
ਸਿਹਤਮੰਦ
ਸਦਮਾਗਾਂ  ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ

Help  for  today.  Hope for  tomorrow. . .®

ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ  

ਅਤੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਬਾਰੇ ਹਰ  

ਇਕ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ 

ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਜਨੈਸਿਕਿ
ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿੋ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਿਾ: ਉਮਰ ਿਾ 
ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਜਨੈਦਟਕਿ।

ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ:
ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਉਮਰ ਵਧਣ ਿਾ ਆਮ ਹਹੱਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰ ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਿੀਆਂ ਹੋਰ ਦਕਿਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਨੰੂ ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਡਿੇ ਖਤਰੇ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਦਕ ਉਮਰ ਿਾ ਵਧਣਾ ਦਿਮਾਗ ਿਮੇਤ ਿਰੀਰ 
ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਿਕਣ ਿੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਿਂਾ 
ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਿੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਦਧਤ 
ਖਤਦਰਆਂ ਿੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਜਵਂੇ ਦਕ ਹਾਈ ਬਲੱਿ ਪ੍ਰੈਸਰ, ਦਿਲ 
ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਲੈਿਟ੍ਰੋਲ।

65 ਿਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਬਾਅਿ ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾ ਖਤਰਾ 
ਹਰ ਪੰਜਾ ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਿ ਿੱੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਦਿਮਂੈਸੀਆ 65 ਿਾਲ ਤਂੋ 
ਘੱਟ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਿਰ ਪਾਉਿਂਾ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 40ਦਵਆਂ 
ਅਤੇ 50ਦਵਆਂ ਦਵੱਚ ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ, ਇਿ ਨੰੂ ਯੰਗ ਔਨਿੈਟ 
ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਵੱਜਂੋ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਜਨੈਸਿਕਿ:
ਇਿ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ ਇਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦਵੱਚ ਜਨੈਦਟਕਿ ਭੂਦਮਕਾ 
ਦਨਭਾਉਿਂੀ ਹੈ। ਦਿਰ ਵੀ ਕੇਿਾਂ ਿੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀ ਦਗਣਤੀ ਉਨ੍ਾਂ ਖਾਿ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਦਧਤ ਹੈ ਦਜਹੜੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਜੱਿੀ-ਪੁਸਤੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿੀਆਂ 
ਹਨ। ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਿੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਦਿੰਿੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਉਨ੍ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿਾ ਦਕ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵਾਧੂ ਿਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ:
•  www.alzheimer.ca/brainhealth 

•  ਹੈਿਜ ਅੱਪ ਿਾਰ ਹੈਲਥੀਅਰ ਦਲਦਵੰਗ ਬ੍ਰੋਸਰ (ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ)-ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਿੁਿਾਇਟੀ ਆਿ ਕੈਨੇਿਾ

•  ਹੈਲਦਮਟਾਂ ਿੀ ਿੁਰੱਦਖਆ ਅਤੇ ਿਪਲਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲਈ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਿਟਂੈਿਰਿਿ ਐਿੋਿੀਏਸਨ (ਿੀ ਐਿੱ ਏ)  
www.csa.ca

•  ਦਿਹਤਮੰਿ ਖਾਦਣਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਿੀ ਿੂਿ ਗਾਈਿ।  
www.canada.ca/foodguide

•  ਦਿਹਤਮੰਿ ਿਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੈਨੇਿਾ ਿੀ ਦਿਜੀਕਲ ਐਕਦਟਵਟੀ 
ਗਾਈਿ www.canada.ca/en/public-health/
services/being-active.html

ਅੱਜ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਉ ਸਜਿ 
ਬਾਰੇ ਤੁਿੀ ਂਸਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੇ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਜਲਿੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ। 
ਅਦਜਹੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਕਿੇ ਦਕਿਮ ਿਾ ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਹੋਣ ਿਾ 
ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਟਾ ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ 
ਿਾ ਦਖਆਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੀ ਦਜੰਿਗੀ ਿੀ ਕੁਆਲਟੀ 
ਦਵੱਚ ਵੀ ਿੁਧਾਰ ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਿੇ ਵਧਣ ਨੰੂ 
ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਵੀ ਮਿਿ ਦਮਲ ਿਕਿੀ ਹੈ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੁਿਾਇਟੀ ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਕਿਮਾਂ ਿੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਿੀ ਆਗੂ ਖੈਰਾਤੀ ਿੰਿਥਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਿਾ ਭਰ ਿੀਆਂ ਕਦਮਊਨਟੀਆਂ 
ਦਵੱਚ ਿਰਗਰਮ, ਿੁਿਾਈਟੀ:

• ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਦਖਆ ਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ

• ਬੀਮਾਰੀ ਿਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਿੰਭਾਲ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਖੋਜ ਲਈ ਪੈਿੇ ਦਿੰਿੀ ਹੈ

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਕ ਮਿਿ ਲਈ ਦਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 
ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਿੀਆਂ ਹੋਰ ਦਕਿਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਦਿੱਦਖਆ 
ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਦਹਤ ਕਰਿੀ ਹੈ

• ਅਲਜਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ 
ਦਧਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੈਿਲੇ ਕਰਨ ਿੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਦਵਤ 
ਕਰਿੀ ਹੈ 

Help  for  today.  Hope for  tomorrow. . .®

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਿੁਿਾਇਟੀ ਨੰੂ 1-833-674-5003 ‘ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ

alzbc.org/south-asian ‘ਤੇ ਜਾਉ। 
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ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਦਮਾਗ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ 
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਿ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਮਾਗ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ

ਿੰਬੰਧ ਜੋੜੋ
ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਿਾ ਿਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ 
ਹਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਿੋਚ ਦਵੱਚ ਭੂਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਿਂਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਕੀ ਿੇ ਿਰੀਰ ਵਾਂਗ ਇਿ ਨੰੂ ਿੇਖਭਾਲ  
ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ  
ਜਾਂ ਉਿ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਿੀਲੀਆਂ 
ਕਰਨਾ ਕਿੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਿੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿੇਰੀ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ, ਅਦਜਹੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਕਿੇ 
ਦਕਿਮ ਿਾ ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਹੋਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਟਾ 
ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸਦਮਾਗ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਦਉ
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ ਿਰਗਰਮ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ 
ਦਿਮਾਗ ਨੰੂ ਬਾਕਾਇਿਗੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿੇਣ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਕਿਮ 
ਿਾ ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਹੋਣ ਿੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਇਿ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤਂੋ ਬਾਕਾਇਿਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

• ਕੱੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਢੰਗ ਦਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ 
ਕਰੋ, ਦਜਵਂੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹੱਥ ਿੀ ਥਾਂ ਿੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਕੰਘੀ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿੇਣ ਲਈ ਖੇਿਾਂ ਖੇਿੋ - ਚੈਿੱ, ਤਾਸ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ, 
ਦਜਗਿਾਅਜ, ਕਰੌਿਵਰਿ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਦਧਤ ਖੇਿਾਂ।

• ਨਵਂੇ ਸੋਕ ਪਾਲੋ, ਕੋਈ ਭਾਸਾ ਦਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਿੰਗੀਤ ਿਾ ਿਾਜ ਵਜਾਉ, ਕੋਈ 
ਕੋਰਿ ਲਵੋ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਜਾਉ, ਪੁਰਾਣੇ 
ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਸੋਕਾਂ ਿਾ ਆਨੰਿ ਮਾਣੋ।

ਿਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਗਰਮ ਹੋਵੋ
ਿਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਦਹਣਾ ਤੁਹਾਿੀ ਦਿਮਾਗੀ  
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਦਹਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ।  
ਜਾਪਿਾ ਹੈ ਦਕ ਿਮਾਜਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦਿਮਂੈਸੀਆ  
ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਅਿਰ ਪਾਉਿਂਾ ਹੈ। ਿੋਨ ਚੱੁਕੋ, 
ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, 
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਦਮਲੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ  

ਿਮਾਂ ਦਬਤਾਉ ਜੋ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੋਚਿੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਜੰਨਾ  
ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।

•  ਦਿਆਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋ: ਦਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਿੋ ਜਾਂ ਦਿਗਰਟ 
ਪੀਣ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਜਆਿਾ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਤਂੋ 
ਬਚਾਅ ਕਰੋ।

•  ਬਾਕਾਇਿਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਉ: ਚੈਕੱਅੱਪ 
ਅਤੇ ਦਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਿੀ ਦਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਕਟਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਕਰੋ
ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਹਨ: ਦਿਮਾਗ ਿੀਆਂ ਿੱਟਾਂ, 
ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਨਕਸਨਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਰ ਿੀ 
ਿੁਰੱਦਖਆ ਕਰਕੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ 
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਦਵੱਖ ਲਈ 

ਿੁਰੱਦਖਆ ਕਰਿੇ ਹੋ। ਅਿੀਂ ਿੁਝਾਅ ਦਿੰਿੇ ਹਾਂ ਦਕ ਤੁਿੀਂ:

•  ਿਕੇਦਟੰਗ, ਿਕੀਇੰਗ, ਿਕੇਟਬੋਰਦਿੰਗ, ਰੋਲਰਬਲੇਦਿੰਗ 
ਅਤੇ ਿਾਈਕਦਲੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਿ-ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ 
ਹਹੱਿਾ ਲੈਣ ਿਮਂੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੈਲਮੈਟੱ ