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یہ راہنما کتابچہ ہر اس شخص کیلئے ہے جسے حال ہی میں بتایا گیا ہو کہ وہ ڈیمنشیا )یاداشت کی 
الزائمر کا مرض، عروقی ڈیمنشیا یا  کمی( میں مبتال ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا ڈیمینشیا، جیسا کہ 

مخلوط ڈیمنشیا شامل ہو سکتا ہے۔

یہ کتابچہ ڈیمنشیا میں مبتال شخص کے باقی دوستوں اور خاندان کے دیگر افراد کے لئے بھی مفید ہو گا، کیونکہ اس میں 
ہراس شخص کیلئے معلومات شامل ہیں جو دیکھ بھال کا کردار ادا کر رہا ہے۔

یہ کتابچہ لوگوں کو ڈیمنشیا اوراس کے دستیاب عالج معالجہ، مدد اور خدمات کے بارے میں مزید سمجھنے میں مدد دے گا۔ 
اس میں ڈیمنشیا کے ساتھ بھی بہترزندگی گزارنے اور مستقبل کے لئے منصوبے بنانے سے متعلق معلومات شامل ہیں۔

آپ چاہیں تو مکمل کتابچہ پڑھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں ، تو ان حصوں پر توجہ دیں جو آپ سے متعلق 
ہیں۔ ہر حصہ اہم نکات کے خالصہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کیلئے شامل کیے گئے ہیں جو پوری تفصیل پڑھنے 

کے بجائے ایک حصہ کا جائزہ پڑھنے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔

آپ کو صفحہ 65 پر ایک پڑتال فہرست ملے گی۔ اس میں کچھ تفصیالت درج ہیں جن کا تذکرہ پورے کتابچہ میں کیا گیا ہے 
جو آپ موجودہ زندگی اچھی گزارنے اور مستقبل کے لئے منصوبہ بندی کرنے میں مدد کیلئے اپنا سکتے ہیں۔

یہ راہنما کتابچہ وزارت صحت کی جانب سے مالی مدد اور معاونت کے ساتھ الزائمر سوسائٹی کی طرف سے شائع کیا گیا 
ہے۔

ڈیمنشیا کی تشخیص کئی قسم کی جذباتی کیفیات میں مبتال ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ خبر ایک صدمہ ہو سکتی ہے، یا، 
بعض افراد کیلئے، یہ ایک سکون کے احساس کا سبب بھی بن سکتی ہے کیونکہ اس خبر سے ان پر یہ واضع ہوتا ہے کہ وہ 

کچھ عرصہ سے آخر کن مسائل سے دوچار ہیں۔ خاندان اور دوستوں پر بھی اس خبر کا بہت اثر ہو سکتا ہے۔ 

اگر آپ یا آپ کے کسی قریبی فرد، کی حال ہی میں ڈیمنشیا میں مبتال ہونے کی تشخیص کی گئی ہو، تو آپ ناراضگی، مایوسی، 
تفکر، خوف، اداسی، پریشانی، تنہائی، احساس جرم کی کیفیت میں مبتال ہو سکتے ہیں یا حتی کہ پرسکون محسوس کر سکتے 

ہیں۔ ہر شخص کا ردعمل مختلف ہوتا ہے، لیکن مختلف اوقات میں یہ سب ردعمل ممکن ہیں اور یہ سب معمول کے مطابق 
ہیں۔ آپ کے احساسات میں روز بروز فرق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔  

‘ جب میری تشخیص ہوئی کہ میں ڈیمینشیا میں مبتال ہوں تو ہم باہر چلے گئے اور ہم نے خوب 
ہلہ گلہ کیا کیونکہ آخر کار مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا گڑ بڑ ہے۔ میں اب 

لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ “مجھے پکزکا مرض ہے”۔ 
 گراہم، ایسٹ سوسیکس، پکز کے مرض کیساتھ زندگی گزارنے واال
)فرنٹوٹیمپورل ڈیمینشیا(

اس راہنما کتابچہ کے بارے میں
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‘ اگرچہ ہمیں اسکی توقع تھی، لیکن پھر بھی اپنے پہلے ردعمل میں ہم خوفزدہ اور پریشان ہو 
گئے۔ میرے خیال میں ]میرے شوہر[ نے سوچا کہ بطور ایک فرد کے اس تشخیص سے انکی 
شخصیت مجروع ہوئی ہے اور انہیں رشم محسوس ہوئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں 

تبدیلی پیدا ہوئی، کیونکہ اس سے کسی طرح ان کی شخصیت مجروع نہیں ہوئی تھی۔’
برینڈا، ویسٹ سسیکس، الزائمر کے مریض کی دیکھ بھال کرنے والی 

اگر ہو سکے تو اپنے خاندان اور دوستوں سے بات کریں کہ تشخیص کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں 
کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ انہیں بہت سے معامالت مشکل محسوس ہو سکتے 

ہیں، اسلئے ان سے بات کرنا آپ دونوں کیلئے مددگار ثابت ہو گا۔ خصوصی صحت اور سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور ماہرین 
بھی ہیں جن سے آپ مدد کے لئے بات کر سکتے ہیں۔

صفحہ 57 پر الزائمرز سوسائٹی سروسز کی فہرست دی گئی ہے اور صفحہ 60 پر دیگر مفید تظیموں کی فہرست موجود 
ہے جو اس سلسلے میں آپ کو معلومات یا مدد فراہم کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔

اگر آپ اس راہنما کتابچہ میں دی گئی معلومات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی 1122 222 0300 پر 
الزائمرز سوسائٹی کی قومی ڈیمنشیا ہیلپ الئن کو فون کریں  – کالز کی کم شرح قیمت وصول کی جاتی ہے۔ یہ ہیلپ الئن 
ڈیمنشیا سے متاثر کسی بھی شخص کی مدد کیلئے ہے اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے بروز پیر تا جمعہ اور صبح 10 

بجے سے شام 4 بجے ہر ہفتہ اور اتوار کے دنوں میں دستیاب ہے۔ تربیت یافتہ ہیلپ الئن ایڈوائزر آپ کو معلومات، مدد، 
رہنمائی مہیا کرتے ہیں اور دیگر موزوں تنظیموں سے رابطے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔

اس کتابچے میں آپ کو الزائمرز سوسائٹی کے حقائق نامے کیلئے تجاویز ملیں گی۔ آپ صفحہ 66 کا فارم استعمال کرتے 
ہوئے ان کا آرڈر دے سکتے یاآن الئن alzheimers.org.uk/factsheets  دیکھ سکتے ہیں۔ ناردرن آئر لینڈ کے مخصوص 

حقائق نامہ کے لئے، براہ مہربانی اپنے مقامی الزائمرز سوسائٹی کے دفتر سے رابطہ کریں۔

آپ کے لئے یہ جاننا اہم ہے کہ آپ اکیلے اس مرض میں مبتال نہیں ہیں – یو کے میں تقریباً 800,000 لوگوں کو ڈیمنشیا ہے۔ 
تاہم، ڈیمنشیا کیساتھ بھی اچھی زندگی گزارنا ممکن ہے اور آپ اور آپکے خاندان کیلئے مدد دستیاب ہے۔
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جب دماغ کسی بیماری سے متاثر ہوتا ہے تو ڈیمنشیا الحق ہوتا ہے۔ اس کا تعلق عمر بڑھنے سے 
نہیں ہے۔

ڈیمنشیا ہر کسی کو مختلف طریقے سے متاثر کرتا ہے اور کئی قسم کی عالمات کا سبب بن سکتا 
ہے۔ ان میں یاداشت، سوچ، توجہ اور زبان کے ساتھ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ لوگ گھبرا ہٹ کا 

شکار ہوسکتے ہیں یا انہیں معامالت کو درست سمجھنے کیلئے بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ 
ڈیمنشیا مزاج یا جذبات میں بھی تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے اور کسی کے رویہ یا برتاؤ پر 

بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔

ڈیمنشیا میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وقت کیساتھ کیفیات بدتر ہو 
سکتی ہیں۔ تاہم، ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ کئی سال تک سرگرم اور بھرپور زندگی گزار 

سکتے ہیں۔

ڈیمنشیا کی بہت سی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ عام الزائمر کا مرض اور عروقی ڈیمنشیا 
 Lewy( ہوتا ہے۔ لیوی اجسام )ہیں، جو بعض اوقات مشترکہ )مخلوط ڈیمنشیا کہالتا ہے

bodies( اور فرنٹوٹیمپورل )frontotemporal( ڈیمنشیا کی کم عام اقسام ہیں۔

کچھ انتہائی غیرمعمولی کیفیات بھی ہیں جو ڈیمنشیا کا سبب بنتی ہیں۔ یہ کیفیات مجموعی 
طور پر، ڈیمنشیا میں مبتال افراد میں سے تقریبا پانچ فیصد میں مرض کا سبب بنتی ہیں۔

مختلف عوامل ڈیمنشیا میں مبتال ہونے کے خطرے میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان میں عمر میں 
اضافہ، جینز، صحت اور طرز زندگی، سب کا ایک کردار ہے۔

ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، لیکن ڈیمنشیا کم عمر افراد کو 
بھی متاثر کرتا ہے۔

 mild( کچھ لوگوں کی ایسے عارضہ کیساتھ تشخیص کی جاتی ہے جسے معتدل ادراکی ضرر
 )cognitive impairment( )MCI کہتے ہیں۔

 MCI یہ ڈیمینیشا سے ملتی جلتی عالمات کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ زیادہ تشویش ناک نہیں ہیں۔
میں مبتال لوگ ڈیمنشیا ہو جانے کے زیادہ خطرہ سے دوچار ہوتے ہیں لیکن ان میں سے سب میں 

ایسا نہیں ہوتا۔

اہم نکات: ڈیمنشیا کے بارے میں
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7 1 ڈیمنشیا کے بارے میں

ڈیمنشیا کیا ہے؟
لفظ ڈیمنشیا عالمات کے ایک مجموعہ کو بیان کرتا ہے جس میں یاداشت کی کمی، منصوبہ بندی میں مشکالت، مسئلہ حل 

کرنے یا زبان، اور بعض اوقات برتاؤ یا رویے میں تبدیلی بھی شامل ہو سکتی ہے۔

ڈیمنشیا میں مبتال ہونا عمر بڑھنےکا ایک قدرتی عمل نہیں ہے۔ یہ اسوقت واقع ہوتا ہے جب دماغ کسی بیماری سے متاثر ہوتا 
ہے۔

ڈیمنشیا کی بہت سی وجوہات علم میں ہیں – شاید 100 سے بھی زائد۔ سب سے زیادہ عام اقسام میں الزائمر کا مرض 
)Alzheimer’s disease) اور عروقی ڈیمنشیا  )vascular dementia) ہیں۔ بعض لوگوں میں ان کا امتزاج ہوتا ہے، جسے 

مخلوط ڈیمنشیا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مزید جاننے کیلئے صفحہ 9 پر ڈیمنشیا کی اقسام دیکھیں۔ 

عالمات کیا ہیں؟
ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ڈیمنشیا کا تجربہ کرتا ہے۔ ڈیمنشیا کی مختلف اقسام بھی لوگوں کو مختلف طرح سے متاثر کر 

سکتی ہیں۔ تاہم، ذیل میں کچھ عام عالمات درج ہیں۔

یاداشت کھونا:
•  حال ہی میں واقع ہونیوالے واقعات کو یاد کرنے میں مسائل ہوں )اگرچہ کچھ لوگ زیادہ عرصہ پہلے ہونے والی باتیں 

آسانی سے یاد کر لیتے ہیں(
•  اپنی بات دہرانا )جیسا کہ بار بار ایک ہی سوال پوچھنا(۔ 

چیزوں کو مکمل اور منصوبہ بندی کیساتھ سوچنے میں مشکالت:
•  توجہ میں مشکالت، کئی مراحل میں عمل کرنا، نئے خیاالت کی سمجھ بوجھ، یا مسائل حل کرنے میں مشکالت

•  روزمرہ کے جانے پہچانے امور، جیسا کہ ایک پکوان بنانا یا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں مشکالت۔

بات چیت میں مسائل:
•  صحیح الفاظ تالش کرنے میں مشکل

•  ایک بات چیت کی پیروی کرنے میں دقت کا سامنا یا امور کی غلط بیانی۔

وقت یا جگہ کے بارے میں الجھن محسوس کرنا:
•  یہ احساس نہ ہونا کہ وقت، تاریخ کیا ہے یا کون سا موسم ہے

•  کسی انتہائی جانی پہچانی جگہ پر ہونے کے باوجود اندازہ نہ ہونا کہ کہاں ہیں۔

�یو کے میں تقریباً 800,000 لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈیمنشیا ہے۔ �•
� عمر بڑھنے کیساتھ ساتھ ڈیمنشیا ہو جانے کے مواقع نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ 65 سال کی عمر کے 14 افراد  �•

میں سے ایک کو ڈیمنشیا ہوتا ہے، اور 80 سال سے زائد ہر چھ افراد میں سے ایک کو ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے 
مقابلے میں خواتین میں زیادہ عام ہے۔

��برطانیہ میں 17،000 جوان لوگوں کو )جنکی عمر 65 سال سے کم ہے( کو ڈیمنشیا ہے۔ اسے ابتدائی آغاز یا نوجوان  �•
آغاز ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔

ڈیمنشیا کے بارے میں

مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں
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نظر اور بصری مشکالت:
•  فاصلوں کا اندازہ لگانے میں مشکالت )مثالً سیڑھیوں پر(

•  شیشوں میں انعکاس یا نمونوں کے بارے میں غلط اندازہ لگانا۔

برتاؤ میں تبدیلی یا جذبات پر قابو رکھنے میں مشکالت:
•  غیرمعمولی طور پر اداس، خوفزدہ، غصہ یا باآسانی پریشان ہونا

•  امور میں دلچسپی کھونا اور باآسانی التعلقی محسوس کرنا
•  خوداعتمادی کی کمی ہونا۔

وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں
ڈیمنشیا میں عام طور پر وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کیفیات وقت کیساتھ بتدریج بدتر ہوتی جاتی 

ہیں۔ اس اضافے میں تیزی ایک شخص سے دورسے شخص کے معاملہ میں مختلف ہے۔ ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ کئی 
سال تک اپنی خودمختاری برقرار رکھتے ہیں۔

ڈیمنشیا کے درمیانی اور بعد کے مراحل میں، لوگوں کو روزمرہ کی رسگرمیوں جیسے کھانا پکانے یا ذاتی دیکھ بھال 
جیسےصفائی کرنے یا دیکھ بھال کرنے میں زیادہ مدد کی رضورت پڑتی ہے۔ ڈیمنشیا زندگی کی توقع میں بھی کمی کرتا 

ہے، اگرچہ کچھ لوگ اسکے ساتھ بھی کئی سالوں تک زندہ رہتے ہیں۔

ڈیمنشیا کے تمام مراحل میں زندگی کو بہرت بنانے کے طریقے بہرطور موجود ہوں گے۔ مزید جاننے کیلئے، صفحہ 22 پر 
حصہ اچھی زندگی گزارنا، صفحہ 38 ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کیلئے خدمات اور صفحہ 45 پر دیکھ بھال کرنے والوں 

کیلئے مدد دیکھیں۔

اس کی کیا وجوہات ہیں؟
ڈیمنشیا کی وجہ ذہن میں واقع ہونے والی مادی تبدیلیاں ہیں۔ جیسے جیسے ڈیمنشیا بڑھتا ہے، دماغ کی ساخت اور کیمیات 
میں تبدیلیاں آتی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ذہنی خلیات کو نقصان پہنچنے اور بتدریج ان کی موت کی صورت میں نکلتا ہے۔

دماغ کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچنے کے مختلف اثرات ہوں گے۔ مثال کے طور پر، ایک حصہ میں، یہ مختصرمدت کی 
یاداشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسرے میں یہ ایک شخص کی معامالت کومنظم کرنے کی صالحیت پر اثر انداز ہو 

سکتا ہے۔ دماغ میں تبدیلیوں کے بارے میں مزید جاننے کیلئے، صفحہ 9 پر ڈیمنشیا کی اقسام دیکھیں۔

کچھ لوگوں کو ڈیمنشیا کیوں ہو جاتا ہے؟
سائنسدان بدستور تحقیق کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ڈیمنشیا کیوں ہو جاتا ہے جبکہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ زیادہ تر کا 

اب یہ یقین ہے  کہ اس کا انحصار عمر، جینز، صحت، اور طرز زندگی پر ہے۔ 

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 450 دیکھیں، 
کیا مجھے ڈیمنشیا ہو جانے کا خطرہ ہے؟
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ڈیمنشیا کی اقسام
ڈیمنشیا کی بہت سی اقسام علم میں ہیں۔ تشخیص کرانے والے 95 فیصد افراد میں ڈیمنشیا کی چار میں سے ایک قسم پائی 
جائے گی – الزائمر کا مرض، عروقی ڈیمنشیا )یا ان دونوں کا ایک امتزاج، جسےمخلوط ڈیمنشیا کہتے ہیں(، لیوی اجسام یا 

فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کیساتھ ڈیمنشیا – تمام کو درج ذیل صفحات پر بیان کیا گیا ہے۔

الزائمر کا مرض، عروقی ڈیمنشیا کے بعد ہونے والی سب سے عام قسم ہے۔ ڈیمنشیا کی غیر معمولی وجوہات، اور ایک متعلقہ 
عارضہ جسے معتدل ادراکی ضرر کہتے ہیں کے بارے میں مزید جاننے کیلئے صفحہ 13 دیکھیں۔ 

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 400 دیکھیں، 
ڈیمنشیا کیا ہے؟

الزائمر کا مرض

دماغ کے اندر
دماغ میں ایک غیر معمولی مواد جمع ہو جاتا ہے جسے ‘پالکس’  (plaques)اور ‘ٹینگلز’ (tangles) کہتے ہیں ۔ جس طرح 

عصبی خلیات کام کرتے اور ایک دوسرے کیساتھ رابطہ کرتے ہیں یہ انہیں تہ و باال کر دیتا ہے، اور نتیجتاً متاثرہ عصبی 
خلیے ختم ہو جاتے ہیں۔

جب کسی کو الزائمر کا مرض ہوتا ہے تو دماغ میں کچھ اہم کیمیائی مادوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ ان کیمیائی مادوں کی 
کمی کا مطلب ہے کہ پیغامات دماغ کے )اندر( اردگرد نہیں جاتے جبکہ انہیں جانا چاہئیے۔

ابتدائی عالمات
الزائمر کا مرض عام طور پر یاداشت کے معمولی نقصان کے ساتھ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پہلی 
تبدیلیاں دماغ کے اندر اس حصہ میں آتی ہیں جو یاداشت اور سیکھنے کی صالحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ الزائمر کے مرض 
میں مبتال ایک شخص لوگوں کے نام یا رکھی ہوئی چیزیں بھول سکتا ہے۔ اسے اپنی  زبان میں، جیسا کہ کچھ کہنے کیلئے 

درست الفاظ کی تالش جیسے مسائل بھی الحق ہو سکتے ہیں۔

دیگر ابتدائی عالمات میں الجھن محسوس کرنا یا جو کہا جا رہا ہو اس پر عمل کرنے میں مشکل محسوس کرنا شامل ہیں۔ 
کچھ روزمرہ کی سرگرمیاں مشکل محسوس ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر، کوئی دکان میں ریزگاری کی جانچ کرتے ہوئے 

گڈمڈ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ تنہا ئی اور مزاجی تبدیلیوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 401 دیکھیں، 
الزائمر کا مرض کیا ہے؟
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عروقی ڈیمینشیا

دماغ کے اندر
لفظ ‘عروقی’  کا تعلق خون کی رگوں سے ہے۔ دماغ کو خون کی فراہمی میں مسائل ، عروقی ڈیمنشیا کا سبب بنتے ہیں– 

خاطر خواہ خون کے بغیر، دماغ کے خلیات مر سکتے ہیں۔

عروقی ڈیمنشیا کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم کی وجہ اسٹروک )اسٹروک سے متعلق ڈیمنشیا کہا جاتا ہے( ہے۔ ایک اور 
 (subcortical vascular کی وجہ دماغ کے گہرے حصوں میں خون کی کم فراہمی ہے )جسے نیم قشری عروقی ڈیمنشیا

 )dementiaکہا جاتا ہے(۔

اسٹروک اس وقت واقع ہوتے ہیں جب دماغ کے ایک حصہ میں خون کا لوتھڑا خون کے بہاؤ کو روکتا ہے، یا جب دماغ میں 
کوئی رگ پھٹ جاتی ہے۔ عروقی ڈیمنشیا بعض اوقات ایک بڑے اسٹروک کے بعد واقع ہوتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر، یہ چھوٹے 

اسٹروکس )کثیر-مسدود ڈیمنشیا کہا جاتا ہے( کی ایک بڑی تعداد کے بعد واقع ہوتا ہے۔

نیم قشری عروقی ڈیمنشیا – جب دماغ کے گہرے حصوں میں خون کا بہاؤ کم ہو – اکثر اسکی وجہ دماغ کو خون فراہم 
کرنیوالی رگوں کا تنگ ہو جانا ہے۔

ابتدائی عالمات
اگر کسی کو ایک بڑا اسٹروک ہو، تو عروقی ڈیمنشیا کی عالمات اچانک شروع ہو سکتی ہیں۔ عالمات مستحکم رہ سکتی ہیں یا 
ابتدائی مراحل میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر اس شخص کو ایک اور اسٹروک ہو جائے تو، یہ عالمات 

دوبارہ بدتر ہو سکتی ہے۔

اگر کسی کو  کئی چھوٹے اسٹروکس کا سامنا ہو، تو اس کی عالمات کچھ عرصہ کیلئے مستحکم رہ سکتی ہیں اور پھر مرحلہ 
وار بدتر ہو سکتی ہیں )بتدریج کمی ہونے کے بجائے(۔ نیم قشری عروقی ڈیمنشیا کے ساتھ، عالمات آہستہ آہستہ یا مرحلہ 

وار بدتر ہو سکتی ہیں۔

عروقی ڈیمنشیا کی عالمات کا انحصار اس بات پر ہے کہ دماغ کے کس حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ کچھ لوگوں میں اسٹروک 
کی وجہ ایک جانب جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے۔ دیگر تبدیلیوں میں فوراً سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے میں مشکالت شامل 

ہو سکتی ہیں اور کچھ ایسے مختصر مدت کے وقفے بھی آ سکتے ہیں جب وہ بہت الجھن محسوس کریں۔ کچھ لوگ اداس یا 
فکرمند ہو سکتے ہیں۔ یاداشت کا نقصان ہمیشہ ایک عام ابتدائی عالمت نہیں ہے۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 402 دیکھیں، 
عروقی ڈیمنشیا کیا ہے؟

مخلوط ڈیمینشیا
کسی شخص میں ڈیمنشیا کی ایک سے زیادہ اقسام کا ہونا ممکن ہے – جسے مخلوط ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ 

عام مجموعہ عروقی ڈیمنشیا کے ساتھ الزائمر کا مرض ہے۔ جبکہ لیوی اجسام کے ڈیمنشیا اور الزائمر کے مرض کا مجموعہ 
ہونا بھی ممکن ہے۔
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 لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا

دماغ کے اندر
ڈیمنشیا کی اس قسم کا نام دماغ کے خلیات کے اندر پیدا ہو جانے والے چھوٹے ابنارمل اجسام جنہیں لیوی اجسام کہتے ہیں 
کیوجہ سے ہے۔ الزائمر کے مرض کے پالکس اور ٹینگلز سے ملتے جلتے، یہ اجسام کیمیائی پیغام رسانی کی سطح میں کمی 

کرتے ہوئے اور خلیوں کی موت کا سبب بنتے ہوئے، دماغ کے کام کرنے کے فعل میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں۔

لیوی اجسام پارکنسنز کے مرض میں مبتال افراد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ افراد جن میں پارکنسنز کا مرض ہوتا ہے ان 
میں سے ایک تہائی بآلخر ڈیمنشیا میں مبتال ہو جاتے ہیں )اسے پارکنسنز کا مرض ڈیمنشیا کہا جاتا ہے(۔

ابتدائی عالمات
 لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کیلئے چاک و چوبند رہنا مشکل کام ہے اور انہیں منصوبہ بندی کرنے، دالئل 

دینے اور مسائل حل کرنے میں مشکالت درپیش ہوتی ہیں۔ یہ عالمات عام طور پر ایک دن سے دوسرے دن بے حد مختلف 
ہوتی ہیں۔

لوگ معامالت کو جس طرح نبٹاتے ہیں، ان میں مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، فاصلے کا اندازہ کرنا مشکل 
ہو سکتا ہے یا وہ ایک شے کو دوسری شے سمجھنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان اشیاء کو دیکھتے ہیں جو 

حقیقت میں وہاں موجود نہیں ہوتیں )بصری واہمہ(۔ نیند کے معموالت میں پریشانی بھی عام ہیں۔

تاہم اگر کسی کو لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا ہو، تو اسکی یاداشت الزائمر کے مرض میں مبتال فرد کی نسبت کم متاثر ہو 
گی۔

لیوی اجسام کیساتھ ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ پارکنسز کے مرض میں مبتال افراد جیسی عالمات میں مبتال ہوتے ہیں، 
جن میں کانپنا )خاص طور پر ہاتھوں کا( اکڑن اور اردگرد حرکت کرنے میں مشکل شامل ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 403 دیکھیں،
لیوی اجسام کیساتھ ڈیمنشیا )DLB( کیا ہے؟

فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا

دماغ کے اندر
اصطالح فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا  کیفیات کے ایک سلسلہ کو بیان کرتی ہے۔ اسے حقیقت میں پکزکا مرض کہا جاتا تھا اور یہ 

اصطالح اب بھی بعض اوقات استعمال کی جاتی ہے۔ فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا لوگوں کو زیادہ تر 40، 50 اور 60 سال کی عمر 
میں متاثر کرتا ہے )الزائمر کے مرض یا عروقی ڈیمنشیا میں مبتال زیادہ تر لوگوں کی نسبت جوانی میں(۔ اسکی وجہ دماغ 

کے ان حصوں میں نقصان کا ہونا ہے جنہیں فرنٹل اور ٹیمپورل لوبز کہا جاتا ہے۔ یہ حصے رویے، جذباتی ردعمل اور زبان 
کی مہارتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔

زیادہ تر معامالت میں، ان لوبز میں دماغی خلیوں میں غیرمعمولی پروٹین اکٹھی ہو جاتی ہے اور خلیہ کی موت کی وجہ بنتی 
ہیں۔ دماغ کے اردگرد اہم پیغامات لے کر گھومنے والے اہم  کیمیائی مادے بھی متاثر ہوتے ہیں۔

ابتدائی عالمات
فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کی تین مختلف اقسام ہیں– رویہ سے متعلق تبدیلی، لفظیاتی ڈیمنشیا اور ترقی پذیرغیررواں نقص 

کالم۔

مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں
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جداگانہ رویے والے فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کے ساتھ اکثر سب سے پہلے ، شخصیت یا رویے میں تبدیلیاں محسوس کی جاتی 
ہیں۔ ایسے افراد التعلق سے یا دوسروں کے بارے میں زیادہ خیال نہ کرنے والے محسوس ہو سکتے ہیں۔ وہ سماجی طور 

پر غیر مناسب تبصرے کر سکتے ہیں۔ وہ وہمی یا اضطراری، مثال کے طور پر غیرمعمولی خوراک کیلئے خبط میں مبتال ہو 
جانے والے بن سکتے ہیں۔

جب کسی کو لفظیاتی ڈیمنشیا ہو تو ان کی گفتگو عام طور پر رواں ہوتی ہے لیکن وہ کچھ الفاظ کے معنی یا سمجھ بوجھ 
کھو دیتے ہیں۔ ترقی پذیر غیررواں نقص کالم میں زبان بھی متاثر ہوتی ہے۔ گفتگو اکثر آہستہ ہو جاتی ہے اور اسکے لئے 

بے انتہاء کوشش کرنا پڑتی ہے۔

فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کے ابتدائی مراحل میں لوگ اکثر روزمرہ یاداشت کھونے کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 404 دیکھیں، 
فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کیا ہے؟

نوجوان افراد میں ڈیمنشیا )کم عمر آغاز ڈیمینشیا(
یوکے میں ڈیمنشیا میں مبتال 17,000 سے زیادہ افراد میں ڈیمنشیا کی تشخیص ان کی عمرکے 65 سال ہونے سے قبل کی 
گئی تھی۔ ان کی تشخیص کو بیان کرنے کیلئے ‘ابتدائی آغاز ڈیمینشیا’، ‘نوجوان آغاز ڈیمینشیا’ اور ‘کام کرنے کی عمر کا 

ڈیمینشیا’ جیسی اصطالحات استعمال کی جاتی ہیں۔

65 سال سے کم عمر کے لوگ کسی بھی قسم کے ڈیمنشیا میں مبتال ہو سکتے ہیں۔ تاہم، وہ بوڑھے افراد کی نسبت ایک کم 
عام قسم میں مبتال ہونے کا رحجان رکھتے ہیں جیسا کہ فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا یا جینیاتی وجوہ کیساتھ دوسرا ڈیمنشیا۔ 

ڈیمنشیا کیساتھ نوجوان افراد میں سے صرف ایک تہائی الزائمر کے مرض میں مبتال ہوتے ہیں۔

جبکہ بہت سی عالمات ایک جیسی ہوتی ہیں، ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان افراد کی بوڑھے افراد کی نسبت مدد کی ضروریات 
مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ان کے خاندان کم عمر اور کام کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں نوجوان افراد کی 

دلچسپیاں اور توقعات مختلف ہو سکتی ہیں کہ وہ ڈیمنشیا کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزارنا کیسے جاری رکھیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 440 دیکھیں، 
ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان
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13 1 ڈیمنشیا کے بارے میں

ڈیمنشیا کی غیر معمولی وجوہات
دیگر کیفیات کا ایک وسیع سلسلہ ڈیمنشیا کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ وجوہات غیر معمولی ہیں اور ڈیمنشیا میں مبتال تمام 

لوگوں میں سے صرف پانچ فیصد کے اس مرض میں مبتال ہونے کا سبب ہیں، تاہم یہ ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان افراد میں 
زیادہ عام ہیں۔

ان امراض میں شامل ہیں:
•  کورٹی کوباسل (corticobasal) انحطاط

•  کروئیس فیلٹ یاکوپ (Creutzfeldt-Jakob) کا مرض
•  HIV سے متعلقہ ادراکی ضرر

•  ہنٹنگٹن (Huntington) کا مرض
 (Korsakoff Syndrome)شراب سے متعلق دماغی نقصان اور کورساکوف سنڈروم  •

(sclerosis) کثیر َتصلَب اِنساج  •
•  نیمان-پک کا مرض قسم سی

(hydrocephalus) عام دباؤ استسقائے دماغ  •
•  ترقی پسند فوق نووی فالج (supranuclear palsy)۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 442 دیکھیں، 
ڈیمنشیا کی غیر معمولی وجوہات

معتدل ادراکی ضرر
کچھ لوگوں میں معتدل ادراکی ضرر )MCI( کی تشخیص کی جاتی ہے ، اگر انہیں یاداشت، سوچنے، زبان یا جس طرح وہ 

چیزوں کو دیکھتے اور ان کی تشریح کرتے ہیں )ویزواسپیشل مہارتیں( کے ساتھ مسائل ہوں۔ لیکن یہ اتنے شدید نہیں ہوتے 
کہ اسے ڈیمنشیا کہا جائے۔ MCI میں مبتال افراد میں ڈیمنشیا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن بعض کو ڈیمنشیا نہیں 

ہوتا اور ان میں سے چند ایک تو حتی کہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 470 دیکھیں، 
معتدل ادراکی رضر
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ڈیمنشیا کا کوئی عالج دستیاب نہیں ہے، لیکن ادویات اور تھراپیز ہیں جو کچھ کیفیات میں 
مدد کر سکتی ہیں۔ ان کے ایک مجموعہ کے ساتھ، ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ کئی 

سالوں تک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔

الزائمر کے مرض کے عالج کیلئے چار ادویات تیار کی جا چکی ہیں۔ ڈونیپیزل )جیسے ایری 
سیپٹ(، ریواسٹیگمائن )جیسے ایگزیلون( اور گاالنٹامائن )جیسے ریمینیل( مرض کے ابتدائی 

اور درمیانی مراحل میں لوگوں کے لئے ہیں؛ میمنٹائن )ایبکسا( بعد کے مراحل میں لوگوں 
کیلئے ہیں۔ بریکٹس میں موجود نام ان ادویات کے عام برانڈز ہیں۔

یہ ادویات کچھ لوگوں میں کچھ عرصے  کے لئے الزائمر کے مرض کی کیفیات میں کمی التی 
ہیں۔ یہ بعض اوقات مخلوط ڈیمنشیا یا لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا کے لوگوں کو دی 

جاتی ہے۔

یہ ادویات فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کیلئے موزوں نہیں ہیں، جنہیں ان کی 
عالمات کیلئے بعض اوقات ماِنع افُسرَدگی ادویات دی جا سکتی ہیں۔

عروقی ڈیمنشیا میں مبتال ایک شخص کو عام طور پر کسی اندرونی عوارض کیلئے تجویز 
کردہ ادویات، جیسا کہ بلند فشار خون یا دل کے مسائل میں، دی جا سکتی ہیں۔

ڈیمنشیا میں مبتال لوگ ایسے طرز عمل سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں ادویات 
شامل نہ ہوں۔ اس کی ایک مثال یاد آوری تھراپی ہے، جس میں ماضی سے متعلق چیزوں کے 
بارے میں بات کرنا، تصاویر اور موسیقی جیسے اشارے استعمال کرنا شامل ہو گا۔ ایک اور 

مثال ادراکی تحریک ہے، جس میں الفاظ کے پزل یا حاالت حاضرہ پر گفتگو کرنا شامل ہو 
سکتا ہے۔

ڈیمنشیا میں مبتال افراد ذہنی دباؤ یا پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ انہیں اکثر ماِنع 
افُسرَدگی ادویات تجویز کی جاتی ہیں اور انہیں بات چیت کی تھراپیز، جیسا کہ مشاورت یا 

معتدل ادراکی تھراپی کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔

اہم نکات: عالج

2 عالج
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ڈیمنشیا کے عالج کیلئے ادویات
فی الحال، ڈیمنشیا کے لئے کوئی عالج موجود نہیں ہے۔ دنیا بھر میں سائنسدان اس کے عالج کی تالش کرنے میں مصروف 

تحقیق ہیں۔ تاہم، ڈیمنشیا کی نوعیت کے لحاظ سے ،ایسی ادویات موجود ہیں جو کچھ عالمات میں بہتری النے یا انہیں 
کچھ دیر کیلئے مزید بڑھنے سے روکنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ادویات کے بغیر عالج اور تشخیص کے بعد مدد )جیسا کہ 

معلومات اور مشورہ( بھی قابل قدر ہیں۔

دیگر جسمانی امراض کا بھی عالج کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ صفحہ 26 پر صحت مند رہیں دیکھیں۔

الزائمر کا مرض
دماغ میں الزائمر کے مرض کا سبب بننے والی کچھ مادی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے چار ادویات تیار کی گئی ہیں۔

ڈونیپیزل، ریواسٹگمائن اور گاالنٹامائن
ہلکے سے درمیانے الزائمر کے مرض میں مبتال افراد کو ڈونیپیزل )مثال کے طور پر ایری سیپٹ( ، ریوسٹگمائن (مثال کے 

طور ایگیلوں( یا گاالنٹامائن )مثال کے طور پر ریمینائل( تجویز کی جا سکتی ہیں۔ بریکٹس میں موجود نام ان ادویات کے عام 
برانڈز ہیں۔ مخلوط ڈیمنشیا میں مبتال افراد کیلئے یہ تجویز کی جا سکتی ہیں جن میں الزائمر کا مرض بنیادی وجوہ ہوتا ہے۔

ابتدائی طور پر یہ ادویات جیسا کہ گیریاٹریشن )بوڑھے افراد کے لئے( یا نیورالوجسٹ )دماغ اور اعصابی نظام کے امراض 
کے لئے( ایک ہسپتال میں اسپیشلسٹ کی طرف سے یا ایک یاداشت کلینک میں نفسیات دان کی جانب سے تجویز کی جاتی 

ہیں۔ اسکے بعد جی پی عمومی طور پر معمول کی تجویز کردہ ادویات کا جائزہ لے گا اور ہر چھ ماہ بعد ایک اسپیشلسٹ کی 
طرف سے جائزہ لیا جائے گا۔

تینوں ادویات ایک جیسے انداز میں کام کرتی ہیں اور ان کے ملتے جلتے فوائد ہیں۔ یہ ایک کیمیائی مادہ ایسیٹائل کوالئن کی 
مقدار کو بڑھانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ جو دماغ کے اردگرد پیغامات کو سفر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ الزائمر کے مرض 

میں مبتال افراد میں اس کیمیائی مادے کی کمی ہو جاتی ہے۔

ممکنہ فوائد
کچھ لوگوں میں یہ ادویات کچھ عرصے کے لئے ان کی عالمات میں کمی کر دیتی ہیں۔ ممکنہ فوائد میں تحریک، پریشانی کی 

سطح، خود اعتمادی، روزمرہ زندگی، یاداشت اور سوچنے کی صالحیت میں بہتری شامل ہیں۔

ممکنہ ضمنی اثرات
ضمنی اثرات عام طور پر معمولی ہیں ، جن میں اکثر بھوک کی کمی، متلی، قے اور اسہال ہیں۔ اگر کوئی ایک دوا ضمنی اثرات 

کے مسائل کا سبب بنتی ہے، تو اسے چھوڑ کر دوسری دوا آزمانا ممکن ہے۔

میمانٹائن
وہ لوگ جن میں درمیانے درجے کا الزائمر کا مرض ہوتا ہے لیکن وہ صفحہ 26 پر درج تینوں میں سے کوئی بھی دوا نہیں 
لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر ضمنی اثرات کی وجہ سے تو انہیں میمانٹائن )ایگزیبا( کی پیشکش کی جاسکتی ہے۔ اسی 

طرح الزائمر کے مرض کے آخری مراحل میں بھی میمانٹائن کی پیشکش کرنا عام ہے جب عالمات انتہائی شدید ہو چکی ہوں۔

میمانٹائن، گلوٹامیٹ کہالئے جانے والے ایک قدرتی مادے کے نقصان دہ اثرات سے تحفظ فراہم کرنے کیلئے دماغ کے خلیات 
کا تحفظ کرنے کیساتھ کام کرتی ہے۔ الزائمر کے مرض میں مبتال اکثر افراد کے دماغ میں گلوٹومیٹ کی ضرررساں مقدار کی 

زیادتی ہوتی ہے۔ 

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ
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عروقی ڈیمینشیا
پچھلے حصے میں بیان کردہ چاروں ادویات عروقی ڈیمنشیا کے لئے تجویز نہیں کی جاتی جب تک کہ یہ الزائمر کے مرض 

کے ساتھ مخلوط ڈیمنشیا کا حصہ نہ ہو۔

یہ ممکن ہے کہ اندرونی عارضوں کا عالج کرنے والی  ادویات استعمال کر کے عروقی ڈیمینشا کو سست کیا جا سکتا ہے۔ 
عروقی ڈیمنشیا میں مبتال افراد جو اکثر بلند فشار خون، زیادہ کولیسٹرول، ذیابیطس یا دل کے مسائل کے عالج کیلئے ایک 

اسٹروک یا دل کے دورہ کے خطرہ سے دوچار ہوتے ہیں ان کیلئے جی پی ادویات تجویز کرے گا۔ )بہت سے معامالت میں وہ 
شخص پہلے سے ان عوارض پر قابو پانے  کیلئے ادویات لے رہا ہو گا۔(

دیگر ڈیمینشیا

 لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا
 لیوی اجسام کے ساتھ ڈیمنشیا میں مبتال فرد کو تین انسداد الزائمر کی ادویات )ڈونیپیزل، ریواسٹگمائن یا گاالنٹامائن( میں 

سے ایک پیش کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر، وہ افراد ان میں سے ایک دوا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن میں اذیت کی 
عالمات ہوں، جیسا کہ وہ چیزیں دیکھنا )َہذیان( جو موجود نہیں ہیں یا ان چیزوں پر یقین کرنا جو سچ نہیں )مغالطہ(۔

فرنٹوٹیمپورل ڈیمینشیا
انسداد الزائمر کی ادویات نے فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کے لئے کسی بھی طرح کے فوائد ظاہر نہیں کئے ہیں 
اور یہ حتی کہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کے عالج کے لئے منظور شدہ نہیں ہیں اور انہیں عموماً 

تجویز نہیں کیا جانا چاہئیے۔

تاہم تبدیل رویہ فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں میں مانع افسردگی ادویات تجویز کرنا عام بات ہے۔ اس سے نامناسب 
اور جنونی یا جبری رویہ میں کمی الئی جا سکتی ہے۔

ممکنہ فوائد
الزائمر کے مرض کے درمیانی اور بعد کے مراحل میں موجود عالمات کیلئے میمانٹائن عارضی طور پر عالمات کی پیش رفت 

کو سست کر دیتی ہے۔ یہ تحریک یا جارحانہ رویہ میں بھی مدد کر سکتی ہے، یہ دونوں ڈیمنشیا کے بعد کے مراحل میں 
زیادہ عام ہیں۔

ممکنہ ضمنی اثرات
اگرچہ میمانٹائن کے دیگر تین ادویات سے عام طور پر کم ضمنی اثرات ہیں، تاہم پھر بھی یہ چکر آنا، سر درد، تھکاوٹ، زیادہ 

فشار خون اور قبض پیدا کا سبب بن سکتی ہے۔ 

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 407 دیکھیں، 
الزائمر کے مرض کے عالج کیلئے ادویات
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�کیا کوئی ایسی ادویات ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں؟ �•
�آپ مجھے کیوں یہ ادویات دے رہے ہیں؟ �•

�میں یہ دوا کیسے لوں؟ �•
اگر میں ایک خوراک لینا بھول جاؤں تو کیا ہوگا؟  –  
کیا میں دیگر ادویات بھی لے سکتا/سکتی ہوں؟  –  

کیا میں شراب پی سکتا /سکتی ہوں؟  –  
�اس دوا کی فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ �•

یہ کس طرح میری مدد کرے گی؟  –  
یہ میری عارضہ کو کیسے متاثر کرے گی؟  –  

یہ روز مرہ زندگی کو کیسے بہتر بنائے گی؟  –  
کیا میں کسی بھی ضمنی اثرات کا شکار ہو سکتا/سکتی ہوں؟  –  

مجھے کن تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے؟  –  
�کیا اس کے بجائے کوئی اور عالج ہے جو میں آزما سکوں؟ �•

�کیا آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے جو میں ساتھ لے جا سکوں؟ �•

ادویات کے بارے میں ڈاکٹر سے 
سواالت پوچھنا

ادویات کے بغیرعالج
ڈیمنشیا کی کیفیات کے عالج یا ان پر قابو پانے کا واحد طریقہ ادویات نہیں ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو 

اچھی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ان میں تھراپیز کا ایک وسیع سلسلہ جیسا کہ گفتگو تھراپی، یاد آوری تھراپی، 
ادراکی تحریکی تھراپی اور تکمیلی تھراپیز شامل ہیں۔

گفتگو تھراپیز
گفتگو تھراپی جیسا کہ مشاورت )نیچے مالحظہ کریں( یا سائیکوتھراپی )صفحہ 19 دیکھیں(، لوگوں کو مسائل یا تکالیف 
جو انہیں پریشان کر رہے ہوں، کے بارے میں ایک کوالیفائیڈ پیشہ ور ماہر سے پراعتماد طور پر بات کرنے کا موقع دیتی 
ہیں۔ وہ تشخیص کیساتھ موافقت کرنے اور ڈیمنشیا کیساتھ بھی اچھی زندگی گزارنے کے طریقوں میں ایک فرد کی مدد 
بھی کر سکتے ہیں۔ بات چیت کی تھراپیز اداسی یا پریشانی کی عالمات میں بھی مدد کر سکتی ہیں )صفحہ 21 دیکھیں(۔

گفتگو تھراپیز میں یا تو اکیلے یا ایک گروپ کی صورت میں ایک تھراپسٹ کیساتھ باقاعدگی سے مالقاتیں شامل ہیں، یہ آمنے 
سامنے، فون پر یا آن الئن ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ صرف ایک مالقات کریں گے جبکہ بعض لوگ کئی ماہ تک جاری رہنے 

والی تھراپی لیں گے۔

مشاورت
کونسلرز مسائل کو ایک غیرجانچ کارانہ اور مددگار انداز میں سنتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنی مشکالت کے بارے میں بات 

کرنے میں مدد کرتے ہیں اور حل تجویز کرتے ہیں۔
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نفسیاتی طریقہ عالج
نفسیاتی طریقے سےعالج کرنے والے لوگوں کو اپنی شخصیات اور زندگی کے تجربات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں جو 
تعلقات، خیاالت، احساسات اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنا لوگوں کے لئے مشکالت سے نمٹنا آسان بنا دیتا 

ہے۔

نفسیاتی طریقہ عالج کی کئی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ عام قسم ادراکی طرزعمل کی تھراپی )CBT) )نیچے مالحظہ 
کریں( ہے۔ خاندانی تھراپی بھی تعلقات میں تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو 

سکتی ہے۔
نفسیاتی طریقہ عالج اداسی، بے چینی اور ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں میں ِدّقت طلب رویوں کا عالج کرنے میں مدد کر سکتا 

ہے۔

ادراکی طرزعمل کی تھراپی کا مقصد لوگوں کے سوچنے )ادراکی( اور ان کے کرنے )رویہ( میں تبدیلیاں النا ہے۔ یہ تبدیلیاں 
لوگ کے محسوس کرنے میں بہتری پیدا کر سکتی ہیں۔ ادراکی طرزعمل کی تھراپی یہاں اور ابھی پر توجہ مرکوز کرکے 

چیزوں کو آسان بنانے کے طریقے تجویز کرتی ہے۔ اسے مایوسی اور پریشانی کے عالج کیلئے وسیع پیمانے پر استعمال کیا 
جاتا ہے، اور ہمارے پاس بڑھتی ہوئی شہادت بھی ہے کہ یہ ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ ادراکی طرزعمل 

کی تھراپی میں عام طور پر پانچ اور 20 کے درمیان مالقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک دیکھ بھال کرنیواال/ والی مالقات میں شرکت کر 
سکتا ہے تاکہ وہ گھر پر یہ تکنیکیں استعمال کرتے ہوئے ڈیمینشا میں مبتال فرد کی مدد کر سکے۔

گفتگو تھراپی کیلئے ایک تھراپسٹ ڈھونڈیں
ایک تھراپی کے کامیاب ہونے کے لئے، لوگ جس تھراپسٹ پر اعتماد کرتے ہیں اس کیساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی 

ضرورت ہے۔ ڈیمنشیا کا حامل شخص ایک تھراپسٹ کو دیکھ کر بھی فائدہ حاصل کرے گا جسے اسکی کیفیت کا تجربہ اور 
سمجھ بوجھ ہو۔

جی پی، یاداشت سروس یا مقامی سوشل سروسز کے محکمہ کے پاس مقامی معالجین کی تفصیالت ہونی چاہئیں۔ ایک ریفرل 
کے بارے میں پوچھیں۔ نیشنل ہیلتھ سروس کے توسط سے بعض گفتگو تھراپیز مفت میں دستیاب ہیں جبکہ نجی تھراپسٹ 

معاوضہ وصول کریں گے۔

ایک نجی تھراپسٹ کا انتخاب کرتے ہوئے یہ اہم ہے کہ ان سے اس بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا خدمت پیش کر سکتے ہیں، ان 
کا طرز عمل، رازداری اور فیس اور آیا وہ ایک پیشہ ور تنظیم کی طرف سے منظور شدہ ہیں یا نہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 445 دیکھیں، 
گفتگو تھراپیز )بشمول صالح کاری، نفسیاتی طریقہ عالج اور 

ادراکی طرز عمل کی تھراپی(

‘ ان کی تشخیص سے پہلے میں سوچتی تھی میں ہی تھی جو چیزیں تصور کرتی تھی۔ اس نے 
مجھے کونسلر سے بات کرنے میں مدد دی۔ ]میرے شوہر[ بھی ان سے ملنے ایک دو بار گئے۔ 

ہم دونوں نے اسے مفید پایا۔ ‘
وینڈی، پوویز، ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرنے والی
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ادویات کے بغیر دیگر عالج
ادویات کے بغیر کئی دوسرے عالج موجود ہیں جو ڈیمنشیا میں اضافے کے ساتھ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں چند 

انتہائی عام طریقے یاد آوری تھراپی یا الئف اسٹوری ورک  (زندگی کہانی کام) اور ادراکی تحریک ہیں۔ تاہم، کیا دستیاب ہے 
اور کس طرح حوالہ دیا جائے گا ملک بھر میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تفصیالت کے لیے اپنے جی پی، یاداشت سروس یا مقامی 

الزائمرز سوسائٹی سے دریافت کریں۔

یاد آوری تھراپی اور الئف اسٹوری ورک
تصاویر، آشنا اشیاء یا موسیقی جیسے اشاروں کے استعمال کیساتھ یاد آوری تھراپی میں ماضی سے جڑی اشیاء کے بارے 

میں بات کرنا شامل ہے۔

الئف اسٹوری ورک عام طور پر ڈیمنشیا میں مبتال فرد اور خاندان  کے افراد، دوست، یا ایک مددگار کارکن کے مابین کیا جاتا 
ہے۔ ایک شخص کی زندگی کے تجربات، اقدار اور عقائد کی تفصیالت کو ریکارڈ کرنے کیلئے ایک اقتباسی مجموعہ یا فوٹو 

البم استعمال کیا جاتا ہے۔

بعض اوقات اس طرز عمل کے ساتھ پسندیدہ اشیاء یا یادگاروں کے باکس کو استعمال کرتے ہوئے حصہ لیا جاتا ہے۔ اسطرح 
کا طریقہ کار مقبول ہے کیونکہ یہ  ان ابتدائی یادوں کو اجاگر کرتا ہے، جو ڈیمینشیا میں مبتال لوگوں کو زیادہ  یاد رہتی 

ہیں۔

شواہد موجود ہیں کہ یاد آوری تھراپی اور الئف اسٹوری ورک، خاص طور پر جب دو افراد کے درمیان کیا جائے تو مزاج، 
فالح وبہبود، اورکچھ ذہنی صالحیتوں جیسا کہ یاداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا میں مبتال افراد سے ان کے اپنے 

بارے میں بات کر کے، دوسروں کو ان کے ڈیمنشیا کے بجائے ان پر توجہ مرکوز کرانے میں مدد دی جا سکتی ہے ۔

ادراکی تحریکی تھراپی
ادراکی تحریکی تھراپی (CST) کو چھوٹے گروپوں میں کیا جاتا ہے اور ابتدائی طور پر اس میں کئی ہفتوں تک موضوعات 
پرسرگرمی کی مالقاتوں کا پروگرام شامل ہے۔ اس میں ایک مالقات میں الفاظ کی پہیلیاں )پزلز( یا حاالت حاضرہ پر بات 

کرنا اور موسیقی کیساتھ ایک موسیقی کے آلہ کو بجانا شامل ہو سکتا ہے۔ ادراکی تحریکی تھراپی میں یاد آوری تھراپی کے 
عناصر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ شہادت موجود ہے کہ اسطرح کا ادراکی تحرکی طریقہ کار جیسا کہ CST ذہنی صالحیتوں 

اور معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے۔

تکمیلی تھراپیز
تکمیلی تھراپیز عالج کا ایک وسیع سلسلہ ہیں، جو روایتی ادویات سے ہٹ کر ہیں۔ یہ بیماریوں کے عالج یا ان سے بچنے اور 

صحت اور اچھی زندگی کے فروغ کیلئے استعمال کی جاتی ہیں۔

کچھ تکمیلی تھراپیز جو ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں ان میں:
•  اروما تھراپی – خاص طور پر لیمن بام اور لیونڈر کے ساتھ

•  مساج
•  چمکدار روشنی تھراپی )روشنی کے خانے کے سامنے بیٹھ کر(

•  موسیقی تھراپی۔

تکمیلی تھراپی کو روایتی ادویات کے ساتھ ساتھ )کے بجائے نہیں( استعمال کیا جانا چاہئے۔ کوئی بھی جو ان تھراپیز کو 
آزمانے کا سوچ رہا ہو، اسے اپنے جی پی کو بتانا چاہئے۔ ہو سکتا ہے جی پی نیشنل ہیلتھ سروس کے ذریعے ایک ریفرل یا 

مقامی عالقہ میں پریکٹیشنرز کے پاس بھجوانے کے قابل ہو۔.

