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland) 
(DVLNI)
0845 402 4000
dvlni@doeni.gov.uk
www.dvlni.gov.uk

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਬਸਆਂ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਬਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

GOV.UK
www.gov.uk

ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਜਸਨੇ Directgov ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਬਨਬਫਟ, ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ, ਹਾਉਬਸੰਗ, ਪੈਸੇ 
ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ (Law Society)
020 7242 1222
contact@lawsociety.org.uk
www.lawsociety.org.uk

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਬਵਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਤਬਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ।

ਮਾਇੰਿ (Mind)
0300 123 3393 
info@mind.org.uk 
www.mind.org.uk 

ਇੱਕ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਚੈਬਰਟੀ ਜੋ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਐਚਐਸ ਚੌਇਡਸਜ਼ (NHS Choices)
www.nhs.uk
www.nhs.uk/service-search (ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ)
www.nhs.uk/carersdirect (ਜਾਂ 0808 802 0202 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ)
www.nhs.uk/conditions/clinical-trials (ਬਸਹਤ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਬਧਐਨਾਂ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ)

ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਸਹਤ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਇੱਕ ਬਵਆਪਕ ਬਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ 
ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਪਰ ਬਨਯੰਤ੍ਰਣ ਰੱਖ ਸੱਕਣ। 

ਐਨਐਚਐਸ ਿਾਇਰੈਿਟ ਵੇਲਜ਼ (NHS Direct Wales) (Galw Iechyd Cymru)
0845 4647
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ਵੇਲਜ਼ ਬਵਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨਐਚਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਵਾ - ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਬਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਐਨਐਚਐਸ 111 ਸਰਡਵਸ (NHS 111 service)- ਸਾਬਿਾ ਐਨਐਚਐਸ ਿਾਇਰੈਿਟ (ਇੰਗਲੈਂਿ) 
0845 4647
111
www.nhsuk/111

ਬਸਹਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਵਬਸ਼ਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਲੀਬਨਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਐਚਐਸ 111 (ਟੈਲੀਫੋਨ 111) ਨੇ ਐਨਐਚਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 

ਐਨ ਆਈ ਿਾਇਰੈਿਟ (NI Direct)
www.nidirect.gov.uk

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਬਰਕਾਂ ਲਈ ਅਬਧਕਾਬਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ, ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ, ਹਾਉਬਸੰਗ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, 
ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਕਬਲਆਣ ਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਪਬਡਲਿ ਗਾਰਿੀਅਨ ਅਤੇ ਿੋਰਟ ਆਫ ਪਰਿੋਟੈਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ
0300 456 0300
customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk
www.gov.uk/office-of-public-guardian

ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬਡਪਟੀਬਸ਼ਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਡਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਨਭਾਉਣ ਬਵਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਵਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਬਸਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (Pension Service)
0800 731 7898 (ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ)  
0845 606 0265 (ਆਮ ਪੁਛਤਾਛ)
www.gov.uk/contact-pension-service

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਕਲੇਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿੈਬਡਟ ਸਮੇਤ, ਦੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਨਯੰਤਰਿਣ ਅਤੇ ਿੁਆਡਲਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (Regulation and Quality Improvement Authority)
028 9051 7500 
info@rqia.org.uk
www.rqia.org.uk

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਨਯੰਤ੍ਰਕ।

ਡਸਲਵਰ ਲਾਈਨ (Silver Line)
0800 328 8888
info@thesilverline.org.uk
www.thesilverline.org.uk

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਦਖਾ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ੍ਪਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਬਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਬਹਲੀ ਦੇ ਬਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੌਡਲਡਸਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਐਲਿਰਲੀ (Solicitors for the Elderly)
0844 567 6173 (for help finding a solicitor)
admin@solicitorsfortheelderly.com
www.solicitorsfortheelderly.com/public/search

ਸਾਬਲਸਟਰਾਂ, ਬੈਬਰਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 
ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਯੂ.ਿੇ. ਹੋਮਿੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਲਡਮਡਟਿ (UK Homecare Association Ltd)
020 8661 8188
enquiries@ukhca.co.uk
www.ukhca.co.uk

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਵਚ, ਨਰਬਸੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।
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10 ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

1     ਆਪਣੀ ਬਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝੋ - ਬਮਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ (ਜੇ ਹਨ) ਬਕਸ ਲਈ ਹਨ। (ਸਫਾ 5.) 

2     ਤੁਸੀਂ ਬਕੰਜ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਬਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਬਕ ਬਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ 
ਬਕਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਸਫਾ 18.) 

3     ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। (ਸਫਾ 24.)

4    ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇਮ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਬਕ ਉਹ ਸੰਤੁਲਤ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (ਸਫਾ 26.) 

5     ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।  
(ਸਫਾ 27.)

6     ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਲਈ ਬੈਬਨਬਫਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। (ਸਫਾ 31.)

