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আমাদের মস্তিষ্ক আমরা যা ভাস্ি, অনুভি কস্র, 
িস্ি এিং কস্র সিস্কছু স্নয়ন্ত্রণ কদর। এটি 
আমাদের স্মৃস্ি সংরক্ষণ কদর। 

লকেু লরাগ আলে রা আমালের মলতিষ্কলক ঠিকমত 
কাজ করা লেলক লেরত রালখ। রখন কালরা এরকম 
লরাগ হল়ে োলক, তালের লকান লকেু মলন রাখা, 
লচন্া করা ও সঠিক কো েিা লনল়ে সমস্া লেখা 
লে়ে। তারা এমন লকেু েিলত ো করলত পালর রা 
অন্লের কালে অদ্ভূত মলন হলত পালর, এেং তালের 
জন্ দেনলদিন কাজ করা কষ্টকর হল়ে উঠলত 
পালর। পভূলে্ তারা লরমন লেি লতমন তারা নাও 
োকলত পালর।

এসে লেলেন্ন সমস্া ের্না করলত লচলকৎসলকরা 
স্িদমনস্িয়া শব্দটি ে্েহার কলর োলক। 

স্িদমনস্িয়া 
কী?

কাউদক স্িদমনস্িয়া 
কীভাদি প্রভাস্িি 

কদর থাদক?

এটি ককন হদয় থাদক?

আমরা সোই মালে মালে 
লেলেন্ন লজলনস েুলি রাই, 
লরমন লকাো়ে আমালের চালে 
লরলখ এলসলে। এটার মালন 
এই ন়ে লর আমালের সোর 
লিলমনলশ়ো আলে।

লিলমনলশ়োর িক্ষরগুলিা ধীলর ধীলর খারাপ হলত োলক রার 
ফলি দেনলদিন জীেন োধাগ্রতি হল়ে োলক।

রখন কালরা লিলমনলশ়ো শুরু হ়ে, তখন লনল্াক্ত লজলনসগুলিা 
প্রকাশ লপলত োলক:

 সাম্প্রলতক ঘটনা, নাম ও লচহারা েুলি রাও়ো।

  প্রা়েশই অল্প সমল়ের মলধ্ একই প্রলনের  
পুনরােলৃতি করা।

 লজলনসপত্র েুি স্ালন রাখা।

  মনলরাগ ধলর রাখা ো সরি লসদ্ান্ গ্রহর কঠিন হল়ে 
উঠা।

 লেলনর তালরখ ো সম়ে সম্পলক্ লনলচিত না হও়ো।

 হালরল়ে রাও়ো, লেলশষ কলর নতুন নতুন স্ালন।

  সঠিক শব্দ ে্েহার ো অন্লের কো েেুলত অসুলেধা 
হও়ো।

  অনেুভূ লতলত পলরেত্ন, লরমন সহলজ লেমষ্ ও মমা্হত 
হল়ে পড়া, ো লকান লকেুর প্রলত আগ্রহ হালরল়ে লফিা।

লিলমনলশ়ো খারালপর লেলক লরলত োকলি লরাগীর জন্ স্পষ্ট কলর 
কো েিা ও তার প্রল়োজন ো অনেুভূ লত সম্পলক্ কাউলক জানালনা 
কষ্টকর হল়ে পলড়। তালের জন্ লনলজ লেলক খাও়ো ও পান করা, 
লকান লকেু লধা়ো ও লপাশাক পরা এেং অন্লের সাহার্ োড়া 
লশৌচাগালর রাও়ো কঠিন হল়ে উঠলত পালর।

Dementia Research Infoline
০৩০০ ১১১ ৫১১১
লিলমনলশ়ো গলেষরা ও অংশগ্রহর 
সংক্ান্ প্রনে?
আমালেরলক কি করুন লসামোর লেলক 
শুক্োর সকাি ৯টা লেলক লেকাি ৫টা 
পর্ন্
কিগুলিা লগাপনী়ে রাখা হ়ে এেং 
এলক্ষলত্র অনেুাে লসোও উপিব্ধ।