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 434 دیکھیں،
تکمیلی اور متبادل تھراپیز اور ڈیمینشیا
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21 2 عالج

دباؤ اور تشویش کا عالج کرنا
ڈیمنشیا میں مبتال لوگ،خاص طور پر عروقی ڈیمنشیا یا پارکنسنز کی بیماری والے ڈیمنشیا میں مبتال، دباؤ یا تشویش سے 

دوچار ہو سکتے ہیں۔

دباؤ اور تشویش، رویے میں بے ضابطگی ، ڈیمنشیا کے ابتدائی مراحل میں زیادہ عام ہیں۔ بعد کے مراحل میں کوئی ایسا 
رویہ اپنانے کا امکان ہے جو اسکے کردار سے ہٹ کر ہو۔

ادویات سے عالج
دباؤ اور تشویش کا عالج کرنے کے لئے ادویات صرف ایک طریقہ ہیں۔ ماِنع افُسرَدگی ادویات دماغ میں کچھ  کیمیائی مادوں 

کی سطح کو درست کرکے کام کرتی ہیں۔ تاہم، تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عام ماِنع افُسرَدگی ادویات ڈیمنشیا میں مبتال 
لوگوں میں اتنا اچھا کام نہیں کرتی ہیں جتنا کہ یہ ڈیمنشیا کے بغیر لوگوں میں کرتی ہیں۔

ایک ماِنع افُسرَدگی استعمال کرنے کے فوائد کا پتا چلنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں شروع کرنے کے 
بعد کچھ ضمنی اثرات کاسامنا کرتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر ایک یا دو ہفتے کے بعد کم ہو جاتے ہیں۔ جی پی  لوگوں کو 

مختلف ماِنع افُسرَدگی ادویات کے  فوائد کے بارے میں جاننے کے لئے، مختلف خوراک میں لینے کا مشورہ دے سکتے ہیں ۔

بینزوڈیزیپانز )پریشانی کے عالج کے لئے استعمال کی جانی والی دوا کی ایک اور قسم( عمومی طور پر ڈیمنشیا میں مبتال 
لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہیں کیونکہ یہ شدید غنودگی کا سبب بنتی ہے یا الجھن میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر انہیں دو 

ہفتے سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اپنا عادی بنا لیتی ہیں۔ پریشانی کیلئے متبادل ادویات دستیاب ہیں – اپنے جی پی  سے 
بات کریں۔

دیگر عالج
 دباؤ اور تشویش کا عالج کرنے کے اور طریقے ہیں جن میں ادویات لینا شامل نہیں ہے۔ ان میں تھراپیز )جیسا کہ CBT(، یاد 

آوری سرگرمیاں اور الئف اسٹوری ورک شامل ہیں۔ مزید جاننے کے لئے صفحہ 18 پر ادویات کے بغیرعالج دیکھیں۔

دباؤ اور تشویش میں مدد کرنے کیلئے دیگر عام اقدامات میں فعال رہنا، قابل لطف اندوز سرگرمیاں کرنا، اور دوستوں اور 
خاندان سے بات کرنا شامل ہیں۔ ایک صحت مند غذا کھانا اور بہت زیادہ شراب یا کیفین نہ لینا بھی مدد کرسکتا ہے۔
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 3 اچھی زندگی گزارنا
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اگر آپ میں ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی ہو تو، ایسے بہت سے اقدامات  ہیں جن پر آپ عمل 
کر سکتے ہیں جو آپ کو جتنا ممکن ہو اچھی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

یاداشت میں مسائل کیساتھ نمٹنے کیلئے آپ ایک بڑی ڈائری کے استعمال کو، اور شاید اسے 
ایک کیلنڈر کالک کے ساتھ رکھ کر آزما سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ اہم اشیاء، جیسے چابیاں 

یا عینک کو ایک ہی جگہ، ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔

اپنے گھر کو محفوظ تر بنانے کی کوشش کریں۔ باآسانی گرنے کی وجہ بننے والی اشیاء 
ہٹا دیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کا پتا چالنے واال اور دھواں االرم نصب کریں۔ آپ پلگ، 

روشنیوں اور ہیٹنگ کے لئے خود کار ٹائمر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

فعال اور مل جل کر رہنے کی کوشش کریں: یہ آپ کے ہنر اور یاداشت کو برقرار رکھنے 
میں مدد کیساتھ آپکی خود اعتمادی، نیند اور طرز زندگی بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ 

جہاں ممکن ہو، وہ کریں جو آپ کو پسند ہو، چاہے آپ کو ایسا کچھ مختلف طور پر ہی کرنا 
پڑے۔

سرگرمیوں پر مشورہ کے لئے ایک پیشہ ورانہ تھراپسٹ )ایک ہیلتھ پروفیشنل جو لوگوں 
کی روزمرہ مہارتیں برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے( سے پوچھیں۔

ڈیمنشیا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیمار یا اداس محسوس کریں۔ صحت مند رہنے کی 
کوشش کرنا اہم ہے۔ باقاعدہ ورزش اور متوازن غذا کھانا مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ تمباکو 

نوشی کرتے ہیں تو اسے ترک کرنے کی کوشش کریں۔

اپنے جی پی سے باقاعدگی سے چیک اپ کیساتھ دانتوں، آنکھ اور سماعت کا معائنہ بھی 
کرائیں۔ ساالنہ فلو ویکسین حاصل کریں اور اگر آپ اچھا محسوس نہ کریں تو فوراً ڈاکٹر 

سے ملیں۔

اہم نکات: اچھی زندگی گزارنا

مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

3 اچھی زندگی گزارنا
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ایک مثبت طرز عمل
ڈیمنشیا کے ساتھ رہنا کٹھن کام ہے اور جو آپ کیساتھ ہو رہا ہے اس پر آپ ناراضگی یا مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔

مستقبل کے لئے آپکے منصوبے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیمنشیا یہ تبدیل نہیں کرتا کہ آپ کون ہیں ۔ ڈیمنشیا کی تشخیص 
کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو امور کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیں، لیکن آپ کو انہیں ایک مختلف انداز میں کرنا 

پڑ سکتا ہے۔

کچھ عملی چیزیں ہیں جو آپ کوجتنا ممکن ہو اچھی زندگی گزارنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ان امور پر توجہ مرکوز کریں جو 
آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور تنہا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ لطف اندوز ہو سکنے والی سرگرمیوں میں مصروف 

ہونا آپ کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

یاداشت کے نقصان سے نمٹنا
یاداشت کا نقصان پریشان کن ہو سکتا ہے اور آپ کے اعتماد کو کمزور کر سکتا ہے۔ بہت سارے عملی اقدامات مدد کر سکتے 

ہیں۔ آپ درج ذیل میں سے کچھ آزما سکتے ہیں:
•  ایک نوٹ بک یا بڑی ‘ہفتہ کی جائزہ ‘ ڈائری ساتھ رکھیں۔ جو چیزیں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ نام یا کرنے کی 

فہرست کو لکھ لیں۔ ڈائری کو کیتلی یا فون کے پاس رکھیں، تاکہ آپ اس کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں۔
•   الماریوں پر لیبلز یا تصاویر رکھیں جو آپ کو یاد دالئیں کہ چیزیں کہاں ہیں۔ یا آپ کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء، 

ایک کپ، پلیٹ اور کٹلری، ایک میز پر رکھ سکتے ہیں۔
•  مفید ٹیلیفون نمبر فون کے پاس رکھیں۔

•  اگر آپ کو یہ مددگار محسوس ہو، تو رات کو مقفل کرنے کی یاد دہانی کیلئے دروازے پر ایک نوٹ لکھ کر لگا دیں۔
•  اپنے فارماسسٹ کو اپنی گولیاں ایک قابل تلف ڈوزٹ باکس میں رکھنے کا کہیں جس پر ہفتے کے دنوں کے نشان بنے 

ہوں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 526 دیکھیں، 
یاداشت کے نقصان سے نمٹنا؟

‘ آپ الزماً لطف اندوز ہونے والی رسگرمیاں جاری رکھیں، اور اپنے آپ کو اپنے دوستوں اور خاندان 
یا کلب یا گروپس سے علیحدہ نہ کریں۔ ہم نے ہمیشہ مرصوف زندگی گزاری ہے باہر اور ادھر 

ادھر جانا – اور ہم اب بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔’
برینڈا، ویسٹ سوسیکس، ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرنے والی

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 437 دیکھیں، 
معاونتی ٹیکنالوجی – روزمرہ زندگی میں مدد کیلئے آالت

تکنیکی آالت جولوگ مفید پا سکتے ہیں، ان میں مندرجہ ٰذیل شامل ہیں:
•  یاد دہانی پیغامات – جب آپ گھر کے اندر آئیں یا باہر جائیں تو ایک ریکارڈ شدہ آواز آپ کو چابیاں اٹھانے یا سامنے کا 

دروازہ بند کرنا یاد دالئے گی۔
•  کیلنڈر گھڑیاں – یہ تاریخ اور ہفتہ کا دن بھی دکھاتی ہیں۔ کالک کو ڈائری یا ہفتہ وار منصوبہ ساز سے آگے رکھنا آپ کو 

مالقاتوں کی پڑتال کرتے ہوئے تیار رہنے میں مدد کر سکتا ہے۔
•  مقام شناس آالت – یہ آپ کو گم شدہ آالت جیسا کہ چابیاں وغیرہ ڈھونڈنے میں کثرت سے مدد کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز پر 
ایک چھوٹا سا الیکٹرونک ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ اسے گم کر دیں، تو آپ مقام شناس پر ایک بٹن کو دبا دیتے ہیں تاکہ 

ٹیگ بیپ کی آواز نکالنے لگے۔
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�اپنا ایک باقاعدہ معمول بنائیں – آپ ایک ہی وقت میں ہر دن یا ہر ہفتے ایک کام کرنا تسلی بخش پا سکتے ہیں۔ �•
�معامالت کو آسان بنائیں – زیادہ قابل انتظام بنانے کے لئے اپنے معمول یا روز مرہ کے کاموں کو آسان بنائیں۔ �•

�ایک وقت میں ایک کام – ایک وقت میں ایک ہی چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں اور ایک کام کو مرحلہ- �•
بہ-مرحلہ عمل میں تقسیم کر دیں۔

�سوال پوچھنے سے مت ڈریں – کچھ دہرانے یا کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لئے کسی سے پوچھنے میں کوئی  �•
برائی نہیں ہے۔

�ایسا مت محسوس کریں کہ آپ کو سب تیزی سے کرنا ہے – اپنے آپ کو خاطر خواہ وقت دیں اور اگر ضرورت ہو تو  �•
کم رفتار سے امور سرانجام دیں۔ 

معامالت کو آسان بنانا

گھر پر محفوظ ہونا
ڈیمنشیا سے گھر میں حادثات کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کئی طرح کے آالت دستیاب ہیں جو آپ کو محفوظ رہنے میں 
مدد دے سکتے ہیں، ان میں ذاتی االرمز سے لے کر بجلی کی الئٹیں بند کر دینے والے ٹائمر شامل ہیں۔ انہیں استعمال کرنے 

کا عادی بننا آسان ہے ،آپ  کو جلد ہی ایسا کرنا چاہیے بجائے کہ مستقبل میں ہونیوالی کسی ہنگامی یا بحرانی حالت کے عین 
وقت پر ان سے متعارف ہوں۔

آپ مندرجہ ذیل خیاالت پر غور کر سکتے ہیں:
•  گھر اچھی طرح سے روشن اور گرنے کے خطرات جیسا کہ رگز وغیرہ کو ہٹانے کے ذریعے گرنے سے بچیں۔ سیڑھیوں یا 

باتھ روم میں ہاتھ سے پکڑے جانیوالے سہارے نصب کریں۔
•  اگر آپ گر جائیں تو لوگوں کو آگاہ کرنے کیلئے ایک ذاتی االرم استعمال کریں۔

•  کاربن مونو آکسائیڈ کا پتا چالنے واال اور دھویں کے االرم نصب کریں۔
•  پلگ، روشنی اور گرم کرنےکے نظام کے لئے خود کار طور پر آن اور آف ہونے والے ٹائمر استعمال کریں۔

اپنی مقامی فائر سروس سے گھریلو آگ سے تحفظ کے ایک مفت معائنے کا کہیں۔ ایک پیشہ ور تھراپسٹ آپ کو ان اشیاء 
کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے جو آپ کے تحفظ کو بہتر بنا سکتی ہیں آپ کو خودمختار رہنے میں مدد دےسکتی ہیں۔ 

یاداشت کلینک یا سماجی خدمات میں اپنے جی پی یا عملہ سے خود کو بھجوانے کیلئے پوچھیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 503 دیکھیں، 
گھر میں تحفظ
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فعال رہنا
جتنا ممکن ہو جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر فعال رہنا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو لوگوں سے ملنے، ہنر اور یاداشت 

برقرار رکھنے، اپنی عزت نفس بڑھانے، نیند بہتر کرنے اور اداسی سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کچھ تخلیقی سرگرمیاں 
بھی مددگار ہو سکتی ہیں جیسا کہ پینٹنگ کرنا، ایک ڈائری لکھنا یا موسیقی سننا۔

آپ کو معلوم ہو گا کہ درج ذیل میں سے کچھ چیزیں مدد کر سکتی ہیں:
•  باقاعدگی سے جسمانی ورزش کرنا

•  باغبانی
•  ایک اسکریپ بک یا تصویری البم تخلیق کرکے اچھے وقت کو یاد کرنا

•  گیمز یا کارڈ کھیلنا اور الفاظ، اعداد یا جگسا پزلز بنانا
•  کتابیں، اخبارات یا میگزینز پڑھنا

•  آڈیو بکس، ریڈیو یا موسیقی سننا
•  فنوں اور دستکاری – نئے یا پرانے پسندیدہ

•  دن کے دورے یا تعطیالت
•  دوستوں اور خاندان کے افراد سے ملنا

•  ایک پالتو جانور کے ساتھ وقت گزارنا۔

آپ کو معلوم ہو گا کہ اب سرگرمیاں سرانجام دینے میں آپکو پہلے سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ آپ جس طرح سے کام کرتے ہیں 
اس میں آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہو گی، یا انہیں کرنے میں کچھ مدد کی ضرورت ہو گی۔ یہ اہم ہے کہ ان 

تبدیلیوں کو اپنایا جائے، بجائے کہ سرگرمی کرنا ہی مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے۔ 

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 521 دیکھیں، 
مشغول اور فعال رہنا

صحتمند رہنا
ڈیمنشیا ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیمارمحسوس کریں، مایوسی یا انتہائی تشویش میں پڑ جائیں۔ یہ اہم ہے کہ آپ 

ڈاکٹر سے معلوم کریں اگر آپ غیر صحتمند محسوس کر رہے ہوں، کیونکہ دیگر بیماریاں اور انفیکشنز آپ کو زیادہ پریشان 
اورغافل بنا دیں گی۔

آپ مندرجہ ذیل تجاویز مفید پا سکتے ہیں:
•  متوازن کھانا کھانے اور بکثرت مائعات پینے کی کوشش کریں۔

•  اگر آپ کر سکیں تو باقاعدگی سے جسمانی ورزش کریں۔
•  اگر آپ کبھی کبھار شراب سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ایسا کرنا جاری رکھ سکتے ہیں )یا جب تک آپکا جی پی ایسا نہ 

کرنے کا مشورہ دے(۔
•  آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو چھوڑ دینے پر غور کریں۔

•  گرم رہیں۔
•  خاطر خواہ نیند پوری کریں۔

•  اگر آپ باقاعدگی سے مایوسی، پریشان یا چڑچڑا پن محسوس کریں، تو آپ دباؤ میں ہو سکتے ہیں۔ اس کا عالج کیا جا 
سکتا ہے، چنانچہ اپنے قریبی فرد سے اس بارے میں بات چیت کریں۔ اگر یہ بدتر ہو جائے تو اپنے جی پی سے ملیں۔

•  ہر سال فلو ویکسین کرائیں اور 65 سال سے زائد عمر میں نمونیا ویکسین کا پوچھیں اگر اس کا اطالق ہو۔ 
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27 3 اچھی زندگی گزارنا

جسمانی معائنہ
باقاعدگی سے ڈاکٹر سے مالقات کرنے کا مطلب ہے کہ صحت کا کوئی اور مسئلہ جو آپ کے ڈیمنشیا کو بدتر کر سکتا ہو تو 
اس کو فوری طور پر پکڑ لیا جائے۔ یہ خاص طور پر اہم ہے کہ اگر آپ کو ذیابیطس، یا دل یا سانس کے مسائل الحق ہوں۔

مزید برآں:
•  باقاعدگی سے نظر اور سماعت کی پڑتال کرائیں

•  باقاعدگی سے دانتوں کی پڑتال کرائیں
•  پاؤں کی دیکھ بھال پر توجہ دیں اور یقینی بنائیں کہ جوتے اچھی طرح فٹ آتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 522 دیکھیں، 
صحت مند رہنا

‘ میں کئی لحاظ سے خود کو بیمار نہیں سمجھتی ہوں۔ میں زیادہ تر چیزیں خود سے کر سکتی 
ہوں، بس بالکل پہلے کی طرح نہیں۔ ‘

رسٹی، ولٹشائر، الزائمرز کے مرض کیساتھ زندگی گزارنے والی 
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ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ28

4 آئندہ کی منصوبہ بندی

اس حصہ میں
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اپنی تشخیص کے بارے میں اپنے آپ کو قائل کر لینے کے بعد، یقینی بنائیں کہ آپ کے مالی 
اور دیگر امور اچھی حالت میں ہوں۔

رقم کے انتظام کو آسان بنانے کیلئے آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ اپنے بینک سے ایک 
‘تیسرے شخص کو اختیار دینے’ کے بارے میں بات چیت کریں جو کہ آپ کے عالوہ کسی 

تیسرے  شخص کو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے نمٹنے کی اجازت دے گا۔ ایک ‘چپ اور 
دستخط’ کارڈ حاصل کرنے پر غور کریں، چنانچہ آپ کو پن نمبر یاد رکھنے کی ضرورت 

نہیں ہو گی۔

آپ اور آپ کا دیکھ بھال کرنے واال کئی فوائد کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈیمنشیا 
ہے تو آپ اٹینڈنس االؤنس، یا )اگر 65 سال سے کم ہوں( معذوری گزارہ االؤنس یا نئی ذاتی 
آزادی ادائیگی کے لئے اہل ہوسکتے ہیں۔ آپ کا کیئرر بھی کیئرر االؤنس کیلئے اہل ہو سکتا/
سکتی ہے۔ سماجی خدمات، سیٹزن ایڈوائزبیورو یا ایج یو کے سے پوچھیں۔ آپ کو صفحہ 
60 پر شروع ہونے والے دیگر کارآمد تنظیموں کے حصہ میں ان کے رابطے کی تفصیالت 

مل جائیں گی۔

اب آئندہ کی منصوبہ بندی اور مستقبل کے بارے میں دوسروں سے بات کرنے کا وقت ہے۔ 
اگر آپ قابل ہیں، تو جتنا جلد ہو سکے یہ کرنے کی کوشش کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا 
وصیت نامہ تجدید شدہ ہے۔ ایک مستقل مختار نامہ دینے پر غور کریں۔ یہ کسی اور کو 
جس پر آپ اعتماد کرتے ہوں آپ کی منشا پر فیصلے کرنے کی اجازت دے گا اگر آپ ایسا 

کرنے کے قابل نہ ہوئے۔

اپنی مستقبل کی طبی دیکھ بھال میں ایک رائے کے لئے، آپ ایک پیشگی فیصلہ بھی قائم کر 
سکتے ہیں۔ اس بارے میں بات کیلئے اپنے ڈاکٹر یا وکیل سے بات کریں۔

اگر آپ گاڑی چالتے ہیں، تو آپ اپنی تشخیص کے بارے میں الزماً برطانیہ میں وہیکل 
الئسنسنگ ایجنسی )DVLA( اور ناردرن آئر لینڈ میں ڈرائیور اور وہیکل الئسنسنگ ایجنسی 
)DVLNI( کو بتا دیں۔ ان سے رابطہ کی تفصیالت صفحہ 62 پر موجود ہیں۔ آپ کو الزماً 

اپنی گاڑی کی انشورنس کو بھی بتانا ہو گا۔

اگر آپ کام کرتے ہوں جب آپ کی ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی، تو آپ ایسا کرنا جاری رکھ 
سکتے ہیں۔ تاہم اپنے آجر سے بات کرنا ضروری ہے۔

اگر آپ کام کرنا بند کر دیں یا اپنے گھنٹے کم کردیں تو، آپ کچھ مزید فوائد کے اہل ہوسکتے 
ہیں۔

اہم نکات: آئندہ کی منصوبہ بندی

4 آئندہ کی منصوبہ بندی

مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں
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ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ30

مالی معامالت
ایک بار جب خود کو اپنی تشخیص کے مطابق بنانے کا موقع مل جائے، تو یقینی بنانے کیلئے وقت لیں کہ سب معامالت درست 

ترتیب میں ہیں۔ یہ یقینی بنانا اہم ہے کہ آپ کی تمام ضروری دستاویزات کو آسانی سے تالش کیا جا سکتا ہے۔

جن امورکے بارے میں سوچنا ہے ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: آپ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیالت، ٹیکس، بینیفٹس اور 
پنشن، اسکے ساتھ ساتھ مارگیج یا کرائے کی دستاویزات، انشورنس پالیسیاں اور آپ کا وصیت نامہ۔

وقت گزرنے کےساتھ ساتھ آپ کیلئے فیصلے کرنا یا اپنے مالی معامالت یا قانونی معامالت میں انتخاب کرنا زیادہ مشکل ہو 
سکتا ہے۔ آپ اب کسطرح رہتے ہیں اور مستقبل میں کیسے رہیں گے اس کو یقینی بنانے کیلئے بہت سارے اقدامات ہیں جو 

آپ کر سکتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو، جتنا جلد ہو سکے یہ منصوبے ایک قابل اعتماد دوست، خاندان کے رکن یا پیشہ ورماہر 
کیساتھ بنا لیں۔ )کسی کا انتخاب کر لیں جو وقت گزرنے کیساتھ ساتھ آپ کی مدد کرنے کے قابل ہو(۔

ڈائریکٹ ڈیبٹ
اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوں، تو باقاعدہ ادائیگیوں جیسا کہ گیس اور بجلی کے بلز کیلئے براہ راست ڈیبٹ طے کرنے پر غور 

کریں۔ اسطرح سے یہ خود کار طور پر ادا ہو جائیں گے اور سستے بھی پڑیں گے۔

بینک اکاؤنٹس
ڈیمنشیا کے بعد کے مراحل کے دوران، بینک، مشترکہ بینک اکاؤنٹس رکھنے والے جوڑوں کو علیحدہ اکاؤنٹس کرا لینے کا 

مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ کچھ امور آسان بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فوائد اور پینشن آپ کے اکاؤنٹ میں براہ راست ادا  
کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اکاؤنٹس علیحدہ ہوں تو ذرائع کی جانچ یا فوائد زیادہ براہ راست ہو نگے۔

آپ کو ضرورت ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ آپکے اکاؤنٹ سے کوئی اور نمٹے، تو آپ کو اس کی اجازت دینے کے لئے ایک ‘تیسرے 
شخص کے اختیار’ کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اسکی تشکیل کیلئے آپ کو بینک سے ایک فارم بھرنے کی ضرورت ہو گی۔ اگر 
آپ کی صورت حال ایسی ہو جائے جب آپ میں اپنے لئے فیصلے کرنے کی استعداد )صالحیت( نہ رہے تو اس اختیار کا اطالق 
نہیں ہو گا۔ معلومات کیلئے کہ جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کا کیسے انتظام کیا جائے کہ وہ آپ کی منشاء پر فیصلے کر 

سکے مستقل مختار نامہ صفحہ 33 پر دیکھیں۔

ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ
اگر آپ کو یاداشت کے مسائل ہوں، تو آپ کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی پن نمبر یاد رکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے جن میں ایک 

‘چپ اور پن’ موجود ہوتی ہے۔ اس کے متبادل ‘چپ اور دستخط’  واال کارڈ یا فوٹو کارڈ حاصل کرنے کے لئے بینک سے بات 
کریں۔

ٹرسٹس
اگر آپ کے اثاثے یا بچتیں ہوں، تو آپ ایک ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ یقینی بنائے گا کہ ابھی اور مستقبل میں معامالت کو 

اسطرح سے منظم کیا جائے جیسے آپ نے پسند کیا ہے۔ کسی وکیل یا مالیاتی صالح کارسے مشورہ حاصل کریں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 467 دیکھیں، 
مالی اور قانونی معامالت 
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بینی فٹس )فوائد(
ڈیمنشیا میں مبتال افراد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے کئی قسم کے بینی فٹس کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ کچھ وسائل پر 

جانچے جاتے ہیں چنانچہ ان کا انحصار آمدنی یا بچت پرہے۔ ان تک رسائی حاصل کرنا پیچیدہ لگتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے 
ہیں جو مشورہ دے سکتے ہیں کہ کو ن سا بینی فٹ کلیم کیا جائے اور کون فارمز مکمل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا )جو 

طویل اور تفصیلی ہو سکتے ہیں(۔

ان فارمز کو مکمل کرنے میں کسی تجربہ کار فرد کی مدد لینے کی کوشش کریں جو آپ کے ساتھ انہیں مکمل کرے۔ مدد ایک 
سماجی کارکن ایک مقامی فالحی حقوق کی خدمت، ایک سیٹزن ایڈوائز بیورو یا ایج یوکے، اسکے ساتھ ساتھ بینیفٹ انکوائری 

الئن اور ناردرن آئرلینڈ میں ڈپارٹمنٹ فار سوشل ڈویلپمنٹ سے بھی دستیاب ہو سکتی ہے۔ GOV.UK ویب سائٹ بھی مفید 
معلومات فراہم کرتی ہے۔ کچھ بینی فٹس کے لئے، ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشن (DWP) آپ کے پاس گھر میں دورہ کرنے 

کیلئے کسی کا انتطام کر سکتا ہے )صفحہ  60 پر شروع ہونے والے دیگر کارآمد تنظیمیں دیکھیں(۔

بینی فٹس کی قسمیں

اٹینڈنس االؤنس، معذوری گزارہ االؤنس اور ذاتی مختاری ادائیگی
یہ وہ بنیادی بینی فٹس ہیں جن کیلئے ڈیمنشیا میں مبتال افراد دعوی کر سکتے ہیں۔ ان کی بنیاد ڈیمنشیا کی تشخیص پر 

نہیں بلکہ رومرزہ گزارہ، دیکھ بھال اور نقل و حرکت کی ضروریات پر ہے۔ یہ وسائل کی جانچ پڑتال یا نیشنل انشورنس 
میں شراکت کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ یہ ٹیکس سے مستثنی ہیں۔

اٹینڈنس االؤنس 65 سال یا زیادہ عمر کے افراد کیلئے ہے۔ یہ ایک شخص کی ذاتی دیکھ بھال کی ضروریات )مثال کے طور 
پر ادویات لینا، یا کپڑے دھونا یا آراستہ کرنے( کی بنیاد پر ہے۔ اس کی دو شرحیں ہیں، اس بات پر منحصر کہ آیا مدد کی دن 
میں یا رات کو )کم شرح( ضرورت ہے، یا دن اور رات )زیادہ شرح( دونوں میں ضرورت ہے۔ آپ بینیفٹ انکوائری الئن کو کال 

کر کے یا www.gov.uk پر درخواست کرکے ایک کلیم فارم کی درخواست کر سکتے ہیں )رابطے کی تفصیالت کے لئے دیگر 
کارآمد تنظیمیں دیکھیں(۔

معذوری گزارہ االؤنس (DLA) صرف ان افراد کیلئے دستیاب ہے جو اپنی 65 ویں سالگرہ سے پہلے اس کا دعوی کرتے ہیں۔ 
وہ افراد جن کا یہ بینیفٹ منظور کیا جاتا ہے اس عمر کے بعد بھی وصول کرنا جاری رکھتے ہیں۔ DLA کے بارے میں مزید 

تفصیالت صفحہ 37 پر ڈیمنشیا کے ساتھ کام کی عمر کے افراد کیلئے بینیفٹس حصہ میں موجود ہیں )اور نئی ذاتی آزادی 
ادائیگی – PIP – جو اسکی جگہ لے رہی ہے(۔

بینیفٹ کلیم فارم میں سواالت شامل ہیں کہ ڈیمنشیا کا حامل فرد کون سی سرگرمیاں سرانجام دینا مشکل یا ناممکن پاتا ہے۔ 
وہ دیکھ بھال اور نگرانی کے بارے میں بھی سواالت پوچھتے ہیں جیسا کہ آیا فرد کوغسل کرنے یا کھانا پکانے میں مدد کی 

ضرورت ہے یا نہیں۔ اٹینڈنس االؤنس یا معذوری گزارہ االؤنس کے لئے ہمیشہ ایک طبی تشخیص کی ضرورت نہیں ہوتی 
لیکن PIP کے لئے ہوگی۔

ان بینی فٹس کا دعوی کیا جا سکتا ہے کہ آیا فرد اکیال یا دوسرے افراد کیساتھ رہتا ہے۔ اگر ڈیمنشیا میں مبتال شخص کو 
ایک طویل مدت کے لئے ہسپتال یا رہائشی دیکھ بھال میں داخل کیا جاتا ہے، تو کوئی بھی اٹینڈنس االؤنس، معذوری گزارہ 

االؤنس یا PIP کو عارضی طور پر معطل کیا جا سکتا ہے۔ 

4 آئندہ کی منصوبہ بندی
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کیئرر )تیماردار( االؤنس
اگر ڈیمنشیا میں مبتال فرد کیلئے کوئی موجود ہے جو اس کی کم از کم 35 گھنٹے فی ہفتہ دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ شخص 
کیئرر االؤنس کا حقدار ہو سکتا ہے۔ وہ صرف اس صورت میں اہل ہوں گے اگر ڈیمنشیا کا حامل فرد اٹینڈنس االؤنس، اعلی 

ترین یا درمیانی شرح پر DLA عنصر، یا کسی بھی شرح پر نئے PIP کا روزمرہ گزارہ االؤنس حاصل کرتا ہو۔

کیئرر کا ڈیمنشیا میں مبتال فرد کا رشتہ دار ہونا یا اسکے ساتھ رہنا ضروری نہیں ، لیکن وہ الزماً 16 یا اس سے زیادہ عمر 
کا ہو اور ہر ہفتہ ایک مخصوص رقم کما رہا ہو۔ اگر ڈیمنشیا میں مبتال ایک شخص کا ایک تیماردار کیئرر االؤنس کا دعوی 
کرتا ہے، تو ڈیمنشیا کا حامل فرد خود اپنے کچھ بینی فٹس سے محروم ہوسکتا ہے۔ چنانچہ آیا کیئرر کو دعوی دائر کرنا 
چاہئیے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ آپ بینیفٹ انکوائری الئن کو کال کر کے یا www.gov.uk پر ایک دعوی 

فارم حاصل کر سکتے ہیں۔

دیگر بینی فٹس
دیگربینی فٹس دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر:

•  اسٹیٹ پنشن یا پنشن کریڈٹ – اگر ڈیمنشیا کا حامل فرد یا کیئرر ریٹائر شخص ہوں، تو پڑتال کریں کہ کیا وہ تمام ریاستی 
پنشن یا پنشن کریڈٹ حاصل کر رہے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ پنشن سروس کو فون کریں یا www.gov.uk پر آن الئن 

دیکھیں۔
•  ہاؤسنگ بینیفٹ یا کونسل ٹیکس مدد – اگر فرد کی آمدنی کم ہو تو بھی، وہ وسائل پر جانچ کردہ ہاؤسنگ بینیفٹ کا حقدار 
)اگر کرایہ پر ہو( یا کونسل ٹیکس میں مدد کا حقدار ہو سکتا ہے۔ مقامی کونسل مشورہ دے سکتی ہے۔ ڈیمنشیا میں مبتال 

بہت سے لوگ، کونسل ٹیکس رعایتوں کے ذریعے اپنی آمدن یا بچتوں سے قطع نظر کونسل ٹیکس بلز میں چھوٹ کیلئے 
کوالیفائی کرتے ہیں۔

•  موسم سرما میں ایندھن اور سرد موسمی ادائیگیاں – جب کوئی مستحق ہونے کی عمر تک پہنچ جائے تو وہ عام طور پر 
گرم کرنے کے بل میں مدد کے لئے موسم سرما میں ایندھن کی ادائیگیوں کے حقدار ہوں گے۔ کچھ لوگ بہت سردی کے 

ادوار کے دوران سرد موسم کی ادائیگیوں کیلئے اہل ہوسکتے ہیں۔

خاص طور پر کام کرنے کی عمر کے لوگوں کے لئے بینیفٹس کے بارے میں معلومات کیلئے صفحہ 37 دیکھیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 413 دیکھیں،
بینیفٹس اور 431، بینیفٹس کی شرحیں اور آمدن/ بچت درجات

کسی اور کو بینیفٹس کا انچارج بنانا
اگر آپ ڈیمنشیا میں مبتال زندگی گزار رہے ہوں تو آپ محکمہ برائے ورک اینڈ پینشن سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ جس پر 
اعتماد کرتے ہوں اسکی بطورایک ‘تقرر کردہ’  فرد تعیناتی کی جائے تاکہ وہ آپ کو بینیفٹس میں ملنے والی رقم کی وصولی 

اور اس کا انتظام کر سکے۔ مجوزہ متعین فرد کو یہ ثابت کرنا ہو گا کہ وہ آپ کے بہترین مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ 
کی رقم کا انتظام و انصرام کر رہا ہے۔ DWP صورت حال کی نگرانی کرے گا۔
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مستقبل کیلئے فیصلے کرنا
وقتاً فوقتاً ہر ایک کو اپنی صحت، دیکھ بھال اور مالی معامالت سے متعلق فیصلے کرنے کی ضرورت  پڑتی ہے۔ جوں جوں 
ڈیمنشیا میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کیلئے ایسا کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے قابل 

ہیں، تو دوسروں سے بات کریں اور جتنا جلد ہو سکے آئندہ کی منصوبہ بندی کر لیں۔ آپ ابھی فیصلے اور منصوبےبنا سکتے 
ہیں تاکہ آپ کے مستقبل کی دیکھ بھال اور مالی معامالت سے آپکی خواہش کے مطابق نمٹا جائے۔ اس انتخاب میں آپ کے 

مالی معامالت سے لے کرآپ کی زندگی کے آخر  پر آپ کی دیکھ بھال کرنا شامل ہیں۔

اگر آپ کو ڈیمنشیا ہے، تو قانون آپ کے حق کی حفاظت کرتا ہے کہ:
•  آپ اپنے فیصلے کریں اور کسی بھی ایسے فیصلے میں شامل ہوں جو آپ کو متاثر کرتا ہو۔

•  مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنے میں مدد حاصل کریں جن کے بارے میں فیصلہ کرنا اس وقت آپ کیلئے دشوار ہو۔
•  اگر آپ مستقبل میں فیصلے کرنے کے قابل نہ رہیں تو اس صورت میں معامالت کی منصوبہ بندی کرنا

•  کسی کی تقرری کرنا جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوں کہ آپ کے بہترین مفاد میں فیصلے کرے اگر آپ نہ کرسکے۔

وصیت نامے
ہر ایک کو وصیت کرنی چاہئے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے کہ آپ کی رقم اور ملکیت کا وراث کون ہو گا ۔ 

وصیت کرنے یا اس کی تجدید کرنے کیلئے ایک وکیل سے رابطہ کریں۔

اگر آپ ڈیمنشیا میں مبتال ہیں، تو تب بھی آپ ایک وصیت کر سکتے یا اسے تبدیل کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کیے جانیوالے 
فیصلے اور کسی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک وکیل مشورہ دے سکتا ہے۔

پائیدار مختار نامہ
ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ جس پر اعتماد کرتے ہیں اسے ‘مختار نامہ’ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 

‘مختار’ – اکثر شریک حیات یا بالغ بیٹا یا بیٹی – آپ کی منشاء پر کئی مخصوص فیصلے کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرنے کی 
استعداد )صالحیت( نہ رکھتے ہوں۔ تمام صورتوں میں ، مختار کنندہ کی جانب سے فیصلے ، ڈیمنشیا میں مبتال شخص کے 

بہترین مفاد میں کیے جانے چاہیے۔

اسے طے کرنے کے لئے قانونی دستاویز کو پائیدار مختار نامہ (LPA) کہا جاتا ہے۔ یہ فی الحال ناردرن آئرلینڈ میں دستیاب 
نہیں ہے کیونکہ وہانقانون مختلف ہے – صفحہ 34 پر مستقل مختار نامہ دیکھیں۔ LPA کی دو اقسام ہیں:

•  LPA برائے صحت اور بہبود )ایک ذاتی بہبود LPA(– یہ مختار  کنندہ کو ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی صحت اور بہبود 
کے بارے میں فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں فیصلے شامل ہو سکتے ہیں کہ آیا طبی عالج سے انکار کریں یا 

اس کی اجازت دیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ فرد کہاں رہتا ہے۔
•  LPA برائے جائیداد اور امور – یہ مختار کنندہ کو اختیار دیتا ہے جیسا کہ بلوں کی ادائیگی کرنا، آمدن اور فوائد وصول 

کرنا، بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنا اور ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی منشا پر ایک گھر فروخت کرنا۔

LPA کیلئے درخواست دینے کے لئے درکار فارم پبلک گارڈین کے دفتر )فون پر یا آن الئن(  سے مفت دستیاب ہیں اور کچھ 
اسٹیشنری کی دکانوں سے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ رابطے کی تفصیالت کے لئے صفحہ 60 پر شروع ہونے والی دیگر 

کارآمد تنظیموں کی تفصیالت مالحظہ فرمائیں۔ بہت سے لوگ اپنا LPA فارم مکمل کرنے میں مدد کے لئے ایک وکیل کو 
ادائیگی کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
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اگر ڈیمنشیا کا حامل کوئی فرد ایک LPA دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو انہیں اس وقت ایسا کرنے کی ضرورت ہے جب تک وہ 
ایسا کرنے کی ذہنی استعداد رکھتے ہوں۔ LPA کو استعمال کیے جانے سے قبل پبلک گارڈین کے دفتر میں درج کرانے کی 

ضرورت ہو گی۔ اس کی ایک فیس ہے۔

LPA کی دو اقسام کے مابین کچھ اہم فرق ہیں۔ ایک ذاتی بہبود LPA فارم صرف اسوقت استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس 
شخص کے ڈیمنشیا کی صورت حال ایسی ہو کہ وہ اسطرح کے فیصلے کرنے کی استعداد کھو چکا ہو۔ اگر جائیداد اور  مالی 

معامالت کے لئے ایک LPA دیا جاتا ہے تو ڈیمنشیا میں مبتال فرد اپنے مالی معامالت کیلئے ذمہ داریاں اس وقت سے  مختار 
کنندہ  کےحوالے کر دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے، جب کہ اس میں بدستور ذہنی استعداد ہو۔

مستقل مختار نامہ
ناردرن آئرلینڈ میں کسی فرد کو مختار نامہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک مستقل مختار نامہ (EPA) دینے کی ضرورت ہو 

گی۔ اس کے بارے میں اپنے وکیل سے بات کریں۔

انگلینڈ اور ویلز میں اکتوبر 2007 میں EPA کی جگہ LPA کو دی گئی )صفحہ 33 دیکھیں(۔ ایک EPA صرف جائیداد اور 
معامالت ) ماسوائے صحت اور بہبود( کا احاطہ کرتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے کیے گئے EPAs بدستور قابل عمل ہیں لیکن آپ 

مزید نیا EPA نہیں بنا سکتے ہیں )ماسوائے اگر آپ ناردرن آئرلینڈ میں رہتے ہوں(۔

نائبین اور کنٹرولرز
اگر ڈیمنشیا میں مبتال فرد ایک مختار نامہ دینے کی مزید استعداد نہ رکھتا ہو تو انگلینڈ اور ویلز میں ایک خاندانی رکن یا 

قریبی دوست کی بطور ‘نائب’ تقرری کی جا سکتی ہے۔ ان کی تقرری ایک قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کورٹ آف 
پروٹیکشن کرے گی جو کہ ایک LPA کے قیام کے مقابلے میں زیادہ مہنگا ہے اور اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔

نائبین کو الزماً فرد کے بہترین مفاد میں عمل کرنا چاہئے اور ان کے فیصلوں کی پڑتال کورٹ آف پروٹیکشن ساالنہ طور پر 
کر سکتی ہے۔

ناردرن آئرلینڈ میں ایک ‘کنٹرولر’ کو نائب کی طرح، جائیداد اور مالی فیصلے کرنے کے لئے دفتر برائے دیکھ بھال اور تحفظ 
کی طرف سے مقرر کیا جا سکتا ہے۔

اگر آپ ایک سالیسائٹر کی خدمات کے لئے ادائیگی کا فیصلہ کریں، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کچھ مختلف سالیسائٹرز سے 
بات چیت کریں اور ان کی خدمات اور قیمتوں کا موازنہ کریں۔ ایک ایسے سالیسائٹر کی تالش اہم ہے جس کے ساتھ آپ 

اطمینان محسوس کریں اور جس کے مشورے پر آپ اعتماد کریں اور اسے سمجھیں۔

آپ کا مقامی سیٹزن ایڈوائز بیورو آپ کو مشورے کی پیش کش کر سکتا ہے، یا آپ عمر رسیدہ افراد کے لئے سالیسائٹر 
کی ویب سائٹ پر  انہیں تالش کر سکتے ہیں یا اپنے عالقے میں ایک سالیسائٹر کی تالش کےلئے ان کو فون کر سکتے 

ہیں۔ آپ دی الء سوسائٹی کی ویب سائٹ سے ایک مقامی سالیسائٹر بھی تالش کر سکتے ہیں۔ )رابطے کی تفصیالت کے 
لئے صفحہ 60 پر دئے گئے دوسرے مفید اداروں کی تفصیالت مالحظہ فرمائیں۔(

قانونی مشورہ حاصل کرنا

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 472 دیکھیں، 
پائیدار مختار نامہ
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مستقبل کی دیکھ بھال کے منصوبہ کے دیگر طریقے
اگر آپ میں ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی ہے، تو آپ ایک LPA کے مقابلے میں دوسرے طریقوں سے اپنے مستقبل کی دیکھ 
بھال کا فیصلے کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ خاندان اور صحت یا سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد کے ساتھ مستقبل 
کے بارے میں خیاالت اور ترجیحات کے بارے میں بات چیت کرنے کو پیشگی دیکھ بھال کی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ یہ 

مندرجہ ذیل میں سے ایک یا اس سے زیادہ کا احاطہ کر سکتا ہے:
•  پائیدار مختار نامہ )صفحہ 33 دیکھیں(

•  پیشگی بیان )صفحہ 35 دیکھیں)
•  عالج سے انکار کا پیشگی فیصلہ )صفحہ 35 دیکھیں(

•  ‘پھر زندہ نہ کرنے’  کا فیصلہ – یہ فیصلہ کہ اگر آپ کا دل بند ہو جائے یا سانس رک جائے تو اسے پھر بحال نہ کیا 
جائے۔

زندگی کے آخر پر دیکھ بھال کے بارے میں بات چیت کرنا ڈیمنشیا میں مبتال افراد اور ان کے خاندانوں کے لئے مشکل ہو 
سکتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے کیلئے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہئے۔

اگر آپ کو ڈیمنشیا ہے اور آپ آئندہ کی کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں توایسا کرنے کے لئے آپ کو استعداد رکھنا 
ضروری ہے۔ اگر آپ پیشگی دیکھ بھال کی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ اہم کہ آپ جتنا جلد ہو سکے 

ایسا کر لیں۔

پیشگی بیان
اگر آپ چاہتے ہیں تو، آپ مستقبل کے لئے اپنی فوقیت اور ترجیحات لکھ سکتے ہیں۔ اسے ایک پیشگی بیان کہا جاتا ہے – اس 

میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ آپ کس جگہ دیکھ بھال کرانا یا روزمرہ کے امور کیسے سرانجام دلوانا چاہیں گے۔ یہ 
اسوقت استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ مستقبل میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی حالت میں نہ ہوں۔

پہلے بیان کردہ دیگر دستاویزات کے برعکس، ایک پیشگی بیان قانونی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے بہترین مفاد میں کیا ہے، 
اس کا فیصلہ کرتے وقت اسے مدنظر رکھنا چاہئے۔ آپ کو اس پر دستخط کرنے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے، اور اسے 

کہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہو گی۔

عالج سے انکار کا پیشگی فیصلہ
اگر آپ اپنے مستقبل کی طبی دیکھ بھال میں ایک رائے دینے کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک پیشگی فیصلہ )انگلینڈ اور 
ویلز میں( یا ایک پیشگی ہدایت )ناردرن آئر لینڈ میں( کر سکتے ہیں۔ یہ قانونی دستاویز آپ کو پیشگی طور مخصوص طبی 

عالج یا طریق عمل سے انکار کرنے کے قابل بناتی ہے اس صورت میں کہ اگر آپ خود سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے 
سے قاصر ہوں۔ فیصلے میں یہ شامل ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کا دل رک جائے تو کیا اسکی بحالی کی 

جائے یا نہیں۔ آپ ایک پیشگی فیصلے یا پیشگی ہدایت کو بنیادی دیکھ بھال جیسا کہ خوراک، مشروب، درد سے آرام کیلئے 
استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔

اگر آپ ایک پیشگی فیصلہ کرنے پر غور کر رہے ہیں، تو اپنے جی پی سے مشورہ طلب کریں۔ وہ آپ کو خصوصی طبی عالج 
کو منتخب کرنے یا انکار کرنے کے فوائد کے بارے میں مشورہ دے گا۔ آپ اس پیشگی فیصلہ کے مندرجات یا  اسے تحریر 
کرنے کیلئے ایک وکیل سے بھی بات کرنا چاہیں گے۔ اپنے پیشگی فیصلہ کے بارے میں اپنے قریبی دوستوں یا اپنے رشتہ 

داروں سے بات کریں کیونکہ انہیں شامل کرنا انہیں آپ کی خواہش کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 463 دیکھیں،
پیشگی فیصلہ اور پیشگی بیان
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ36

ڈرائیونگ
ڈیمنشیا کی تشخیص ہونے کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ فوراً ہی ڈرائیونگ روک دیں۔ لیکن اس سے مراد بعض لوگ کو بتانا 

اور ممکنہ طور پر ڈرائیونگ کی ایک تشخیص کرانا ہے۔ جوں جوں ڈیمنشیا بڑھتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب آپ کے لیے 
ڈرائیونگ چھوڑ دینا ضروری ہو جائے گا۔

اگر آپ کے پاس ایک ڈرائیونگ الئسنس ہے، تو قانون کے مطابق آپ  کو ڈیمنشیا کی اپنی تشخیص کے بارے میں فوری طور 
پر برطانیہ میں ڈرائیور اور وہیکل الئسنسنگ ایجنسی (DVLA) یا ڈرائیور اور وہیکل الئسنسنگ ناردرن  آئر لینڈ (DVLNI) کو 

مطلع کرنا چاہئے ۔ آپ کو الزماً اپنی کار کی انشورنس کمپنی کو بھی بتانا ہو گا۔

DVLA یا DVLNI آپکے ڈاکٹر کی طرف سے ایک رپورٹ کی درخواست کرے گا اور آپ کو ایک ڈرائیونگ تشخیص کرانے کا 
بھی کہہ سکتا ہے۔ DVLA یا DVLNI  اس تشخیص کو یہ فیصلہ کرنے کیلئے استعمال کرے گا کہ کیا آپ اب بھی گاڑی چال 

سکتے ہیں۔

ڈیمنشیا میں مبتال بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر ڈرائیونگ چھوڑ دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسا کرنا اس وقت بہتر ہو گا 
جب کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہو  جائے یا واقف راستوں پر بھی الجھن میں پڑ جاتےہوں۔ اچانک ڈرائیونگ روک دینا مشکل 

ہو سکتا ہے لیکن  اس کے کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں دباؤ میں کمی محسوس کرنا اور انشورنس اور ایندھن پر 
خرچ  میں کمی شامل ہے۔ متبادل سفری طریقے اختیار کرنا، جیسا کہ ایک مفت بس پاس حاصل کرنا، آپ کو عبوری مدت میں 

مدد دے سکتا ہے بالکل جیسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بات کرنے سے آپ جو محسوس کرتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 439 دیکھیں، 
ڈرائیونگ اور ڈیمنشیا

کام کرنا
ڈیمنشیا کی تشخیص کے بعد بھی کام جاری رکھنا ممکن ہے۔ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کام کرنا انہیں جسمانی اور 

جذباتی طور پر بہتر محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کام کوترک کر دینے کو  بہتر سمجھتے ہیں۔

مدد حاصل کرنا
اگر آپ کو اپنی مالزمت میں مشکالت کا سامنا ہے ، تو اپنے آجر سے بات چیت یا مشورہ کرنے پر غور کریں۔ مشورہ کئی 

جگہوں بشمول آپ کے جی پی، ہیومن ریسورسز ڈیپارٹمنٹ ایٹ ورک، ایڈوائزری، مفاہمت اور ثالثی خدمت، آپکی ٹریڈ 
یونین سے اگر آپ کی کوئی ہو، سیٹزن ایڈوائز بیورو اور آپ کے مقامی جاب سینٹر پلس دفتر میں اپنے مقامی مالزمت کے 

ایڈوائزرکی طرف سے دستیاب ہے۔

اپنے آجر سے گفتگو کرنا
کچھ مالزمتوں میں آپ پر قانونی طور پر الزم ہے کہ اپنی تشخیص کے بارے میں اپنے آجر کو بتائیں، لہذا آپ کو اپنے 

مالزمت کے معاہدہ کی پڑتال کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اگرڈرائیونگ کرنا آپ کی مالزمت کا ایک حصہ ہے، تو فوری طور پر 
اپنے آجر کو بتا دیں۔

آپ اپنی تشخیص کے بارے میں اپنے آجر کو بتانے کے بارے میں فکر مند محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ایسا کرنے سے آپ 
کو قانون کے تحت تحفظ ملنے میں مدد ملے گی۔ ایک بار آپ کے آجر کو پتہ چل جائے، تو وہ ‘مناسب ایڈجسٹمنٹ’ کرنے کی 

کوششیں کر سکتا ہے تاکہ اگر آپ اس قابل ہوں تو کام کرنا جاری رکھ سکیں۔
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کام چھوڑنا
کسی مرحلے پر، آپ کام کرنا چھوڑ دینے  یا جلدی ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ اپنے پینشن کے حقوق 
کے بارے میں مشورہ حاصل کر لیں۔ یہ خصوصاً اہم ہے کیونکہ بعض لوگوں کیلئے اسٹیٹ پینشن کی عمر تبدیل ہو رہی ہے۔

ڈیمنشیا میں مبتال کام کرنے کی عمر کے افراد کے لئے بینیفٹس
ڈیمنشیا میں مبتال کام کرنے کی عمر کے افراد کئی قسم کے فوائد کے اہل ہو سکتے ہیں۔ انفرادی حاالت پر منحصر ان میں 

مندرجہ ذیل شامل ہو سکتے ہیں:

•  معذوری گزارہ االؤنس (DLA) یا جون 2013 سے ذاتی خود مختاری ادائیگی (PIP)۔ ان کی بنیاد ڈیمنشیا کی تشخیص پر 
نہیں بلکہ روزمرزہ گزارے، دیکھ بھال اور نقل و حرکت کی ضروریات پر مبنی ہیں۔ یہ وسائل  ذرائع کی جانچ یا نیشنل 

انشورنس کی شراکت کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ DLA کے دو حصے ہیں: ذاتی دیکھ بھال کی ضروریات اور نقل و حرکت کی 
ضروریات )مثال کے طور پر باہر جانے میں مشکالت(،  آپ کو درکار مدد کے مطابق ہر حصے کے لئے مختلف شرح ہے۔ 
تاہم، معذوری گزارہ االؤنس مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے۔ جون 2013 سے، معذوری گزارہ االؤنس کے لئے نئے دعوے 
تسلیم نہیں کیے جائیں گے اور 65 سال سے کم عمر افراد اس کے بجائے PIP کے لئے درخواست دیں گے۔ PIP میں روز 

مرہ زندگی اور نقل و حرکت کے حصے شامل ہوں گے۔ )اگر آپ پہلے سے ہی DLA وصول کرتے ہیں تو آپ کو مارچ 
2018 سے پہلے کسی وقت PIP میں منتقل کر دیا جائے گا(۔

•  ورکنگ ٹیکس کریڈٹ – یہ ایک وسائل پر جانچ کردہ بینیفٹ ہے جس کا دعوی کم اجرت پر کام کرنے والے افراد کر سکتے 
ہیں۔ ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کو 2014 سے مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے، اور اسکی جگہ یونیورسل کریڈٹ )ذیل میں 

مالحظہ کریں( لے گا۔

•  بیماری کی قانونی تنخواہ – اسکی ادائیگی 28 ہفتوں کے لئے کی جا سکتی ہے اگر کوئی مالزم ہے لیکن وہ بیمار ہے اور 
کام کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کسی بچتوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہ بینیفٹ مالک کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، جو اس 

دعوی کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں۔

•  روزگار اور معاونت االؤنس – کام کی عمر کے حامل افراد کیلئے یہ ایک بنیادی بینیفٹ ہے جو خرابی صحت کیوجہ سے 
کام کرنے کےقابل نہ ہوں۔ یہ ایک نیشنل انشورنس ریکارڈ یا وسائل کی جانچ کردہ بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ یہ مارگیج کے 

سود کی ادائیگی کے لئے بھی کچھ مدد مہیا  کر سکتا ہے۔

•  انکم سپورٹ – یہ ایک وسائل پر جانچ کردہ بینیفٹ ہے جو مخصوص لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے بشمول کچھ دیکھ بھال 
کرنے والے، جن سے کام کی تالش کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد بنیادی زندگی گزارہ اخراجات کی ادائیگی 
ہے اور دیگر اعلی ترین بینیفٹس جیسا کہ کیئرر االؤنس کی ادائیگی کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ بیماری یا معذوری کی 

بنا پر آمدن میں مدد حاصل کرنے والے افراد بتدریج اسکی جگہ مالزمت اور مددگار االؤنس حاصل کریں گے۔

•  ہاؤسنگ بینیفٹ اور کونسل ٹیکس سپورٹ )صفحہ 32 پر دیگر فوائد مالحظہ کریں(۔

ایک مکمل بینیفٹ پڑتال کرا لینا اہم ہے۔ بینیفٹ انکوائری الئن، ایج یو کے یا سٹیزن ایڈوائز بیورو کے ایڈوائزرسے بات کریں۔

یونیورسل کریڈٹ
2013 میں بینیفٹ کے نظام میں تبدیلیاں ہوں گی۔ برطانیہ میں اکتوبر 2013 سے اور ناردرن آئر لینڈ میں اپریل 2014 سے 

نیا یونیورسل کریڈٹ بہت سے کام کی عمر کے وسائل پر جانچ کردہ بینیفٹس کی جگہ لے گا۔
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39

اچھی زندگی گزارنے اور ممکن حد تک خود مختار رہنے میں مدد دینے کے لئے مدد دستیاب 
ہے۔

معلومات اور تعاون کے اہم ذرائع نیشنل ہیلتھ سروسز، نجی کمپنیاں، اور خیراتی ادارے اور 
غیر نفع بخش تنظیمیں ہیں۔

اپنے عالقے میں خدمات تالش کرنے کے لئے، اپنے مقامی یاداشت سروس، سوشل سروسز 
ڈیپارٹمنٹ، جی پی، الزائمرز سوسائٹی یا سٹیزن ایڈوائز بیورو سے رابطہ کرنا شروع کر 

دیں۔ نیشنل ہیلتھ سروسز انتخاب بھی مقامی خدمات کی تفصیالت فراہم کرتا ہے۔

الزائمرز سوسائٹی اور ایج یو کے  جیسی تنظیمیں ڈیمنشیا میں مبتال افراد، ان کے خاندانوں 
اور دیکھ بھال کرنے والوں کی کئی وسیع طریقوں سے معاونت کر سکتی ہیں۔ ان میں 
ڈیمنشیا معاون کارکنان اور معاون گروپس، ٹیلیفون ہیلپ الئنز اور معلوماتی مواد شامل 

ہیں۔ آپ کو صفحات 57–64، پر رابطے کی تفصیالت مل جائیں گی۔

بہت سارے صحت اور سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد کمیونٹی نرسوں سے سماجی 
کارکن اور ڈیمنشیا سپورٹ ورکر تک، آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کو گھر میں غیر طبی مدد کی ضرورت ہو تو پہال قدم ایک کمیونٹی دیکھ بھال 
تشخیص کے لئے سماجی خدمات کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔

سماجی خدمات ایک دیکھ بھال کا منصوبہ بنائیں گی جس کا مقصد ہو گا کہ وہ آپکی 
ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ خدمات کیلئے آپ سے وصولی کر سکتے 
ہیں یا وہ ممکنہ طور پر ذاتی بجٹ یا براہ راست ادائیگی )مقامی حکام کی طرف سے رقم 

جو آپ اپنی کی دیکھ بھال اور مدد کیلئے ادا کرتے ہیں( کی شکل میں اخراجات کی ادائیگی 
کر سکتے ہیں۔

کچھ خدمات ایسی ہیں جو خصوصاً ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان افراد کی مختلف ضروریات 
کو پورا کرنے کے لئے مرتب کی گئی ہیں۔ آپ کا یاداشت کلینک، جی پی یا مقامی الزائمرز 

سوسائٹی آپکو اس بارے میں بتا سکتی ہے کہ عالقہ میں کیا دستیاب ہے۔

اہم نکات: ڈیمنشیا میں مبتال افراد کیلئے خدمات

مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

5 ڈیمنشیا کے حامل افراد کیلئے خدمات
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ40

مدد کیلئے کہاں جائیں
ڈیمنشیا کی تشخیص حوصلہ شکن ہو سکتی ہے اور مستقبل کے بارے میں بہت سے سواالت پیدا کرتی ہے۔ مدد کیلئے 

پوچھنا مشکل محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ  ہمیشہ سے خود مختار رہ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس 
نہ ہو کہ آپ کو فوری اسکی ضرورت ہے لیکن یہ جاننا مفید ہو سکتا ہے کہ بہت سی معلومات اور مدد دستیاب ہے۔ مثال 

کے طور پر، صحت اور سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور ماہر کئی طرح سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک مددگارگروپ میں 
شرکت آپ کو ایسی ہی صورتحال سے دوچار افراد سے ملنے اور اپنے احساسات، تجربات اور مفید معلومات کا تبادلہ کرنے 

میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ مدد آپ کو زندگی کے ایک اچھے معیار سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر میں زیادہ وقت کے لئے 
رہنے میں مدد کرے گی، اگر آپ ایسا کرنے چاہتے ہیں۔

زیادہ تر لوگ جانتے ہونگے کہ مفت دیکھ بھال صحت کے لئے اپنے جی پی سے کیسے رابطہ کریں۔ آپ شاید مقامی حکام 
)کونسل( کی طرف سے پیش کردہ سماجی دیکھ بھال اور مدد کے نظام کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوں۔ یہ غیر طبی 
دیکھ بھال اور وسیع نوعیت کی مددکی فراہمی یا اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ کچھ خدمات مفت ہیں لیکن آپ کو دوسری 

خدمات  کے اخراجات میں، اپنی آمدن اور بچتوں کے لحاظ سے ادائیگی کرنا پڑ سکتی ہے۔

)NHS( نیشنل ہیلتھ سروس
زیادہ تر لوگ NHS کے ذریعے پہلےہی جی پی یا اسپیشلسٹ )مثال کے طور پر ایک کنسلٹنٹ( کی خدمات کو استعمال کر 

چکے ہونگے۔ آپ ایک یاداشت کلینک میں بھی شرکت کر چکے ہوں گے۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے ذریعہ فراہم کردہ خدمات 
مفت ہیں۔

نیشنل ہیلتھ سروسز کے  بہت سے پیشہ ور ماہرین ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ:
•  جی پیز

•  طبی ماہرین، مثالً ماہر نفسیات )دماغی صحت کے لئے(، گیریاٹریشن )بڑی عمر کے افراد کیلئے( اور نیورولوجسٹس )دماغ 
اور اعصاب کے امراض کیلئے(

•  نرسیں، مثالً پریکٹس نرسیں، ڈسٹرکٹ یا کمیونٹی نرسیں، کمیونٹی نفسیات دان یا کمیونٹی ذہنی صحت کی نرسیں، اور 
اسپیشلسٹ ماہر ڈیمنشیا نرسیں جیسا کہ ایڈمرل نرسیں

•  ماہرین نفسیات )یاداشت کے مسائل کی تشخیص اور بات چیت تھراپیز کیلئے(
•  ماِہرین سمعیات )سماعت کیلئے(

•  ماہرین بصارت )نظر کیلئے(
•  دانتوں کے ڈاکٹر )دانتوں کیلئے(

•  فزیوتھراپسٹس)ورزش اور نقل و حرکت کیلئے(
•  پاکیروشناس )پاؤں کیلئے(

•  پیشہ ورانہ تھراپسٹ )روزمرہ کی مہارت برقرار رکھنے کیلئے(
•  گفتار اور زبان تھراپسٹ )نگلنے سے متعلق مسائل میں بھی مدد کرتا ہے(

•  صالح کار )عالج بات کر کیلئے(
•  غذائیات دان )غذا اور غذائیت کے بارے میں مشورہ کیلئے(۔

‘ میرے ساتھ ایک واقعی بہت زبردست کمیونٹی نفسیات دان نرس کی قوت بھی تھی۔ اس کا 
بنیادی مقصد ]میری بیوی کی[ مدد کرنا تھا لیکن اسکے ساتھ ساتھ اس نے دیکھ بھال اور 

بیماری کے  ان پہلوؤں پر میری بے انتہاء راہنمائی کی جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں 
کسی بھی سوال کیلئے اسے کال اور ای میل کر سکتا تھا۔ وہ بہت زبردست مددگار تھی۔’

ڈیوڈ، نارتھمپٹن شائر، پکز کے مرض )فرنٹوٹیمپورل ڈیمینشیا( میں مبتال ایک شخص کا کیئرر(
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مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

41 5 ڈیمنشیا کے حامل افراد کیلئے خدمات

سماجی خدمات اور سماجی دیکھ بھال
سماجی خدمات کاعملہ مدد کر سکتا ہے کہ ڈیمنشیا میں مبتال فرد اور اس کے کیئرر کو کس دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت 

ہو گی۔ وہ اکثر ایک مختلف تنظیم کی طرف سے، دیکھ بھال اور مدد مہیا کیے جانے کا انتطام کر سکتے ہیں۔ جن میں 
سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور بشمول سماجی کارکنان، گھر پر دیکھ بھال کرنے والے معاونین اور گھریلو دیکھ بھال کرنے 

والے شامل ہیں۔

یہ عملہ لوگوں کو اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ خود مختار رہنے میں مدد کرتا ہے۔ مقامی حکام کے ذریعہ فراہم یا اہتمام 
کردہ خدمات میں مندرجہ ذیل شامل ہو سکتی ہیں:

•  گھر میں اور اس سے باہر مدد – مثالً خریداری، کھانا پکانا، صفائی کرنا، یا کپڑے دھونا اور  سنوارنا
•  زندگی کو آسان تر اور گھروں کو محفوظ تر بنانے کے لئے سازوسامان اور موافقت – مثالً ایک اونچی ٹوائلٹ سیٹ، 

ہاتھوں کے سہارے یا ایک کاربن مونو آکسائیڈ ڈیٹیکٹر وغیرہ
•  گھر میں کھانے کے ساتھ مدد

•  ادویات لینے کے ساتھ مدد
•  ایک ڈے کلب یا مددگار گروپ میں ایک جگہ کا انتظام کرنا

•  رقم کا انتظام اور بلوں کی ادائیگی، کاغذی کارروائی سے نمٹنا اور بینیفٹس کا دعوی کرنے میں مدد
•  دیکھ بھال میں مہلت )عارضی دیکھ بھال جو کیئرر کو ایک وقفہ دالئے(

•  درمیانے درجے کی دیکھ بھال یا دوبارہ قابل بنانا (مثالً جہاں ایک ہسپتال کے بعد گھر میں عملہ لوگوں کی مدد کرتا ہے(
•  اضافی دیکھ بھال ہاؤسنگ )گھر جہاں دیکھ بھال اور مدد اس جگہ پر دستیاب ہیں(۔

سماجی خدمات سے معلومات اور مشورہ سب کے لئے مفت ہے۔ اپنی ضروریات کی تشخیص کرانا بھی مفت ہے )صفحہ 42 
پر دیکھیں سماجی دیکھ بھال تک کیسے رسائی کریں(۔ جب دیکھ بھال اور مددگار خدمات حاصل کرنے کی بات ہو، تو بعض 
لوگ اسے مفت میں حاصل کریں گے لیکن کچھ لوگوں کو اس کے لئے ادائیگی کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اس کا انحصار ایک 

شخص کی ضروریات کی سطح، اور اس کی آمدنی اور بچتوں پر ہو گا۔

اگر کوئی ڈیمنشیا میں مبتال شخص کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو وہ اپنی ضروریات کی تشخیص بھی کرا سکتے ہیں۔ صفحہ 
45 پر دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے مدد مالحظہ کریں۔

خیراتی ادارے اور غیر نفع بخش تنظیمیں
خیراتی ادارے اور غیر نفع بخش تنظیمیں ڈیمنشیا میں مبتال افراد، ان کے خاندان اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے مقامی 

مدد، مشورہ اور معلومات کا قابل قدر ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ قومی تنظیموں میں الزائمرز سوسائٹی، ڈیمنشیا یو کے اور ایج 
یو کے شامل ہیں۔ آپ ان کی قومی ہیلپ الئنز پر فون، ان کی ویب سائٹس کا دورہ کرسکتے ہیں یا مزید معلومات کے لئے ایک 
مقامی دفتر )اگر کوئی ہو( میں جا سکتے ہیں۔ پوچھیں کہ آیا درج ذیل خدمات مقامی طور پر دستیاب ہیں اور ان تک کیسے 

رسائی کریں:
•  ڈیمنشیا مشیر

•  ڈیمنشیا سپورٹ ورکرز
•  اسپیشلسٹ ڈیمنشیا نرسیں

•  ڈیمنشیا مدد گروپ
•  ڈیمنشیا کیفے

•  ڈے سینٹرز
•  دوست بنانا

•  گانے والے گروپس
•  وکالت خدمات

•  ٹیلی فون ہیلپ الئنز
•  مباحثہ فورم

•  معلومات – آن الئن اور حقائق نامے یا کتابچوں میں۔

تنظیموں اور رابطے کی تفصیالت کے لئے صفحہ 57 پر دیکھیں الزائمرز سوسائٹی اور صفحہ 60 پر دیکھیں دیگر مفید 
تنظیمیں۔
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ42

نجی کمپنیاں
نجی کمپنیوں کا ایک وسیع سلسلہ جو ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کے لئے گھر پر دیکھ بھال اور مدد )جسے بعض اوقات 

گھریلو دیکھ بھال کہا جاتا ہے( کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ ڈیمنشیا میں مبتال فرد اپنا ذاتی بجٹ استعمال کرتے ہوئے یا اپنی 
رقم سے دیکھ بھال میں مدد کیلئے ادائیگی کر سکتا ہے )صفحہ 43 دیکھیں(

مقامی رجسٹرڈ پرائیویٹ ایجنسیوں کی ایک فہرست کے لئے، اپنی مقامی سماجی خدمات، یو کے ہوم کیئر ایسوسی ایشن سے 
رابطہ کریں، یا متعلقہ ریگولیٹر کی ویب سائٹ مالحظہ کریں: کیئر کوالٹی کمیشن )انگلینڈ میں(، کیئر اینڈ سوشل سروسز 

انسپیکٹوریٹ ویلز یا ریگولیشن اینڈ کوالٹی امپروومنٹ اتھارٹی )ناردرن آئر لینڈ میں(۔ رابطے کی تفصیالت کے لئے صفحہ 
60 پر شروع ہونے والی دیگر کارآمد تنظیمیں دیکھیں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 454 دیکھیں،
صحت اور سماجی دیکھ بھال پیشہ ور ماہر کیسے مدد کر سکتے ہیں

�اگر آپ کسی کے کردار کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہوں تو اسے وضاحت کرنے کے لئے کہیں۔ �•
�جب آپ پیشہ ور ماہر سے ملیں تو ساتھ ایک دوست یا رشتہ دار کو لے جانے پر غور کریں۔ �•

�کسی سے ملنے سے پہلے لکھ لیں کہ آپ کس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ �•
�کوئی بھی اہم بات جو وہ آپ کو بتاتے ہیں اسے لکھ لیں۔  �•

 مختلف پیشہ ور افراد 
کے ساتھ نمٹنا

سماجی دیکھ بھال تک کیسے رسائی کریں
کمیونٹی کی دیکھ بھال کی تشخیص

گھر پر مدد حاصل کرنے کے لئے پہال قدم ایک کمیونٹی دیکھ بھال کی تشخیص کا معلوم کرنا ہے۔ اس کا مقصد آپ کے لئے 
اپنی خودمختاری اور زندگی کا معیاربرقرار رکھنے میں مدد کرنے کے طریقے ڈھونڈنا ہے۔ اسے بعض اوقات ایک دیکھ بھال 

کی تشخیص یا ضروریات کی تشخیص کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ اور سماجی خدمات کی طرف سے کسی فرد کے مابین 
گفتگو شامل ہو گی ۔ آپ کو ایک سوالنامہ پر کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں اگر ضرورت ہوئی تو آپ کی مدد کی جا 

سکتی ہے۔

تشخیص میں رہائش کے انتظامات شامل ہو سکتے ہیں، جو آپ اپنے لئے کرنے یا نہ کرنے کے قابل ہیں، آپ کے کوئی تفکرات 
اور یہ کہ آپ کس طرح سے مدد حاصل کرنا چاہیں گے۔ بات چیت میں دوست یا خاندان کے ارکان شراکت کر سکتے ہیں۔

سماجی خدمات جی پی اور دیگر پیشہ ور ماہرین سے رائے حاصل کر سکتی ہیں۔

کمیونٹی دیکھ بھال کی تشخیص کا بندوبست کرنے کے لئے، آپ یا ایک رشتہ دار یا دوست براہ راست سماجی خدمات سے 
رابطہ کرسکتے ہیں۔ متبادل کے طور پر آپ کی دیکھ بھال میں شریک ایک جی پی، کنسلٹنٹ یا دیگر پیشہ ورانہ  ماہرین اس 

کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تشخیص، معلومات اور مشورہ ہمیشہ مفت ہے۔
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مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

43 5 ڈیمنشیا کے حامل افراد کیلئے خدمات

‘ اب ہم براہ راست ادائیگیاں حاصل کرتے ہیں اور اپنے کیئرر کوبراہ راست ادائیگی کرتے ہیں۔ 
سوشل رسوسز آپ کو تمام مدد کے بارے میں بتاتی ہے جو آپ لے سکتے ہیں۔ مجھے بہت سی 

چیزوں کی پیشکش کی گئی – دیکھ بھال میں عارضی وقفہ،  گاڑی پرکھانے پہنچانا– جو میں 
نہیں چاہتا تھا۔’

گراہم، ایسٹ سوسیکس، پکز کے مرض )فرنٹوٹیمپورل ڈیمینشیا( میں مبتال

مدد حاصل کرنا: ایک دیکھ بھال اور مدد کا منصوبہ
سماجی خدمات آپ کی دیکھ بھال اور مدد کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری کیلئے، کسی فرد عام طور پر ایک سماجی کارکن کا 

تقرر کریں گی۔ سماجی کارکن تحریری طور پر دیکھ بھال اور مدد کامنصوبہ بنائے گا اور آپ کو ایک کاپی دے گا۔

سماجی خدمات کو آپ کیساتھ رضامندی کے لئے کام کرنا چاہئے کہ کسطرح آپ کی ضروریات کو پورا کیا جائے جو بہترین 
طور پر آپ کیلئے موزوں ہوں۔ وہ خود سے کچھ خدمات پیش کرنے کی پیشکش کر سکتے ہیں یا ان نجی کمپنیوں یا خیراتی 
اداروں کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں جوآپ کی  مدد کر سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا سے متاثر کچھ لوگ اپنے لئے خدمات کا 

بندوبست کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔

کچھ لوگوں کو اپنی سماجی دیکھ بھال کیلئے ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ اس کا دارومدار آمدن، بچتوں اور اثاثہ جات پر ہے۔ آپ 
کے گھر کی مالیت  کا شمار نہیں کیا جائے گا اگر آپ وہاں رہ رہے ہوں۔

ذاتی بجٹ
اگر مقامی حکام آپ کی دیکھ بھال کی جزوی یا مکمل ادائیگی کر رہے ہیں، تو انہیں آپ سے ایک ذاتی بجٹ کے بارے میں بات 
کرنی چاہئے۔ یہ ایک متفق شدہ رقم ہے جو آپ کی دیکھ بھال اور مدد کی ادائیگی کے لئے مقامی حکام کی طرف سے آپ کے 
لئے مختص کی گئی ہے۔ ذاتی بجٹ یقینی بنانے کیلئے مرتب کیے گئے ہیں کہ کوئی اپنی ضروریات کو پوری کرنیوالی مدد کا 

انتخاب اور اسے حاصل کر سکتا ہے۔

ایک ذاتی بجٹ بہت سے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سماجی خدمات آپ کو ایک منصوبہ لکھنے میں مدد 
دیں گی جس سے واضح ہو گا کہ آپ کس قسم کی دیکھ بھال اور مدد چاہتے ہیں اور کس طرح کا ذاتی بجٹ مختص کیا 

جائے۔ یہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں کہ دیکھ بھال کی خدمات سماجی خدمات کے ذریعے منظم کرنا ہوں گی۔ بعض لوگ 
اپنے ذاتی بجٹ کی براہ راست ادائیگی وصول کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک ذاتی معاون رکھنے کیلئے استعمال کر 

سکتے ہیں، یا ایک ایجنسی کو ہوم کیئر کیلئے ادائیگی کر سکتے ہیں۔

�آپ اپنے ذاتی بجٹ کی براہ راست ادائیگی وصول کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یا ایک  �•
خاندان کا رکن یا دوست ریکارڈ رکھنے کا ذمہ دار ہو گا کہ اسے آپکی مدد کے منصوبہ کیساتھ مطابقت میں کسطرح 

خرچ کیا جاتا ہے۔
�متبادل طور پر، آپ نہ چاہیں تو آپ کو بطور براہ راست ادائیگی اپنا ذاتی بجٹ وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  �•

آپ سماجی خدمات کو اس کا انتطام کرنے کا کہہ سکتے ہیں یا اس کے انتظام کرنے میں مدد کے لئے ایک مقامی 
تنظیم کو کہہ سکتے ہیں۔

�سماجی خدمات کو ذاتی بجٹس کے بارے میں مدد اور معلومات کے لئے کہیں۔ وہ آپ کو مقامی تنظیموں کے بارے  �•
میں بتا سکتی ہیں جو آپ کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے کہ اسے کیسے استعمال کریں۔ 

ذاتی بجٹ پر تجاویز
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ44

نوجوان افراد کیلئے خدمات
اگر آپ میں ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی ہے اور آپ 40، 50 یا 60 سال عمر کے ابتدائی سالوں میں ہیں تو 80 یا 90 سال 

کی عمر میں تشخیص کیے جانے والے کسی فرد کی نسبت آپ کی دلچسپیاں، دیکھ بھال اور مدد کی ضروریات بہت مختلف 
ہوں گی۔ مثالً، نوجوان لوگ کام کرنے کا زیادہ رحجان رکھتے ہیں، )یا ایک شریک حیات رکھتے ہیں(، ان پر انحصار کرنیوالے 

بچے یا ممکنہ طور پر انحصار کرنیوالے ماں باپ ہوں، اور اب بھی ایک مارگیج رکھتے ہوں۔

ڈیمنشیا میں مبتال افراد کے لئے خدمات کو اکثر بوڑھے لوگوں کی ضروریات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے، اور 
بعض صورتوں میں 65 سے زیادہ عمر کے افراد کی ان تک رسائی محدود ہے۔ حتی کہ جہاں ایک خدمت نوجوان لوگوں کے 

لئے موجود ہو تو بھی مہیا کردہ دیکھ بھال اور مدد کی نوعیت کا ہمیشہ موزوں یا انفرادی فرد کی ضروریات پورا کرنے 
کیلئے خاطر خواہ لچکدار ہونا ضروری نہیں ہے۔

کم عمر افراد کے لئے موزوں خدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پیش رفت سست رفتار ہے اور ہو سکتا ہے خدمات آپ 
کے مقامی عالقے میں دستیاب نہ ہوں۔

ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان افراد کے لئے مدد اور خدمات کے بارے میں اپنے میموری کلینک، کنسلٹنٹ، جی پی  یا سماجی 
خدمات سے پوچھیں۔ مقامی عالقے میں، یا اسی طرح کے حاالت میں آپ کے خاندان یا دیکھ بھال کرنے والوں کو دوسروں 

کے ساتھ رابطے میں رکھنے کیلئے الزائمرز سوسائٹی سے رابطہ کریں۔ الزائمرز سوسائٹی کے آن الئن بات چیت فورم، ٹاکنگ 
پوائنٹ میں ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان افراد اور ان کے دیکھ بھال کرنے والوں کیلئے ایک حصہ شامل ہے۔

اسکے عالوہ آپ ویب سائٹ دیکھنا بھی مفید پا سکتے ہیں اور نیوز لیٹرز کی رکنیت لے سکتے ہیں جو ڈیمنشیا کی ایک خاص 
قسم والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

ایک نوجوان فرد کے طور پر، اگر آپ سماجی دیکھ بھال کی ادائیگی کے اہل ہیں تو آپ کو اپنی دیکھ بھال کی ادائیگی کرنے 
کیلئے براہ راست ادائیگی کی پیشکش کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی ضروریات کے عین مطابق مدد حاصل 

کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 440 دیکھیں، 
ڈیمنشیا میں مبتال نوجوان افراد

5

ات
دم

خ
ے 

یلئ
 ک

راد
اف

مل 
حا

ے 
 ک

شیا
من

ڈی



مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

45

6 کیئررز )دیکھ بھال کرنے 
والوں( کیلئے مدد 

اس حصہ میں

46 اہم نکات: دیکھ بھال کرنے والوں کیلئے مدد 
47 اپنا خیال رکھنا 
49 ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی مدد کرنے کے مشورے  
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ڈیمنشیا میں مبتال کسی فرد کی دیکھ بھال کرنا بہت دباؤ اور بعض اوقات پریشان کن ہو سکتا 
ہے، لیکن فائدہ مند بھی ہے۔

دیکھ بھال کرنے والے اکثر کئی قسم کی جذباتی کیفیات، بشمول نقصان، قصورواراور غصہ سے 
دو چارہوتے ہیں۔ ان میں مثبت احساسات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ڈیمنشیا میں مبتال 

شخص کی مدد کرنے کے قابل ہونے پر اطمینان۔

آپ کے دیکھ بھال کرنے کے کردار میں مدد کیلئے بہت ساری معلومات اور مشورے دستیاب 
ہیں۔ دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے مدد کے ذرائع میں خاندان اور دوست، صحت کے پیشہ 
ور ماہرین، میموری خدمات، سماجی خدمات، دیکھ بھال کرنے والوں کے مددگار گروپس اور 

تنظیمیں جیسا کہ الزائمرز سوسائٹی شامل ہیں۔

ایک دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر، اپنی صحت اور خیرو عافیت کا خیال رکھنا بھی اہم ہے۔ 
متوازن غذا کھانے، اور خاطر خواہ نیند اور ورزش کرنے کی کوشش کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپکے 

پاس اپنے لئے بھی کچھ وقت ہے۔
کچھ عملی مشورے ہیں جو ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرنا آسان بنا سکتے ہیں۔ مثالً، 

ایک شخص کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ اپنی خودمختاری برقرار رکھنے کے لئے کچھ کرنا 
جاری رکھے۔

بات چیت کرتے ہوئے، براہ راست دیکھیں، دھیان سے بات سنیں، اپنی جسمانی حرکات سے آگاہ 
رہیں اور صاف بولیں۔

بطور دیکھ بھال کرنے والے کے، آپ فرد کے رویہ میں ایسی تبدیلیاں پا سکتے ہیں جن سے نمٹنا 
مشکل ہو۔ اس میں بات دوہرانا، آپکی پیروی کرنا، چلنا اور چالنا شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن 
میں رکھیں کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب نہیں کر رہے، اور اسے ذاتی طور پر لینے کی کوشش نہ 
کریں۔ وہ کسی تکلیف میں ہو سکتے ہیں یا آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں، مثال کے 

طور پر وہ اکتاگئے ہوں یا مایوس ہو گئے ہیں۔

جو رویہ حوصلہ شکن ہو یا یا آپ کو متفکر یا پریشان کر رہا ہو اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر، 
خاص طور پر ایک سپیشلسٹ سے بات کریں۔ مدد کے لئے کئی اقدامات کئے جا سکتے ہیں۔

اہم نکات: دیکھ بھال کرنے والوں کیلئے مدد

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ

نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

6

دد
 م

ئے
کیل

ں( 
لو

وا
ے 

رن
 ک

ال
بھ

کھ 
دی

ز )
رر

کیئ



مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

47 6 کیئررز )دیکھ بھال کرنے والوں( کیلئے مدد

اپنا خیال رکھنا
اگر آپ کے کسی قریبی عزیزمیں ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی ہو، تو یہ اہم ہے کہ آپ اس کے ممکنہ اثرات کو کم اہم نہ 

سمجھیں۔ آپ چاہے شوہر، بیوی، ساتھی، بیٹی، بیٹے، بھائی، بہن یا شخص کے دوست ہوں، آپ کے رشتے میں تبدیلی آ جائے 
گی۔ بہت سے لوگوں کو محسوس ہو گا کہ وہ کوئی فیصلہ کیے بغیر ہی ایک ‘دیکھ بھال کرنے والے’ کا کردار ادا کرنے لگ 

گئے ہیں۔

ڈیمنشیا میں مبتال کسی فرد کی دیکھ بھال اور مدد، دباؤ سے بھرپور اور بعض اوقات پریشان کن ہو سکتی ہے۔ یہ بہت 
اطمینان بخش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ اپنی صحت اور خیرو عافیت کا خیال رکھیں، اور جب آپ کو مدد کی 

ضرورت ہو تو دوسروں سے رجوع کریں۔ ڈیمنشیا کو سمجھنے اور فرد کی دیکھ بھال کے لئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں 
اس پر آپ کی مدد کے لئے مشورہ موجود ہے۔ 

جذباتی مدد
جب آپ ڈیمنشیا میں مبتال  کسی فرد کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ مختلف اوقات میں کئی قسم کی جذباتی کیفیت 

سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس میں فرد کی مدد کرنے کے اطمینان کے مثبت احساسات سے لے کر نقصان، غم، قصور، 
شرمندگی اور غصہ کے احساسات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے سابقہ کرداروں میں پلٹنے کے بارے میں بھی عجیب محسوس 

کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا مددگار ہو سکتا ہے کہ ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرنیوالے بہت سے افراد کیلئے یہ معمول 
کی بات ہے۔

آپ اپنے احساسات  کی عکاسی کرنے کی کوشش کریں اور وقت لیں، اور آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں ان سے بات کریں۔ آپ 
ایک پیشہ ور، کسی دوست یا خاندان کے رکن، یا دیکھ بھال کرنے والوں کے ‘مددگار گروپ میں کسی کا انتخاب کر سکتے 

ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ آن الئن بحث اور مدد کے فورم جیسا کہ ٹاکنگ پوائنٹ کو آزما سکتے ہیں۔ مزید 
معلومات کے لئے صفحہ 57 پر الزائمرز سوسائٹی سروسز اور صفحہ 60 پر دیگر کارآمد تنظیمیں دیکھیں۔

عملی مدد
ڈیمنشیا میں مبتال ایک شخص کی دیکھ بھال کرنا جسمانی اور جذباتی لحاظ سے زیادہ محنت طلب ہو سکتا ہے۔ آپ کیلئے 

مدد حاصل کرنا اس شخص کی دیکھ بھال سے نمٹنا آسان بنا دے گا۔

مدد کے بہت سے ذرائع ہیں، بشمول:
•  دوست اور خاندان – جبکہ مدد قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے، توخاندان کے افراد کو شامل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ 

اس سے  آپ پر دباؤ میں کمی ہو گی۔
•  بینیفٹس اور آپکا آجر – اگر آپ کام کرتے ہیں تو اپنے آجر کیساتھ لچکدار کام کے مواقع تالش کریں، اگر آپ کام روکنے کا 

فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی پنشن کے استحقاق کے بارے میں مشورہ کر لیں۔ کوئی بھی بینیفٹس تالش کریں آپ جس کے 
مستحق ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے صفحہ 31 مالحظہ کریں۔

•  سماجی خدمات اور دیکھ بھال کی تشخیص – بطوردیکھ بھال کرنے والے کے آپ درخواست پر اپنی انفرادی ضروریات 
کی سماجی خدمات سے تشخیص کرانے کے حقدار ہیں، آپ کو اپنے دیکھ بھال کے کردار میں مدد کیلئے مددگار خدمات 

کی پیشکش کی جا سکتی ہے، آپ کی آمدن اور بچتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان میں سے کچھ خدمات کیلئے مقامی حکام 
خدمات کا معاوضہ وصول کر سکتے ہیں۔

•  مددگار کارکنان – بہت سی رضاکار تنظیمیں ڈیمنشیا کارکنان کی تربیت کر چکی ہیں جوعملی معلومات، ڈیمنشیا میں مبتال 
فرد کی دیکھ بھال کے بارے میں رہنمائی اور مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ گھر کا دورہ کرنے یا فون پر مدد  پیش کر 

سکتے ہیں۔
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•  مدد گار گروپس – مقامی دیکھ بھال کرنے والوں کے مددگار گروپس آپ کو دوسروں سے بات چیت کرنے کا موقع مہیا 
کرتے ہیں جو اسی طرح کے تجربات سے گزر رہے ہوں۔ آپ عملی تجاویز کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور جذباتی مدد حاصل 

کر سکتے ہیں۔ اپنے عالقہ میں گروپس سے متعلق اپنی میموری سروس یا مقامی الزائمرز سوسائٹی سے دریافت کریں۔
•  آن الئن مباحثہ فورم – یہ دن یا رات کے کسی بھی وقت مدد کا ایک مفید ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ آپ دوسرے لوگوں سے 
مشورہ حاصل کرنے کیلئے آن الئن بات کر سکتے ہیں جواسی طرح کے تجربات سے گزر رہے ہوں اور عملی تجاویز کا 

تبادلہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے صفحہ 57 مالحظہ کریں۔
•  قومی ڈیمنشیا ہیلپ الئن (1122 222 0300) – تربیت یافتہ ایڈوائزر آپ کی مدد کر سکتے ہیں، معلومات دے سکتے ہیں 

اور مدد کے دوسرے ذرائع کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے صفحہ 57 مالحظہ کریں۔

آپ کی صحت اور خیرو عافیت
ایک دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر، دوسرے شخص کی ضروریات کو مد نظر رکھنا اور اپنی نظر انداز کرنا آسان ہو 

سکتا ہے۔ اپنی صحت اور خیرو عافیت کے لئے اپنا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے۔ یہ ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال 
کرنے میں آپ کی طرف سے بہترین کام کرنے کو یقینی بنانے میں مدد دے گا۔

آپ کی صحت
یہ اہم ہے کہ آپ ایک متوازن غذا کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش اور جسمانی سرگرمی کیلئے وقت نکالیں۔ حتی کہ سیر کے 

لیے جانا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔

اپنی صحت کے بارے میں اپنے جی پی سے باقاعد گی سے مالقات کریں۔ اگر آپ کو سونے میں مسائل ہوں، تو اپنے ڈاکٹر 
سے مشورہ کریں۔ اگر آپ جس فرد کی دیکھ بھال کر رہےہیں اس کو نقل و حرکت میں مدد دینی ہو تو اپنے جی پی سے 

کہیں کہ آپ کو کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس بھجوائے تاکہ آپ اپنے آپ کو زخمی کرنے کے خطرہ میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ زیادہ 
تر وقت اداسی یا پریشانی محسوس کریں تو، جتنا جلدی ممکن ہو اسکے بارے میں اپنے جی پی سے بات کریں، کیونکہ یہ 

ڈپریشن کی عالمات ہو سکتی ہیں۔

آپکی خیرو عافیت
یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس صرف اپنے آرام کرنے یا کچھ کرنے کا باقاعدگی کیساتھ وقت ہے – اس کا آپکی 

خیروعافیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ دوستوں سے باقاعدگی سے ملنے کی کوشش کریں۔

اگر ممکن ہو تو، ایک سیر وتفریح یا مختصر وقفہ لینے کا سوچیں، جیسا کہ یہ دباؤ سے چھٹکارا اور آپ کو تازہ دم محسوس 
کرنے میں مدد دے گا۔ آپ جس فرد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کیلئے ڈے کیئر یا عارضی وقفہ تالش کریں تاکہ آپ یہ 

جانتے ہوئے ڈے کیئر یا عارضی وقفہ لے سکیں کہ ان کی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 523 دیکھیں، 
کیئرر: اپنی دیکھ بھال کرنا

‘ اپنے لئے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کرنا بہت اہم ہے، میں اوپر چلی جاتی ہوں اور ایک کتاب 
پڑھتی ہوں۔ یا میں کتے کو باہر لیجاتی ہوں۔ آپ کو اس مخترص سے وقفے کی رضورت ہے۔’

این، ولٹ شائر، ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرنے والی
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ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی مدد کیلئے مشورے
کسی فرد کی دیکھ بھال کا عمل زیادہ ترایک قدرتی امر ہو گا اور ایسا ہونا فطری  ہے۔  آپ شاید اس شخص کو اچھی طرح 

جان لیں گے، اور آپ ان کی دیکھ بھال میں جو بہتری ال سکتے ہیں اس کو کم اہم نہیں سمجھا جانا چاہئیے۔ یہ اہم ہے کہ 
ڈیمنشیا کے ساتھ ساتھ اس فرد کی دیکھ بھال جاری رکھیں۔

روزمرہ دیکھ بھال
وقت کے ساتھ ساتھ، ڈیمنشیا اس فرد کی روزمرہ زندگی میں امور سرانجام دینے کی صالحیت کو متاثر کرے گا جو کہ اس 

سے قبل کرنا انہیں باکل آسان دکھائی دیتے تھے۔ ان کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں تا کہ وہ اپنے لئے 
جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کرنا جاری رکھیں۔ جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں بلکہ ان کیساتھ مل کر کام 
کرنے کی کوشش کریں ۔ ایسا کرنا اس شخص کو اپنی خودمختاری کے ساتھ ساتھ اپنی خیروعافیت، اعتماد اور عزت نفس 

میں بہتری النے میں مدد دے سکتا ہے۔

جب آپ اپنے کسی قریبی کی دیکھ بھال کر رہے ہوں تومندرجہ ذیل تجاویز مفید پا سکتے ہیں:
•  اس پر توجہ مرکوز کریں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی خودمختاری کے فروغ میں مدد دے گا۔ 

مثالً جہاں تک ممکن ہو ان کے پہننے کیلئے کپڑے باہر نکال کر رکھ دیں۔
•  انہیں چیزوں کویاد رکھنا یا ان پر توجہ مرکوز کرنا مشکل لگ سکتا ہے، چنانچہ لچکدار اور متحمل مزاج بننے کی کوشش 

کریں
•  ان کی جگہ پر خود کو رکھیں – یہ سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اور وہ کیسی دیکھ بھال کرانا 

چاہیں گے۔
حساس طور پر مدد کی پیشکش کریں اور حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں۔  •

•  یقینی بنائیں کہ روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں سے تفریحی سرگرمیوں تک ان کے کرنے کیلئے بامقصد کام ہوں۔ ہو 
سکے تو مل جل کر وہ امور کریں۔

جتنا ممکن ہو فرد کو گفتگو اور سرگرمیوں میں شامل کریں۔  •

بات چیت
ڈیمنشیا کسی فرد کی بات چیت کرنے کی صالحیت کو کیسے متاثر کرتا ہے، یہ ہرفرد میں مختلف ہوگا۔ ڈیمنشیا کی زیادہ 

تر اقسام میں بعض اوقات لوگ صحیح الفاظ تالش کرنے یا کسی بات چیت میں شامل رہنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ 
آپ کیلئے اور ڈیمنشیا میں مبتال فرد کیلئے پریشان کن اور مایوس کن ہو سکتا ہے۔ تاہم، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد 

دینے کے بہت سے طریقے ہیں:
براہ راست دیکھیں۔ جتنا ممکن ہو دھیان سے بات سننے کی کوشش کریں، اسوقت بھی جب آپ مصروف ہوں۔  •

•  یقینی بنائیں کہ اس شخص کی مکمل توجہ آپ پر ہے۔ غورکریں کہ کوئی اور خلفشار جیسا کہ شور وغیرہ امور کو متاثر 
کر رہا ہے۔

•  اپنی جسمانی حرکات کا نوٹس لیں۔ سوچیں کہ آپ اشاروں، چہرے کے تاثرات اور چھونے کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ 
آپ جسمانی رابطہ کے ذریعے بہت ساری یقین دہانی کرا سکتے ہیں، اگر ایسا کرنا درست محسوس ہوتا ہو۔

•  صاف بولیں اور آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان پر غور کریں۔ اگر آپکو سمجھ نہ آئے تو، آسان الفاظ استعمال کریں یا 
مختلف طرح سے وضاحت کریں۔

•  ایک وقت میں ایک موضوع پر قائم رہیں اور یقینی بنائیں سواالت سیدھے سادے ہوں۔  بہت سارے انتخاب ہونے سے 
فیصلوں میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔

•  ذہن میں رکھیں صرف ڈیمنشیا ہی نہیں دوسری چیزیں بھی بات چیت کو متاثر کر سکتی ہیں۔  سماعتی یا بصارتی 
مسائل،درد یا ادویات کے ضمنی اثرات۔
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•  اگر ایسا کرنا درست ہو تو کبھی کبھی مزاح کا استعمال کرنا غلط فہمیوں اور غلطیوں سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 
لیکن آپ کو اس بات کو جانچنا ہو گا کہ اس شخص کا ردعمل کیا ہے۔

•  جب دوسرے موجود ہوں، تو اس شخص کو بات چیت میں شامل کرنا یقینی بنائیں اور انہیں نظر انداز کرنے سے گریز 
کریں۔

 مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 500 دیکھیں،
 بات چیت کرنا 

رویے میں تبدیلیاں
بعض اوقات، ڈیمنشیا میں مبتال لوگوں کا طرز عمل  پہلے کی نسبت مختلف ہو جاتا ہے۔ بہت سے دیکھ بھال کرنے والے، 

یاداشت کھونے جیسی عالمات کی نسبت اس برتاؤ سے نمٹنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔

اگرچہ یہ بہت مشکل کام  ہے، تاہم کسی ممکنہ کشیدہ صورتحال سے جتنا ہو سکے آرام سے نمٹیں ۔ کچھ گہری سانسیں لیں 
یا اگر آپ کو ضرورت ہو تو تھوڑی دیر کیلئے کمرے سے نکل جائیں۔ ذہن میں رکھیں کہ جہاں رویے کا ہدف بظاہر آپ ہوں، 

تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں صرف آپ ہی موجود ہیں۔

اگر ایسا دشوار رویہ برقرار رہے یا تکلیف کا سبب بنے تو، جی پی، یاداشت سروس، کمیونٹی ذہنی صحت نرس یا ایڈمرل 
نرس )ذہنی صحت نرس جو ڈیمنشیا میں مہارت رکھتی ہو( سے مشورہ اور مدد طلب کریں۔ اگر رویہ برقرار رہے اور آپ ایک 

ڈیمنشیا اسپیشلسٹ سے رابطہ میں نہ ہوں، تو اس کے پاس بھجوانے کا کہیں۔

غیر معمولی رویے
غیر معمولی رویوں میں درج ذیل شامل ہیں:

تکرار – مثالً ایک ہی سوال پوچھنا، یا بار بار ایک ہی کاروائی دہرانا  •
بے چینی – آہستہ چلنا یا مضطرب ہونا  •

•  تکمیل عمل کا فقدان، جیسا کہ لوگوں میں غیر مناسب سماجی رویہ ۔ یہ خاص طور پر فرنٹوٹیمپورل ڈیمنشیا کی رویہ کی 
صورت میں عام ہے۔

رات کے وقت جاگنا، نیند نہ آنا اور ‘غروب آفتاب آنا’ )بعد دوپہر اورسرشام میں زیادہ تکرار یا الجھن(  •
آپ کا تعاقب کرنا یا یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ  آپ کہاں ہیں  •

انجانی جگہوں پر چیزیں رکھنا، اور پھر بھول جانا کہ وہ کہاں ہیں  •
•  شک – مثالً وہ فرد سوچتا ہے کہ کوئی اس کی کوئی چیز لے گیا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں اسے غلط جگہ رکھ کر بھول 

گیا ہو۔

یہ یاد رکھنا مددگار ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جان بوجھ کر مشکل پیدا نہیں کر رہا  اور اس کی حالت اس کے حقیقت کا 
احساس  کرنے کی صالحیت کو متاثر کرسکتی ہے۔ معامالت کو اس کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں اوران کو 

تسلی دیں۔ اس بارے میں سوچنا اہم ہے کہ وہ شخص آپ سے کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو 
تو تالش کرنا کہ یہ کیا ہے، اگر کوئی ہو تو، اسے حل کرنا پہال قدم ہو گا۔ ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی تصحیح کرنے یا براہ 
راست تردید کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات اس شخص کی توجہ ہٹانا مناسب ہو گا، مثال کے طور پر بات 

چیت بدل کر، کچھ کھانے کیلئے ال کر دینے یا اکھٹے پیدل چلنے سے۔
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51 6 کیئررز )دیکھ بھال کرنے والوں( کیلئے مدد

رویے جو دشوار ہیں
ڈیمنشیا کا حامل کوئی فرد – خاص کر مرض بڑھنے کی صورت میں دشوار یا پریشان کن رویوں میں مبتال ہو سکتا ہے۔ 
اسے زیادہ تر ‘رویے جو دشوار ہیں’ کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ انہیں ‘ڈیمنشیا کی رویہ اور نفسیاتی عالمات’ (BPSD) کی 

وسیع تر اصطالح میں شامل پائیں گے۔ دشوار رویے دیکھ بھال کرنے والوں اور ڈیمنشیا میں مبتال فرد کے لئے، شدید اور 
انتہائی پریشان کن ہو سکتے ہیں۔

دشوار رویوں میں مندرجہ ذیل شامل ہو سکتے ہیں:
بہت بے چین ہو جانا  •

•  چیخنا یا چالنا – کسی چیز کو کچھ اور سمجھنے کی غلطی کرنے کی صورت میں، یا وہ چیزیں دیکھ کر جو وہاں موجود 
نہیں ہیں )واہمے(

جارحانہ طرز عمل، جسمانی یا زبانی طور پر۔  •

اس قسم کے رویے اکثر بہت پریشان کن ہیں۔ عالمات کی وجہ ایک عمومی اور قابل عالج صحت کا مسئلہ جیسا کہ درد، قبض 
کی وجہ سے پریشانی یا انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ ایک طبی تشخیص کیلئے جی پی سے ملیں۔

سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا رویہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی عالمت ہو سکتی ہے کہ اس فرد کی کوئی 
ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی جسمانی وجوہات موجود نہیں ہیں، تو اس کی وجہ شخص کی دیکھ بھال 
یا گھریلو ماحول کے کچھ پہلو اس طرز عمل کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ بوریت اور مایوسی دو عام وجوہات ہیں۔ جب یہ طرز 

عمل نمودار ہوتا ہے اس کا ایک ریکارڈ رکھنا آپ کو انہیں سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے یا اسکے آغاز کی وجہ تالش کریں۔  
اس فرد کا وقت سے متعلق حقیقت اور تصور آپ کی نسبت مختلف ہو سکتا ہے۔

غور کریں کہ اگر سرگرمیاں، خصوصاً میل جول، اس میں مددگار ہیں۔ آپ اروما تھراپی، مساج، یا موسیقی یا رقص تھراپی 
کو آزما سکتے ہیں۔ جانوروں سے رابطہ رکھنا کچھ لوگوں کی مدد کرسکتا ہے۔ دیگر مفید سرگرمیاں، اگر دستیاب ہوں، بات 

چیت کی تھراپی، یاد آوری تھراپی یا الئف اسٹوری ورک شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لئے صفحہ 18 پر ادویات کے بغیر 
عالج دیکھیں۔

 غیر معمولی اور دشوار رویوں کے بارے میں مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 525 دیکھیں، 
غیر معمولی رویہ اور 509، جارحانہ رویہ

6

دد
 م

ئے
کیل

ں( 
لو

وا
ے 

رن
 ک

ال
بھ

کھ 
دی

ز )
رر

کیئ



نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ52

آپ اصطالح ‘شخص پر مرکوز دیکھ بھال’ سے واقف ہوں گے۔ ڈیمنشیا کے تناظر میں، شخص پر مرکوز دیکھ بھال کا 
مطلب صحت اور سماجی دیکھ بھال کے ماہرین کو مندرجہ ذیل اصولوں کی عکاسی کرنیوالی دیکھ بھال کی پیشکش 

کرنی چاہئے:
ڈیمنشیا میں مبتال شخص کی قدر کرنا – وقار اور احترام کے ساتھ ان کا عالج کرنا اور انکے حقوق کو فروغ دینا �•

ایک انفرادی فرد کے طور پر ان کا عالج کرنا – ان کی سرگذشت، طرز حیات، ثقافت، پسند و ناپسند سمجھنا �•
معامالت کو انکے نقطہ نگاہ سے دیکھنا �•

ایک مثبت سماجی ماحول مہیا کرنا جس میں وہ اچھی طرح رہ سکیں، ایک وسیع کمیونٹی  میں تعلقات کو بڑھانا۔ �•

ڈیمنشیا میں مبتال ایک شخص کی دیکھ بھال، چاہے یہ کہیں بھی کی جائے ، اسکی بنیاد ہمیشہ انہی اصولوں پر ہونی 
چاہئے۔ آپ اور ڈیمینشیا میں مبتال فرد کو جہاں ممکن ہو، ہمیشہ شخص پر مرکوز دیکھ بھال کی ترقی میں شامل کیا 

جانا چاہئے۔  ایک پارٹنر، خاندان کے رکن یا دوست کے طور پر، اس شخص کے بارے میں آپ کا علم اور فہم انمول ہے۔

شخص پر مرکوز دیکھ بھال

اگر یہ طریق کار کام نہ کرے، یا اگر دشوار رویہ کی عالمات شدید یا بہت پریشان کن ہوں تو ڈاکٹر ادویات تجویز کر سکتا 
ہے۔ یہ صفحہ 21 پر نشاندہی کردہ، ایک مانع افسردگی یا مانع تفکر ادویات کے عالج میں مذکورہ ادویات میں سے ایک ہو 

سکتی ہے۔

اگر یہ ادویات مدد نہ کریں، تو ڈاکٹر ایک اینٹی سائیکوٹک دوا کی سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو، اس کے فوائد اور 
نقصانات کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کریں۔ یہ ادویات سب کے لئے مفید نہیں ہیں اورانکے سنگین ضمنی اثرات ہو سکتے 
ہیں۔ اینٹی سائیکوٹکس ،ادویات کے بغیر تمام طریقےناکام ہونے کے بعد ہی صرف مختصر وقت (12 ہفتوں تک( کیلئے دی 

جانی چاہئیں۔ 

مزید معلومات کیلئے حقائق نامہ 408 دیکھیں، ڈیمنشیا میں رویہ اور نفسیاتی 
عالمات میں بہرتی کیلئے ادویات
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ڈیمنشیا ہونے کا سبب کیا ہے اور کس طرح بہتر طور پر اسکی تشخیص کی جائے ، اس 
کے بارے میں محققین مزید تالش کر رہے ہیں۔ وہ اس عارضہ کیساتھ رہنے والے افراد کی 
زندگی کے معیار میں بہتری النے کیلئے نئے عالج اور طریقوں میں پیش رفت کر رہے ہیں۔

اگر آپ یا آپ کے کسی قریبی میں ڈیمنشیا کی تشخیص کی گئی ہے، تو آپ تحقیق میں حصہ 
لینا چاہیں گے۔ اسکا مطلب ایک نئے عالج کو جانچنے کے لئے ایک کلینیکل ٹرائل میں حصہ 

لینا یا جنیاتی تحقیق کیلئے خون دینا شامل ہو سکتا ہے۔ یا آپ حاصل ہونے والی دیکھ بھال 
صحت اور مدد کی خدمات پر اپنے خیاالت کا اظہار کر سکتے ہیں۔

ڈیمنشیا کی تحقیق میں شامل ہونے میں اپنی دلچسپی کو رجسٹر کرنے کے لئے آپ آن الئن جا 
سکتے ہیں۔ یا آپ اپنے عالقہ میں ٹرائل سے متعلق اپنی میموری سروس کا پوچھ سکتے ہیں۔

آپ نیشنل ہیلتھ سروسز چوائسز کی طرف سے صحت کی تحقیق میں شامل ہونے کے بارے 
میں مشورہ اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ انکے رابطہ کی تفصیالت صفحہ 63 پر 

تالش کر سکتے ہیں۔

الزائمرز سوسائٹی کا ایک تحقیقی نیٹ ورک ہے جس میں آپ مدد کیلئے شرکت کر سکتے ہیں 
 کہ تحقیقی منصوبہ جات کیلئے فنڈز کیسے مختص کیے جاتے ہیں۔ 
 شامل ہونے کیلئے research@alzheimers.org.uk پر ای میل یا

 3603 7423 020 پر فون کریں

اہم نکات: تحقیق
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تحقیق میں کیسے شامل ہوں
محققین، ڈیمنشیا میں مبتال افراد اور ان کے دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ مل کر، ڈیمنشیا کا عالج کرنے کی تگ و دو میں 

مصروف عمل ہیں۔ وہ اسکی وجوہات، اس سے بچاؤ، جلدی تشخیص کے طریقے، اور اس عارضہ کیساتھ زندگی گزارنے 
والوں کے معیار زندگی میں بہتری النے کی تحقیق کر رہے ہیں۔

تحقیق میں حصہ لینا
بہت سارے ہسپتال ڈیمنشیا کی تحقیق میں مدد کرتے ہیں۔ اس اہم کام کی انجام دہی اس عارضہ سے متاثرہ افراد کی مدد 

کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تحقیق میں بہت سے طریقوں سے حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ایک نئے عالج کی جانچ 
کیلئے جینیاتی تحقیق میں استعمال کیلئے خون دینا، یا صحت کی دیکھ بھال اور مدد کی خدمات کے معیار پر خیاالت دینا ہو 

سکتا ہے۔ اس میں حصہ لینا آپ کو  مشورہ فراہم کرنے اور محققین کے ساتھ اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

آپ کے پاس نیشنل ہیلتھ سروسز کی جانب سے اپنی دیکھ بھال اور عالج کے سلسلے میں متعلقہ اور مناسب تحقیق میں حصہ 
لینے کیلئے انتخاب کرنے کا حق ہے۔

تحقیق میں حصہ لینے والے زیادہ تر افراد ایک تبدیلی النے کے موقع کی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 
وہ نئے عالج یا خدمات آزمانے کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ دیکھ بھال پر اثر انداز اور اس میں بہتری الئی جا سکے اور ان 
کی کیفیت کی مزید بہتر نگرانی کی جا سکے۔ کچھ لوگ براہ راست تحقیق میں حصہ لینے کے بجائے اس تحقیق میں مدد کا 

فیصلہ کرتے ہیں جسے مالی معاونت حاصل ہو۔

تحقیق میں شامل ہونا
اگر آپ یا آپ کے دیکھ بھال کرنے والے تحقیق میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں، تو ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اپنے عالقہ 

میں ہونے والی تحقیق سے متعلق جی پی یا یاداشت سروس سے پوچھیں، جس میں آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ آن الئن بھی 
اپنی دلچسپی رجسٹر کر سکتے ہیں )ڈیمنشیا اور نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز ریسرچ نیٹ ورک – DeNDRoN – صفحہ 60 پر 

شروع ہونے والی دیگر کارآمد تنظیموں میں(۔

تحقیقی مطالعات میں اکثر مخصوص معیار پر پورا اترنے والے افراد جیسا کہ ڈیمنشیا کی مخصوص قسم یا مرحلہ کی 
ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی عمر، ادویات جو آپ لے رہے ہوں اور دیگر صحت کی کیفیات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے  کہ ہمیشہ 

آپ کے لئے ایک مطالعہ موزوں نہیں ہے۔ تاہم، آپ تالش کر سکتے ہیں کہ آپکے عالقہ میں یو کے کلینیکل ٹرائلز گیٹ وے کے 
ذریعے کونسی طبی تحقیق سرانجام دی جا رہی ہے )دیگر کارآمد تنظیموں میں DeNDRoN دیکھیں(۔

اگر آپ تحقیق میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر مطلع کیا جائے گا اور رضامندی دینے کا کہا جائے گا۔ آپ اپنی 
باقی ماندہ دیکھ بھال کو متاثر کئے بغیر کسی بھی وقت مطالعہ چھوڑ سکتے ہیں۔

آپ الزائمرز سوسائٹی یا الزائمر ریسرچ یوکے سے ڈیمنشیا میں تحقیق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرسکتے ہیں 
)رابطے کی تفصیالت کیلئے صفحہ 60 پر شروع ہونے والے دیگر کارآمد تنظیمیں دیکھیں(۔
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ56

انداز ہونا ڈیمنشیا کی تحقیق پر اثر 
الزائمرز سوسائٹی کئی قسم کی تحقیق کی مالی اعانت اور معاونت کرتی ہے۔ اسے مالی معاونت کردہ تحقیق کے معیار 

اورنسبت میں بہتری النے کیلئے ڈیمنشیا محققین اور ڈیمنشیا سے متاثرہ افراد کیساتھ اشتراک میں سرانجام دیا جاتا ہے۔ 
الزائمرز سوسائٹی کا تحقیقی نیٹ ورک، جو 230 ڈیمنشیا میں مبتال افراد، کیئررز اور سابقہ کیئررز سے مل کر بنا ہے وہ اس 

میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔

ریسرچ نیٹ ورک رضاکار، تحقیقی تجاویز کا جائزہ لینے، محققین کیساتھ منصوبے کے بارے میں بات کرنے، تحقیقی 
ترجیحات تشکیل دینے اور ڈیمنشیا کی تحقیق کی آگاہی اور اہمیت کو اجاگر کرنے کیلئے اپنے اپنے خیاالت پیش کرتے ہیں۔ 

تمام رضاکار تربیت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ رضاکار تحقیق میں بہت کم یا جتنا زیادہ پسند کریں شامل ہو سکتے ہیں اور 
 گھر سے رضاکاری کرنا ممکن ہے۔ اگرآپ تحقیقی نیٹ ورک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو، 

alzheimers.org.uk/researchnetwork مالحظہ کریں research@alzheimers.org.uk ای میل کریں 
یا 3603 7423 020 پر کال کریں۔
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57 8 الزائمرز سوسائٹی کی خدمات اور مدد

8 الزائمرز سوسائٹی کی 
خدمات اور مدد

الزائمرز سوسائٹی ڈیمنشیا سے متاثرہ افراد کی مدد کیلئے بہت سی اقسام کی خدمات اور وسائل مہیا 
کرتی ہے۔

نیشنل سروسز
آپ انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئر لینڈ میں جہاں بھی رہتے ہیں یہ دستیاب ہیں۔

قومی ڈیمنشیا ہیلپ الئن – 1122 222 0300
ہیلپ الئن کسی بھی فرد کیلئے ہے جو ڈیمنشیا سے متاثرہ ہو یا اپنی یاداشت کے بارے میں پریشان ہو۔ تربیت یافتہ ایڈوائزرز 

دیگر مناسب تنظیموں کے بارے میں معلومات، معاونت، رہنمائی اور نشاندہی فراہم کرتے ہیں۔ ہیلپ الئن 9 بجے صبح سے 
5 بجے شام بروز پیرتا جمعہ اور 10بجے صبح سے 4 بجے شام بروز ہفتہ اور اتوار کھلی رہتی ہے۔ آپ ہیلپ الئن سے 

helpline@alzheimers.org.uk پر ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔

ٹاکنگ پوائنٹ آن الئن مباحثہ فورم
ڈیمنشیا سے متاثرہ کسی بھی فرد کیلئے ٹاکنگ پوائنٹ آن الئن مدد اور بات چیت کا فورم ہے۔ اس جگہ سے مشورہ لیا جا 

سکتا ہے، معلومات کاتبادلہ، بات چیت میں شمولیت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹاکنگ پوائنٹ سال کے ہر دن، دن کے 
24 گھنٹے دستیاب ہے۔ alzheimers.org.uk/talkingpoint مالحظہ کریں

معلومات
الزائمرز سوسائٹی ڈیمنشیا میں مبتال افراد، خاندان اور دوستوں کیلئے وسیع معلومات مہیا کرتی ہے۔ اس میں حقائق نامے 

شامل ہیں جن کا اس پورے راہنما کتابچہ میں حوالہ دیا گیا ہے۔ )براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ فی الحال یہ حقائق نامے 
 صرف انگلش میں ہی دستیاب ہیں(۔

آپ یہ معلومات alzheimers.org.uk/factsheets پر بھی دیکھ سکتے ہیں، پرنٹ شدہ نقول کی درخواست کیلئے، صفحہ 
67 پر فارم استعمال کریں یا 5933 303 0300 پر فون کریں۔
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ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ58

مقامی خدمات
الزائمرز سوسائٹی انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئر لینڈ میں بہت سی اقسام کی مقامی خدمات فراہم کرتی ہے۔ براہ مہربانی نوٹ 
کریں کہ ذیل میں درج تمام خدمات مالی مدد کی دستیابی سے مشروط ہیں اور ہرجگہ پیش نہیں کی جاتی ہیں۔ اپنے عالقے 
میں سوسائٹی سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اپنے مقامی الزائمرز سوسائٹی دفتر یا قومی ڈیمنشیا ہیلپ الئن 

سے رابطہ کریں یا alzheimers.org.uk/localinformation مالحظہ کریں

ڈیمنشیا ایڈوائزرخدمات
ڈیمنشیا ایڈوائزر ڈیمنشیا میں مبتال افراد اور انکے دیکھ بھال کرنے والوں کو ڈیمنشیا کی تشخیص کے بعد سے معلومات، 

مشورہ اور راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ وہ ڈیمنشیا سے متاثرہ افراد کی ضرورت کی معلومات کی شناخت اور وسائل اور 
مشورہ فراہم کرکے ان ضروریات کو پورا کرنے کیلئے مدد کرتے ہیں۔

 
ڈیمنشیا مددگار خدمات

ڈیمنشیا مددگار کارکن ڈیمنشیا میں مبتالافراد، انکے دیکھ بھال کرنے والوں اور خاندان کو، ان کی حالت کو سمجھنے، 
روزمرہ زندگی کے مسائل سے نمٹنے، اور مستقبل کیلئے تیاری کرنے میں مدد دینے کیلئے ماہر عملی مشورہ اور معاونت 

فراہم کرتے ہیں۔ 

ڈیمنشیا کیفے
ڈیمنشیا کیفے ڈیمنشیامیں مبتال افراد، انکے دیکھ بھال کرنے والوں کو اکھٹا ہونے اور گھلنے ملنے، معلومات وصول کرنے اور 

تجربات کا اشتراک کرنے کیلئے ایک محفوظ، آرام دہ اور معاون ماحول مہیا کرتے ہیں۔

برین® گروپس کیلئے گانا گانا
برین® کے لئے گانا ایک تحریکی گروپ سرگرمی ہے جس کی بنیاد ڈیمنشیا میں مبتال ابتدائی سے معتدل مراحل کیلئے 

موسیقی تھراپی کے اصولوں پر ہے۔

کمیونٹی مددگار خدمات )بشمول دوستی کرنا(
دوستی کرنے کی خدمات ڈیمنشیا میں مبتال افراد کوایک رضاکار سے مالتی ہیں جس کی ایسی دلچسپیاں ہوں۔ رضاکار 

ڈیمنشیا میں مبتال افراد کو اپنے گھر یا مقامی عالقہ میں اپنے مشاغل اور دلچسپیاں جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے۔

کمیونٹی  میں شامل کرنے اور گھلنے ملنے کی مددگار خدمات یا تو رضاکاروں یا عملہ کی جانب سے مہیا کی جاتی ہیں۔ 
دوستی کرنے کے برعکس، یہ خدمت باہمی دلچسپیوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ کلی طور پر ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی 

ضروریات پر مبنی ہے۔
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ڈیمنشیا میں مبتال افراد کے لئے مددگار گروپس
ڈیمنشیا میں مبتال افراد کے لئے مددگار گروپس ایک محفوظ اور معاون ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں شرکاء ان مسائل کے 

بارے میں بات کر سکیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ عملی معلومات اور تجربات کا اشتراک کر 
سکتے ہیں جو سمجھتے ہوں کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔

دیکھ بھال کرنے والوں کیلئے مددگار گروپس
مددگار گروپس ان کیلئے جو کسی ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرتے ہیں ایک دوستانہ اور مددگار ماحول مہیا کرتے 

ہیں تا کہ وہ اپنے تجربات کے بارے میں دوسرے دیکھ بھال کرنے والوں سے بات کریں۔

دیکھ بھال کرنے والوں کا معلوماتی اور مدد کا پروگرام
دیکھ بھال کرنے والوں کا معلوماتی اورمدد کا پروگرام ان لوگوں کیلئے جو ڈیمنشیامیں مبتال خاندانی رکن یا دوست کی دیکھ 

بھال کرتے ہیں ورکشاپس کا ایک سلسلہ ہے۔ ورکشاپس خاندانی دیکھ بھال کرنے والوں کوعملی معلومات مہیا کرتی ہےجو 
ڈیمنشیا میں مبتال فرد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور دوسروں کیساتھ اپنے تجربات کا اشتراک کرنے کا موقع دیتی ہے۔

ڈیمنشیا میں مبتال افراد کے لئے وکالتی خدمات
ایڈوکیسی ڈیمنشیا میں مبتال افراد کو، اپنے خیاالت کا اظہار کرنے، معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل کرنے، اور اپنے 
حقوق محفوظ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ مہارت استعمال کرتے ہوئے، ایک تربیت یافتہ وکیل ڈیمنشیا میں 

مبتال فرد کو باخبر انتخاب اور فیصلے کرنے میں مدد کرتے ہیں، مثال کے طور پر اپنی وصول کردہ دیکھ بھال کی خدمت کے 
بارے میں۔

ڈے کیئر اور مددگار خدمات
ڈے کیئر اور مددگار خدمات ڈیمنشیا میں مبتال افراد کو، اپنے مشاغل اور دلچسپیاں جاری رکھنے، نئی سرگرمیاں کرنے کی 
کوشش کرنے اور اپنے گھر سے باہر دوسروں کیساتھ ایک دوستانہ اور محفوظ ماحول میں گھلنے ملنے کا موقع دیتی ہیں۔

گھر پر دیکھ بھال اور مددگار خدمات
اسپیشلسٹ ہوم کیئر اور مددگار خدمات ڈیمنشیا میں مبتال افراد کو اپنی خودمختاری کو برقرار رکھنے میں مدد کے لئے ان 

کے اپنے گھر پر ذاتی نوعیت کی بالمشافہ خدمات پیش کرتی ہیں۔ 
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ60

9 دورسے مفید ادارے
)Action on Elder Abuse( بوڑھوں کے ساتھ بدسلوکی پر کاروائی

enquiries@elderabuse.org.uk
www.elderabuse.org.uk

ایک خاص ادارہ جو خاص طور پر بوڑھے افراد کے ساتھ بدسلوکی پر توجہ دیتا ہے 

)Age UK( ایج یو کے
6565 169 0800 (مشورہ)

www.ageuk.org.uk 
www.ageuk.org.uk/cymru (AgeCymru)

www.ageuk.org.uk/northern-ireland (AgeNI)

اس کا مقصد معلومات اور مشورہ، خدمات، مہمات، مطبوعات، تربیت اور تحقیق کے ذریعے ہر ایک کے بڑھاپے کی زندگی کو 
بہتربنانا ہے۔

)Alzheimer’s Research UK( الزائمرز ریسرچ یوکے
0300 111 5555

enquiries@alzheimersresearchuk.org
www.alzheimersresearchuk.org

ڈیمینشیا پر تحقیق کرنے والی ایک ممتاز چیرٹی۔

 )AT Dementia( اے ٹی ڈیمینشیا
0116 257 5017

info@trentdsdc.org.uk 
www.atdementia.org.uk

مددگار ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں جو ڈیمینشیا میں مبتال افراد کو زیادہ خود مختاری سے زندگی 
گزارنے میں مدد دیتے ہیں

 )Benefit Enquiry Line )BEL(( )بینی فٹ انکوائری الئن )بیل
0800 882 200

(ٹیکسٹ فون) 355 243 0800
www.gov.uk/benefit-enquiry-line 

اگر آپ معذور ہیں یا ایک دیکھ بھال کرنے والے ہیں تو ان بینی فٹس پر مشورہ اور معلومات مہیا کرتی ہے جو آپ کلیم کر 
سکتے ہیں۔

)Benefit Enquiry Line Northern Ireland( بینی فٹ انکوائری الئن ناردرن آئر لینڈ
0800 220 674

(ٹیکسٹ فون) 787 243 0800
www.nidirect.gov.uk/benefit-enquiry-line

ناردرن آئر لینڈ میں رہنے والے لوگوں کو بینی فٹس پر مشورہ مہیا کرتے ہیں۔
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مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

61 9 دورسے مفید ادارے

 )British Psychological Society( برٹش سائکالوجیکل سوسائٹی
0116 254 9568

enquiries@bps.org.uk 
www.bps.org.uk 

کلینکل اور کونسلنگ سائکالوجسٹس کی ایک فہرست تک رسائی مہیا کرتی ہے جو پرائیویٹ تھراپی سروسز کی پیش کش 
کرتے ہیں۔ 

)Care and Social Services Inspectorate Wales( کیئر اینڈ سوشل سروسز انسپیکٹوریٹ ویلز
0300 062 8800

cssiw@wales.gsi.gov.uk
www.wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw

ویلز میں صحت اور سوشل کیئر کی خدمات کی نگرانی کرنے والی خود مختارتنظیم

 )Care Quality Commission( کیئر کوالٹی کمیشن
03000 616161

enquiries@cqc.org.uk
www.cqc.org.uk 

انگلینڈ میں صحت اور سماجی دیکھ بھال کی خدمات کی نگرانی کرنے والی خود مختارتنظیم 

 )Carers Trust( کیئررز ٹرسٹ
0844 800 4361  
info@carers.org
www.carers.org

خاندان کے ایک فرد یا دوست کی دیکھ بھال کرنے والے کسی بھی فردکی مدد، خدمات اور اعتراف کے لئے کام کرنے واال 
ادارہ

 )Carers UK( کیئررز یوکے
0808 808 7777

adviceline@carersuk.org
www.carersuk.org

دیکھ بھال کے بارے میں معلومات اور مشورہ مہیا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کرنے والوں کی عملی اور جذباتی 
مدد۔

 )Citizens Advice Bureau )CAB(( سیٹزن ایڈوائز بیورو
www.citizensadvice.org.uk 

www.adviceguide.org.uk (online information resource)

سیٹزن ایڈوائز بیورو،قرض، بینی فٹس، مالزمت ، ہاؤسنگ اور امتیاز کے مسائل کو حل کرنے میں لوگوں کو مفت، رازدارانہ، 
غیر جانبدارانہ اور خود مختار مشورہ اور مدد کی پیش کش کرتا ہے۔اپنے قریبی سیٹزن ایڈوائز بیورو کے دفترکا پتا چالنے 

کے لئے مندرجہ باال ویب سائٹ مالحظہ فرمائیں یا فون کی کتاب دیکھیں۔
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ62

 )Dementia UK( ڈیمینشیا یوکے
0845 257 9406 (Admiral Nurse helpline)

direct@dementiauk.org (Admiral Nursing Direct) 
www.dementiauk.org

قومی چیرٹی، ڈیمینشیا سے متاثر ہونے والے تمام افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے کوشاں ہے۔ وہ ایڈمرل نرسز 
مہیا کرتے ہیں تو دماغی صحت کی نرسیں ہیں اور ڈیمینشیا کی دیکھ بھال میں مہارت رکھتی ہیں۔ 

اینڈ نیوروڈی جینریٹو کی بیماری پر تحقیق کا نیٹ ورک   ڈیمینشیاز 
)Dementias and Neurodegenerative Diseases Research Network )DeNDRoN((

www.dendron.nihr.ac.uk
http://public.ukcrn.org.uk/search  

(UK Clinical Research Network Study Portfolio)

ڈینڈرون، نیشنل انسٹی ٹیوٹ فارہیلتھ ریسرچ کلینکل ریسرچ نیٹ ورک کا حصہ ہے، جو مریضوں اور این ایچ ایس کو بہتر 
بنانے کے لئے تحقیق میں مدد دیتا ہے۔

)Department for Work and Pensions( ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈپینشنز
www.gov.uk/dwp

بینی فٹس اور پینشنز کی تفصیالت کے ساتھ حکومت کی ویب سائٹ اور انہیں کیسے کلیم کرنا ہے۔

)Driver and Vehicle Licensing Agency )DVLA(( )ڈرائیور اینڈ وہیکل الئسنسنگ ایجنسی )ڈی وی ایل اے
0300 790 6806

www.gov.uk/contact-the-dvla

حکومتی رقوم پر چلنے واالے ادارہ جو گریٹ برٹین میں ڈرائیونگ الئسنس اور گاڑیوں کے رجسٹریشن کی دستاویزات جاری 
کرتا ہے۔

 ڈرائیور اینڈ وہیکل الئسنسنگ ناردرن آئر لینڈ)ڈى وى ایل این آئی( 
)Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland )DVLNI((

0845 402 4000
dvlni@doeni.gov.uk

www.dvlni.gov.uk

حکومتی رقوم پر چلنے واالے ادارہ جو ناردرن آئر لینڈ میں ڈرائیونگ الئسنس اور گاڑیوں کے رجسٹریشن کی دستاویزات 
جاری کرتا ہے۔

)GOV.UK( گوو۔یوکے
www.gov.uk

حکومتی خدمات اور معلومات آن الئن، ڈائریکٹ گوو کی جگہ، اور بینی فٹس، ڈرائیونگ، ہاؤسنگ، رقم اور ٹیکس، کام اور 
پینشنز کا احاطہ کرتی ہے
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مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

63 9 دورسے مفید ادارے

 )Law Society( ال سوسائٹی
020 7242 1222

contact@lawsociety.org.uk
www.lawsociety.org.uk

انگلینڈ اور ویلزمیں وکالکا نمائندہ ادارہ 

 )Mind( مائنڈ
0300 123 3393 

info@mind.org.uk 
www.mind.org.uk 

ذہنی صحت کی چیرٹی جو ذہنی صحت کے تمام پہلوؤں پر معلومات شائع کرتی ہے اور مقامی اداروں کے ذریعے کئی قسم 
کی مدد مہیا کرتی ہے۔

 )NHS Choices( این ایچ ایس چوائسز
www.nhs.uk

www.nhs.uk/service-search (لوکل سروسز کے لئے)
www.nhs.uk/carersdirect (یا کال کریں 0202 802 0808)

www.nhs.uk/conditions/clinical-trials (صحت کی تحقیق میں شامل ہونے کے لئے رہنمائی)

یوکے کی سب سے بڑی صحت کی ویب سائٹ، جو صحت کے بارے میں ایک جامع معلوماتی خدمت مہیا کرتی ہے جس کا 
مقصد لوگوں کو اپنی صحت کی دیکھ بھال پر بااختیاربنانا ہے۔

)NHS Direct Wales )Galw Iechyd Cymru(( این ایچ ایس ڈائریکٹ ویلز
0845 4647

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ویلز میں رہنے والے افراد کے لئے این ایچ ایس ڈائریکٹ سروس۔ یہ انگلش اور ویلش میں معلومات مہیا کرتی ہے۔

این ایچ ایس 111 خدمت۔ این ایچ ایس ڈائریکٹ )انگلینڈ( 
)NHS 111 service – previously NHS Direct )England((

0845 4647
111

www.nhsuk/111

وسیع نوعیت کےصحت کے موضوعات پر معلومات۔ ٹیلی فون سروس، کلینکل معلومات، رازدارانہ مشورہ اور خود اعتمادی 
تک چوبیس گھنٹے رسائی مہیا کرتی ہے۔ این ایچ ایس 111(ٹیلی فون 111) نے این ایچ ایس ڈائریکٹ انگلینڈ کو تبدیل کیا 

ہے۔

 )NI Direct( این آئی ڈائریکٹ
www.nidirect.gov.uk

ناردرن آئر لینڈ کے شہریوں کے لئے حکومتی ویب سائٹ، جو بینی فٹس، ڈرائیونگ، ہاؤسنگ، رقم اور ٹیکس، پینشنز، صحت 
اور بہتری پر معلومات مشورہ مہیا کرتی ہے۔
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ64

)Office of the Public Guardian and Court of Protection( آفس آف دی پبلک گارڈین اینڈ کورٹ آف پروٹیکشن
0300 456 0300

customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk
www.gov.uk/office-of-public-guardian

پاورآف اٹارنی اور ڈپٹی شپ پر معلومات اور مشورہ مہیا کرتا ہے۔ یہ اٹارنیز اور ڈپٹیز کو اپنے فرائض ادا کرنے میں مدد 
بھی دیتا ہے اور جو لوگ ذہنی استعدادا کی وجہ سے خود فیصلے نہیں کر سکتے، ان کو تحفظ مہیا کرتا ہے۔ 

 )Pension Service( پینشن سروسز
 7898 731 0800 (کلیم الئن) 

0265 606 0845 (عمومی سواالت)
www.gov.uk/contact-pension-service

سٹیٹ پینشن کی اہلیت، کلیمز اور ادائیگیوں، بشمول پینشن کریڈٹ میں مدد۔

)Regulation and Quality Improvement Authority( ریگولیشن اور کوالٹی امپروومنٹ اتھارٹی
028 9051 7500 

info@rqia.org.uk
www.rqia.org.uk

ناردرن آئرلینڈ میں صت اور سماجی دیکھ بھال کی خدمات کو منظم کرنے والے خود مختار ادارہ۔

 )Silver Line( سلور الئن
0800 328 8888

info@thesilverline.org.uk
www.thesilverline.org.uk

خدمات تک نشاندہی کے ذریعے بوڑھے لوگوں کی مدد کرتی ہے، تنہائی کا مقابلہ کرنے کے لئے دوستی کی خدمات کی پیش 
کش کرتی ہے اور بدسلوکی اور غفلت کے شکار افراد کو بااختیاربناتی ہے۔

 )Solicitors for the Elderly( بوڑھوں کے لئے وکیل
0844 567 6173 (for help finding a solicitor)

admin@solicitorsfortheelderly.com
www.solicitorsfortheelderly.com/public/search

سالیسائٹرز، بیرسٹرز اور لیگل ایگزیکٹوز کا ایک خود مختارقومی ادارہ ،جو بوڑھے اور غیر محفوظ افراد، انکے اہل خانہ اور 
دیکھ بھال کرنے والوں کو ماہر قانونی مشورہ مہیا کرتے ہیں۔

 )UK Homecare Association Ltd( یو کے ہوم کیئر ایسوسی ایشن لمیٹڈ
020 8661 8188

enquiries@ukhca.co.uk
www.ukhca.co.uk

ان اداروں کی قومی تنظیم جولوگوں کو ان کے اپنے گھروں میں سماجی دیکھ بھال، بشمول نرسنگ کی خدمات مہیا کرتے 
ہیں۔

9

ے
دار

د ا
فی

 م
ے

رس
دو



مزید معلومات کے لئے ویب سائٹ alzheimers.org.uk مالحظہ فرمائیں

65 10 پڑتال فہرست

1     اپنی تشخیص کے بارے میں زیادہ سمجھتے ہیں – مثال کے طور پر آپ کو ڈیمنشیا کی کونسی قسم ہے۔ اور آپ 
کی ادویات کس لئے ہیں )اگر تجویز کی گئی ہوں(۔ )صفحہ 5.)

2     آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں دوسروں سے بات کریں اور اگر کوئی تھراپیز یا سرگرمیاں ہیں 
تو اپنے جی پی سے پوچھیں۔ )صفحہ 18.(

3     یاداشت کے نقصان سے نمٹنے کیلئے کوئی طریقہ کار آزمائیں۔ )صفحہ 24.(

4    اپنے روزمرہ معمول کیلئے ورزش متعارف کرائیں اور یقینی بنانے کیلئے اپنی خوراک کا جائزہ لیں کہ یہ متوازن 
ہے۔ )صفحہ 26.(

5     اپنے جی پی، ڈینٹسٹ، ماہر بصارت اور چیروپوڈسٹ کیساتھ باقاعدہ جانچ اپ کرائیں۔ )صفحہ 27.(

6     اپنے اور اپنے کیئرر کیلئے ایک بینیفٹس پڑتال کا انتظام کریں۔ )صفحہ 31.(

7    اپنی وصیت لکھیں اور اس کی تجدید کریں اور ایک مختار مقرر کریں۔ )صفحہ 33.(

DVLA/DVLNI     8 اور اپنی کار انشورنس کمپنی کو اپنی تشخیص کے بارے میں بتائیں )اگر ڈرائیونگ کرتے ہوں(۔ 
)صفحہ 36.(

9     ایک کمیونٹی دیکھ بھال کی تشخیص اور ایک کیئرر کی تشخیص کیلئے سماجی خدمات کا پوچھیں۔ )صفحہ 42.(

10     اپنے اور اپنے دیکھ بھال کرنے والے  کیلئے مقامی خدمات تالش کرنے کیلئے الزائمرز سوسائٹی سے رابطہ کریں۔ 
)صفحہ 57.(

10 پڑتال فہرست
اس راہنما کتابچہ کو پڑھنے کے بعد ذیل میں کرنے کیلئے ایک پڑتال فہرست دی 

گئی  ہے۔ یہ آپ کو اب اچھی زندگی گزارنے اور مستقبل کیلئے منصوبے بنانے میں 
مدد دی گی:
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نیشنل ڈیمنشیا ہیلپ الئن سے فون نمرب 1122 222 0300 پر رابطہ کریں

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ 66

کیسے منگوانا ہے
آپ alzheimers.org.uk/factsheets سے حقائق نامے ڈاؤن لوڈ (بطور PDF) کر سکتے ہیں۔ پرنٹ کا آرڈر کرنے کیلئے 

براہ مہربانی حقائق نامہ آرڈر فارم مکمل کریں۔

آپ چھ حقائق ناموں کا آرڈر  مفت کر سکتے ہیں۔ چھ سے زیادہ حقائق نامے منگوانے پر فی کس p20 قیمت ہے۔

ایک آرڈر کرنے کیلئے، براہ مہربانی حقائق نامہ آرڈر فارم مکمل کریں اور اسے بھیج دیں:

Alzheimer’s Society Publications Orders
PO Box 1504

High Wycombe HP12 9DS

 اگر آپ کوئی سواالت پوچھنا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی ہمیں 5933 303 0300 پر کال کریں یا 
orders@alzheimers.org.uk پر ای میل کریں

آپ کارڈ یا چیک کی مدد سے بھی ادائیگی کر سکتے ہیں 

تنظیموں کے لئے
ہم تنظیموں کیلئے پروفارمہ انوائسز فراہم کر سکتے ہیں جنہیں ایک انوائس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آرڈر کی تفصیالت 

ای میل کریں )بشمول ترسیل اور انوائس کا پتہ( publications@alzheimers.org.uk پر آرڈر فارم پر نشان لگا کر ایک 
انوائس کی درخواست کریں۔

 ہم خریداری آرڈرز قبول کر سکتے ہیں۔ اپنے خریداری نظام میں ہمیں شامل کرنے کے لئے براہ مہربانی 
publications@alzheimers.org.uk پر ای میل کریں 

حقائق نامہ منگوانا



براہ مہربانی اس فارم کی دونوں اطراف مکمل کریں

پہال نام عنوان   
خاندانی نام

پتہ

پوسٹ کوڈ     

ٹیلیفون 
ای میل

براہ مہربانی نوٹ کریں کہ ہر آرڈر کیلئے مبلغ 4.95£ کے پوسٹیج اور پیکنگ چارجز ہیں۔ 
  میں نے الزائمرز سوسائٹی کو قابل ادا ایک چیک منسلک کیا ہے۔

  میں ایک پروفارمہ انوائس پسند کروں گا )رصف تنظیموں کیلئے(۔

ادائیگی کرنا پسند کروں گا بذریعہ:   ویزا    ماسٹر کارڈ
کارڈ پر نام

سیکیورٹی کوڈ   کارڈ نمرب   

تاریخ اجراء            معیاد ختم ہونے کی تاریخ            اجراء نمرب  

تاریخ دستخط     

الزائمرز سوسائٹی کو گزشتہ چار سال میں کیے جانیوالے تمام    جی ہاں، میں 
تحائف اور مستقبل میں کیے جانیوالے رقم کے تمام تحائف سے خوش ہوں جو میں بطور 

میں اعالن کرتا ہوں کہ میں انکم ٹیکس اور/یا کیپیٹل گین ٹیکس کی ایک رقم ادا کرتا ہوں جو  گفٹ ایڈ عطیہ دوں گا۔ 
ٹیکس کے ہر سال میں میرے عطیہ )عطیات( پر تمام خیراتی اداروں اور CASCs بطرف HM ریونیو اینڈ کسٹمز کے 

دعوی کردہ ٹیکس کے کم از کم برابر یا زیادہ ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز جیسا کہ VAT اور کونسل ٹیکس 
کوالیفائی نہیں کرتے۔ آپ کے دیے جانیوالے ہر 1£ کیلئے الزائمرز سوسائٹی p25 کا دعوی نو کرے گی۔

کوائف تحفظ 
مالیات اکھٹے کرنے، مہم چالنے اور ڈیمنشیا سے متاثرہ افراد کیلئے خدمات کیلئے الزائمرز سوسائٹی آپ سے رابطہ کرے گی۔ اگر آپ 
ہمارا آپ سے رابطہ نہ کیے جانے کو ترجیح دیں تو براہ مہربانی صارف معاونت پر 0898 306 0845 پر کال کریں یا اس فارم کو 

واپس کرنے سے پہلے یہ  خانہ پر نشان لگائیں۔
ہم تیسرے فریق کو آپ کے کوائف فروخت نہیں کریں گے۔ ہمیں آپ کی تفصیالت تیسرے فریقین تک آگے بڑھانے کی ضرورت ہے 

جیسا کہ پرنٹرز، جو کہ ہماری منشا پر عمل کرنے کے مجاز ہیں۔

حقائق نامہ آرڈر فارم

67

تحفہ مدد دیں



الگت مقدار  اشاعت عنوان  آئیٹم کوڈ   

آرڈر کل £  

عطیہ )آپ کا شکریہ( £  
£4.95 پوسٹیج اور پیکنگ     

کل £  

حقائق نامہ آرڈر فارم 
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رابطہ میں رہیں
الزائمرز سوسائٹی یو کے کا ڈیمنشیا میں مدد اور تحقیق کا ممتاز خیراتی ادارہ ہے جو اس عارضہ سے 
متاثرہ الکھوں افراد کی زندگیوں میں بہتری ال رہا ہے۔ 100,000 سے زائد افراد ہماری مقامی مددگار 

خدمات پر انحصار کرتے ہیں، اور ہزاروں مزید ہماری معلومات، ہیلپ الئن مشورہ اور آن الئن معاونت 
سے مستفید ہوتے ہیں۔

ہم عارضہ کی زیادہ سمجھ بوجھ کیساتھ ڈیمنشیا میں مبتال افراد کے ایک بہتر معیار زندگی کیلئے مہم چالتے ہیں۔ ہم 
ڈیمنشیا کی وجہ، عالج اور روک تھام میں طبی اور سماجی تحقیق کے جدید پروگراموں کی مالی مدد کرتے ہیں۔

ہمارے ساتھ شامل ہوں – ایک رکن بنیں
مفت میں الزائمرز سوسائٹی کے ایک رکن بنیں اور ہمارے میگزین، ڈیمنشیا کے ساتھ زندگی گزارنا کے ذریعے رابطہ میں 

رہیں۔ مزید معلومات کیلئے ہماری ممبرشپ ٹیم کو کال کریں 0868 306 0845 پر )پیرتا جمعہ، 9بجے صبح سے 5 بعد 
دوپہر( یا alzheimers.org.uk/membership مالحظہ کریں۔

 آپ بھی ہمارے ای نیوزلیٹر کے ذریعے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ ان کے حصول کیلئے ہماری ویب سائٹ 
alzheimers.org.uk/enewsletter پر سائن اپ کریں

شامل ہو جائیں
شاید مستقبل میں، آپ الزائمرز سوسائٹی کے وسیع تر کاموں کے بارے میں مزید جاننا چاہیں۔ بہت سے طریقے ہیں آپ اور 

آپ کا خاندان اسطرح کے امور مثالً مہم چالنا، ڈیمنشیا دوستانہ کمیونٹی اور مالیات اکھٹے کرنے میں مدد کرنے میں شامل ہو 
 سکتے ہیں۔ رضاکارانہ مواقع کے بارے میں جاننے کیلئے ہمیں 9300 504 0845 پر کال کریں یا 

alzheimers.org.uk/volunteer مالحظہ کریں۔
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الزائمرز سوسائٹی اس راہنما کتابچہ کی اشاعت اور تقسیم کے ضمن میں 
محکمہ صحت کی مدد اور رقوم کی فراہمی میں مدد دینے کا شکریہ ادا کرتی ہے 

اور اسے سراہتی ہے۔

محکمہ صحت ڈیمنشیا میں مبتال افراد اور ان کے دیکھ بھال کرنے والوں کی ضروریات کی 
مہارتوں میں اضافہ اور آگاہی کیلئے تشخیص کی شرح کو بڑھانے پر توجہ مرکوزکرتے ہوئے، 

ڈیمنشیا کی دیکھ بھال میں بہتری النے میں مزید آگے اور تیز تر کام کیلئے تنظیموں بشمول 
الزائمرز سوسائٹی کیساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔

الزائمرز سوسائٹی اس راہنما کتابچہ کی ان کی توثیق کے لئے مندرجہ ذیل تنظیموں کی بھی 
مشکور ہے:

•  دی رائل کالج آف سائیکیاٹرسٹس – برطانیہ میں ماہر نفسیات کیلئے پیشہ ورانہ اور تعلیمی 
ادارہ

•  رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنرز – مریضوں کے لیے دیکھ بھال میں بہتری النے کیلئے 
45,000 سے زائد فیملی ڈاکٹرز کا ایک نیٹ ورک۔ یہ عمومی طبی مشق کے اعلی ترین 

معیارات کی حوصلہ افزائی کرنے اور برقرار رکھنے کیلئے کام کرتا ہے اور تعلیم، تربیت، 
تحقیق اور طبی معیارات پرجی پییز کی آواز کے طور پر عمل کرتا ہے۔

 
•  دی ایسوسی ایشن آف ڈائریکٹرز آف ایڈلٹ سوشل سروسز – یہ ادارہ انگلینڈ میں بالغ سماجی 

خدمات کے تمام ڈائریکٹرز کی نمائندگی کرتا ہے۔

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ
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رائے
ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اشاعت مددگار لگی ہو گی۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو، اور خاص 

طور پر کوئی تجویز ہو کہ اسے مستقبل میں کیسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو براہ 
مہربانی رابطہ کریں۔ 

براہ مہربانی ذیل میں تفصیالت استعمال کرتے ہوئے اپنے تبصرے لکھیں اور ہمارے پاس بھیج کریں۔

FREEPOST RTEB-KSER-JZYZ 
Alzheimer’s Society Publications team

Devon House
58 St Katharine’s Way

London E1W 1LB

 publications@alzheimers.org.uk یا ای میل کریں

نام:
ای میل:

پتہ:

)اختیاری(
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نوٹس

ڈیمنشیا )یاداشت کی کمی( پر راہنما کتابچہ
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73 ڈیمنشیا کے بارے میں

یہ اشاعت معلومات اور عمومی مشورہ پر مشتمل ہے۔ اسے ایک کوالیفائیڈ پیشہ ور ماہر کی طرف سے ذاتی مشورہ 
کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ الزائمرز سوسائٹی اس کے استعمال سے پیدا ہونے کوئی بھی 

ذمہ داری قبول نہیں کرتی ہے۔ ہم یقین دہانی کیلئے مرصوف عمل ہیں کہ موضوعات درست اور تازہ ترین ہوں، 
تاہم وقت کیساتھ معلومات تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین ورژن اور مکمل رشائط و ضوابط کیلئے براہ مہربانی 

ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
© الزائمرز سوسائٹی، 2013۔ جملہ حقوق محفوظ۔ ہیں۔ توقع برائے ذاتی استعمال، الزائمرز سوسائٹی کی 

تحریری اجازت کے بغیر اس کام کا کوئی حصہ تقسیم، دوبارہ تیاری، ڈاؤن لوڈ، )برقی( منتقلی یا کسی بھی شکل 
میں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔

پہلی اشاعت: 2013۔ اگال جائزہ: 2015
رجسٹرڈ خیراتی ادارہ نمرب۔ 296645۔ ایک کمپنی محدود بطرف ضمانت اور انگلینڈ میں رجسٹرڈ نمرب۔ 

2115499۔ الزائمرز سوسائٹی انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئر لینڈ میں مرصوف عمل ہے۔

اس ترجمے کے جائزے میں مدد پر، ٹچ سٹون سپورٹ کا شکریہ۔

اس کتابچہ کا صحت اور سماجی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد اور ڈیمنشیا کے متاثرہ افراد کی 
طرف سے جائزہ لیا گیا ہے۔ ہم ان کی فیاضانہ اور قابل قدر شراکت کیلئے شکریہ ادا کرتے ہیں۔

 اسے ہماری ذیل میں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے 
 alzheimers.org.uk/dementiaguide

ذرائع درخواست پر دستیاب ہیں۔



الزائمرز سوسائٹی ڈیمنشیا میں مبتال افراد، ان کے خاندانوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کیلئے 
برطانیہ کی ممتاز معاونتی اور تحقیقی خیراتی ادارہ ہے۔ ہم اپنی مطبوعات، قومی ڈیمنشیا ہیلپ 
الئن، ویب سائٹ، اور 2,000 سے زائد مقامی خدمات کے ذریعے ڈیمنشیا کی کسی بھی قسم کے 

حامل افراد اور ان کے دیکھ بھال کرنے والوں کو معلومات اور معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ہم ڈیمنشیا 
میں مبتال افراد کے بہرت معیار زندگی اور ڈیمنشیا کی بہرت سمجھ بوجھ کے لئے مہم چالتے ہیں۔ 

ہم ڈیمنشیا کی وجوہات، عالج اور انسداد کے طبی اور سماجی تحقیق کے ایک جدید پروگرام کے لئے 
اور لوگوں کو دیکھ بھال مہیا کرنے کے لئے مالی معاونت فراہم کرتے ہیں۔

اگر آپ کو الزائمر کا مرض یا ڈیمنشیا کی کسی بھی دورسی قسم ہونے کے بارے میں کوئی خدشات ہیں، تو 
alzheimers.org.uk مالحظہ کریں یا الزائمرز سائٹی قومی ڈیمنشیا ہیلپ الئن کو 1122 222 0300 

 پر کال کریں۔
)کسی بھی زبان میں مرتجمین دستیاب ہیں۔ تربیتی اور قدر پیمائی کے مقاصد کیلئے کالز کو ریکارڈ یا نگرانی 

کی جا سکتی ہے(۔

Alzheimer’s Society
Devon House

58 St Katharine’s Way
London E1W 1LB

020 7423 3500
info@alzheimers.org.uk

alzheimers.org.uk

Code  872_URDU