7   ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਬਲਖੋ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰੋ। (ਸਫਾ 33.)

8     DVLA/DVLNI ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਨਦਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਦਉ (ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰ ਾਈਬਵੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ)। (ਸਫਾ 36.)

9    ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨੂੰ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਖੋ। (ਸਫਾ 42.)

10     ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। (ਸਫਾ 57.)

10 ਿਾਂਚ ਸੂਚੀ
ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿੰਮਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਰਤਮਾਨ ਡਵਚ ਚੰਗਾ ਿੀਵਨ ਡਬਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਡਵੱਖ ਲਈ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਵਚ ਮਦਦ ਿਰਨਗੀਆਂ:



ਕੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 222 1122 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ਆਰਿਰ ਡਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ alzheimers.org.uk/factsheets ਤੋਂ (ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵਚ) ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛਪਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 
ਬਵਚ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। 

ਛੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ 20p ਪ੍ਰਬਤ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। 

ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਬਦਉ:

Alzheimer’s Society Publications Orders
PO Box 1504
High Wycombe HP12 9DS

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0300 303 5933 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: orders@
alzheimers.org.uk 

ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ
ਬਜਨ੍ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਾ ਇਨਵੋਇਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
publications@alzheimers.org.uk ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਬਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੋਇਸ ਪਬਤਆਂ ਸਮੇਤ) 
ਈਮੇਲ ਕਰ ਬਦਉ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਬਕਸੇ ਬਵਚ ਸਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਵੋਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਵਵਸਥਾ ਬਵਚ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
publications@alzheimers.org.uk ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਰਿਰ ਿਰੋੋ



ਬਗਫਟ-ਏਡ ਕਰੋ

ਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਭਰੋ

ਪਦਵੀ   ਨਾਂ ਦਾ ਪਬਹਲਾ ਭਾਗ 
ਉਪਨਾਮ 
ਪਤਾ

   ਡਾਕ ਕੋਡ 

ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਈਮੇਲ

ਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਡਿ ਹਰ ਆਰਿਰ ਤੇ £4.95 ਦਾ ਿਾਿ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਚਾਰਿ ਲਗਦਾ ਹੈ।

 ਮੈਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚੈਕ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਾ ਇਨਵੌਇਸ ਚਾਹਵਾਂਗੇ (ਬਸਰਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ)।

ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ:    Visa    Mastercard

ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਂ

ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ   ਬਸਕਓਰਟੀ ਕੋਡ  

ਜਾਰੀ ਤਾਰੀਖ     ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ     ਜਾਰੀ ਨੰਬਰ  

ਦਸਤਖਤ     ਤਾਰੀਖ

  ਹਾਂ, ਡਪਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਡਵਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਮੈਂ ਿੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਭੇਂਟ 
ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਡਵੱਖ ਡਵਚ ਵੀ ਿੋ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਡਗਫਟ ਏਿ ਨੰੂ ਭੇਂਟ ਿਰਾਂਗਾ/ਿਰਾਂਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੰੂ 

ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੋਬਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ/
ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਨ(ਨਾਂ) ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਬਰਟੀਆਂ ਅਤੇ CASCs ਦੁਆਰਾ HM ਰੈਬਵਬਨਊ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ 
ਵਲੋਂ  ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬਕ ਇਹੋ ਬਜਹੇ ਟੈਕਸ 
ਬਜਵੇਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਬਸਲ ਟੈਕਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਬਦੱਤੇ ਗਏ ਹਰ £1 ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਟੈਕਸ ਦੇ 25p ਵਾਪਸ ਮੰਗੇਗੀ।

ਿੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ 
ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਮੁਬਹੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 0845 
306 0898 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਇਸ ਖਾਨੇ ਬਵਚ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰਵਾ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ, ਬਜਵੇਂ ਬਪ੍ਰੰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ 
ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਆਰਿਰ ਫਾਰਮ
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 ਆਈਟਮ ਕੋਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਸਰਲੇਖ ਸੰਬਖਆ ਕੀਮਤ

 ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਪ-ਜੋੜ £

 ਦਾਨ (ਧੰਨਵਾਦ ਸਬਹਤ) £
 ਡਾਕ ਅਤੇ ਪੈਬਕੰਗ  £4.95
 ਿੁਲ ਿੋੜ £

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਆਰਿਰ ਫਾਰਮ
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ਸੰਪਰਿ ਡਵਚ ਰਹੋ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਯੂ.ਿੇ. ਦੀ ਡਿਮੈਂਸੀਆ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੋਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਡਵਚ ਪਰਿਮੁਖ ਚੈਡਰਟੀ 
ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਤਿਲੀਫ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਡਵਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੰੂ ਛੋਂਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਿ ਸਾਿੀਆਂ 
ਸਾਿੀਆਂ ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੋਿ ਸਾਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ, 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁਿਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਬਹਤਰ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਬਮਾਰੀ ਦੀ ਬਬਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਮੁਬਹੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਬਧਐਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਦੀ ਬਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਿੁੜੋ - ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਤ੍ਰਕਾ ਬਲਬਵੰਗ ਬਵਦ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ  ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ 
ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਬਸ਼ਪ ਟੀਮ ਨੰੂ 0845 306 0868 ਨੰਬਰ ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 
5 ਵਜੋ ਤਕ) ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ alzheimers.org.uk/membership ਤੇ ਜਾਉ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਬਨਕ ਬਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਵਚ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ alzheimers.org.uk/enewsletter ਤੇ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰੋ।

ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ੋ
ਭਬਵੱਖ ਬਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਬਵਆਪਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਰਵਾਰ ਕਈ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਬਜਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਵਚ, ਬਜਵੇਂ ਮੁਬਹੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਮੁਦਾਅ ਨੰੂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਦੇ ਲਈ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਬਕਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 0845 504 9300 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ alzheimers.org.uk/
volunteer ਤੇ ਜਾਉ।
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ਇਸ ਗਾਈਿ ਦੀ ਡਤਆਰੀ ਅਤੇ ਵੰਿ ਲਈ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਡਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। 

ਬਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਮਲਕੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ, 
ਬਜਸ ਬਵਚ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਬੰਦੂ ਬਨਦਾਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ 
ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਬਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।

•  ਦ ਰੌਇਲ ਕਾਬਲਜ ਆਫ ਸਾਇਕਾਇਆਬਟ੍ਰਸਟਸ - ਯੂ.ਕੇ. ਬਵਚ ਮਨੋ-ਰੋਗ ਬਚਬਕਤਸਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਅਤੇ ਬਵੱਬਦਅਕ ਸੰਸਥਾ 

•  ਦ ਰੌਇਲ ਕਾਬਲਜ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ - 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 
ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 
ਸਧਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਬਬਹਤਰੀਨ ਬਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੱਬਖਆ, ਬਸਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਲੀਬਨਕਲ ਬਮਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਬਦਆਂ ਤੇ 
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 
•  ਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਆਫ ਐਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ -  ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਤਬਨੱਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਗਾਈਡ
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ਤੁਹਾਿੇ ਡਵਚਾਰ
ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿ ਸਾਿੇ ਇਸ ਪਰਿਿਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਿੀ ਿੁਝ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਭਡਵੱਖ ਡਵਚ ਹੋਰ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਡਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ 
ਡਵਚਾਰ ਪਰਿਗਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਟੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬਲਖੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਬਦਉ।

FREEPOST RTEB-KSER-JZYZ 
Alzheimer’s Society Publications team
Devon House
58 St Katharine’s Way
London E1W 1LB

ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:  publications@alzheimers.org.uk 

ਨਾਂ:
ਈਮੇਲ:
ਪਤਾ:

(ਚੋਣਵਾਂ)
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ਡਟੱਪਣੀਆਂ

ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਗਾਈਡ



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: alzheimers.org.uk

73ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਲਾਹ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਸੇ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ 
ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਪੁਸਬਤਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਕਸੇ 
ਵੀ ਸਬਥਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।
© Alzheimer’s Society, 2013. ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਬਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੁਸਬਤਕਾ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਹੱਸੇ 
ਨੂੰ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਲਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਬਨਾ, ਬਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਬਵਚ ਵੰਡਣ, ਨਕਲ ਕਰਨ, ਡਾਉਨਲੋਡ 
ਕਰਨ, ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਬਹਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਬਸ਼ਤ: 2013    ਅਗਲੀ ਸਮੀਬਖਆ: 2015

ਰਬਜਸਟਰਡ ਚੈਬਰਟੀ ਨੰਬਰ: 296645. ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਵਚ ਰਬਜਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 2115499. 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਟਾਈਪਸੈਬਟੰਗ:

ਇਸ ਪੁਸਬਤਕਾ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ 
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ alzheimers.org.uk/dementiaguide ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 

 

 

   

Newcom UK Ltd 

 



ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਯੂ.ਿੇ. ਦੀ ਪਰਿਮੁੱ ਖ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੋਿ ਅਡਧਐਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਚੈਡਰਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਿਾਸ਼ਨਾਂ, 
ਿੌਮੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇ ਵੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਿਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿੀਵਨ ਦੀ ਡਬਹਤਰ ਿੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ 
ਡਬਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਮੁਡਹੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਡਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਨਵੀਂ ਿਾਢ ਦਾ ਿਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਖੋਿ ਵਾਲਾ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਜਾਂ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
alzheimers.org.uk ਤੇ ਆਉ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਮੀ ਬਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0300 222 
1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। (ਬਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਬਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
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