লিলমনলশ়ো আলে 
এমন অলধকাংলশরই 

োলক, তলে এর 
অন্ান্ ধরনও রল়েলে। 

ো 

ে়েস োড়ার সালে সালে সোর লিলমনলশ়ো 
হল়ে োলক এমনটা লকন্তু ন়ে। এটি লেলেন্ন 
লরালগর কারলর হল়ে োলক।

এসে লরাগ মলতিলষ্কর লেন্ন লেন্ন অংশলক 
প্রোলেত কলর োলক, তাই এগুলিা লরাগীলেরলক  
লেন্ন লেন্নোলে ক্ষলতগ্রতি কলর োলক।

এখন পর্ন্ এটা জানা রা়েলন লর লকন এসে 
লরাগ একজলনর হলত পালর লকন্তু অপরজলনর 
না। লচলকৎসক ও লেজ্ানীরা লিলমনলশ়ো 
সম্পলক্ আলরা জানার জন্ লনরিসোলে কাজ 
কলর রালছে।

আিদেইমারস 
স্িস্িি 

ভ্াসস্কউিারস্িদমনস্িয়া
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৬৫ িছদরর কিস্ি িয়স্কদের কক্ষদরে লিলমনলশ়োর 
েঁুলক লেলশ, তলে এটি তরুরলেরও প্রোলেত করলত পালর।

আস্ম কীভাদি আমার স্িদমনস্িয়া 
হওয়া করাধ করদি পাস্র?

আপনার লিলমনলশ়ো হও়ো লরাধ করার লকান লনলচিত উপা়ে লনই, তলে  
লকেু লজলনস আলে রা করলি আপনার তা হও়োর সম্ােনা কলম লরলত পালর। 

স্িদমনস্িয়া  
করাগীর যত্ন
লিলমনলশ়ো রল়েলে এমন কালরা রত্ন 
করার ফলি আপনার জীেনও নানাোলে 
পলরেলত্ত হলত পালর। লিলমনলশ়ো দ্ারা 
প্রোলেত সোর জন্ই সাহার্ রল়েলে, 
এমনলক লরাগীর পলরোলরর সেস্লের 
জন্ও। এটা মলন রাখা জরুলর লর 
আপলন এলক্ষলত্র একা নন।

আপনার লচলকৎসক আপনার লিাকািল়ে 
সাহার্ খুলঁজ লপলত আপনালক সাহার্ 
করলত পারলে। আপলন আপনার স্ানী়ে 
লসাশ্াি সালে্স অলফলসও লরাগালরাগ 
কলর লেখলত পালরন লর তারা কীোলে 
আপনালক সাহার্ করলত পালর।

এখালন লকেু  
েরকালর লরাগালরালগর  
তে্ লেও়ো হি:

Admiral Nurses লিলমনলশ়ো লরাগী ও 
তালের পলরোরলেরলক োতিলেক পরামশ্, 
সহা়েতা ও টিপস লেল়ে োলক। 
০৮০০ ৮৮৮ ৬৬৭৮

Alzheimer’s Society তে্, সাহার্ ও 
স্ানী়ে সহা়েতা গ্রুলপর ে্েস্া কলর 
োলক। তালের কালে অনেুাে লসোও 
উপিব্ধ।
০৩০০ ২২২ ১১২২

Alzheimer Scotland সহা়েতা লসো, 
তে্ ও পরামশ্ লেল়ে োলক তালেরলক 
রারা স্কটি্ালডে োলক। 
০৩০০ ১৫০ ৩৪৫৬

কাদেরদক স্িদমনস্িয়া প্রভাস্িি কদর থাদক?
এখন পর্ন্ লিলমনলশ়োর লকান 
লনরাম়ে পাও়ো রা়েলন। রলে কালরা 
লিলমনলশ়ো হ়ে, তাহলি লসটি তার 
জীেলনর োলক সম়ে পর্ন্ লেে্মান 
োকলে।

অল্প সমল়ের জন্ লকেু ওষুধ লরাগীর দেনলদিন জীেনলক 
সহজতর করার লক্ষলত্র সাহার্ করলত পালর। লকেু গ্রুপ 
অ্ালটিলেটিও রল়েলে লরগুলিালত লরাগীরা অংশ লনলত পালর রা 
তালের িক্ষরগুলিা লনল়ে তালের লেলঁচ োকলত সাহার্ করলত 
পালর। এই ে্াপালর আপনার লচলকৎসক আপনালক লেতিালরত 
জানালত পারলে।

েে্ুাগ্ক্লম এই মহুুলত্ এমন 
লকানও ওষুধ লনই রা এই 
লরাগগুলি োলমল়ে লেলত পালর 
রালত সমল়ের সালে সালে মানষু 
আরও খারাপ হ়ে।

এর ককান 
স্নরাময় 

আদছ কী?

অন্লের তুিনা়ে লকেু মানলুষর লিলমনলশ়ো হও়োর সম্ােনা 
লেলশ োলক, লরমন রালের লট্াক হল়েলে ো রালের রল়েলে:

• িা়োলেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ

• উচ্চমাত্রার লকালিলটেরি
• লেষণ্নতা

রলে আপনার পলরলচত কালরা লিলমনলশ়ো লেলক োলক, 
তাহলি তালেরলক লচলকৎসলকর শররাপন্ন হলত েিনু। 
লচলকৎসক লনর়্ে কলর েিলত পারলে কী কারলর তালের 
সমস্াগুলিা হলছে। মালে মালে, লদ্তী়ে লচলকৎসলকর 
কালেও লরলত হলত পালর লরলন েিলত পারলেন লর 
লরাগীর লিলমনলশ়ো হল়েলে লকনা। আপনার আত্ী়ে 
ো েনু্ অনলুরাধ জালনল়ে োকলি আপলনও তালেরলক 
লচলকৎসলকর কালে লনল়ে লরলত পালরন।

রলে লচলকৎসক এমন লকেু েলিন রা আপনার জানা 
লনই, তাহলি তালক তা লজলজ্স করুন এেং ে্াখ্া 
করলত েিনু।

লিলমনলশ়ো খুেই সাধারর।

ইউলকলত প্রলতলেন প্রা়ে ৬০০ জলনর 
লিলমনলশ়ো লেখা লে়ে।

ইউলকলত পুরুষলের লচল়ে
মলধ্ লিলমনলশ়োর হার লেলশ।
নারীদের

ককাথায় সাহায্ 
পাওয়া যাদি

পালে লস্পলরলটর এক 
মাপ (২৫ লমলি)

ও়োইলনর (১২% 
এলেলে) একটি লোট 
(১২৫ লমলি) গ্াস

স্াোলেক শলক্তর লে়োর, 
সাইিার ো িাগালরর 

(লরমন ৩.৫% এলেলে) 
অলধ্ক পাইন্ট (প্রা়ে 

৩০০ লমলি) 

১ ইউলনট ১.৫ ইউলনট ১ ইউলনট 

 ধভূমপান পলরহার করুন।

   আপনার লচলকৎসলকর কালে লগল়ে  
আপনার হৃেলপলডের স্াস্্ পরীক্ষা 
করান, লসই সালে রক্তচাপ ও 
লকালিলটেরলির মাত্রাও লনর়্ে কলর 
লনন এেং তা উচ্চমাত্রার হলি 
লচলকৎসলকর পরামশ্ লমলন চিনু।

  রলে আপনার িা়োলেটিস োলক, 
তাহলি আপনার লচলকৎসলকর পরামশ্ 
লমলন চিনু।

   কালজ সলক়্ে োকুন এেং িম্বা সম়ে 
ধলর েলস োকা লেলক লেরত োকুন।

 আপনার ওজন লন়ে�লর রাখুন।

  সুষম খাে্াোস গলড় তুিনু রালত 
োকলে প্রচুর ফিমভূি ও শাক-সেলজ।

  প্রলত সপ্ালহ ১৪ ইউলনলটর লেলশ 
অ্ািলকাহি পান করা লেলক লেরত 
োকুন।

 আপনার মলতিষ্কলক কালজ িাগান – আপনার পেলদির 
লকান অ্ালটিলেটি ো সামালজক গ্রুলপর মাধ্লম।


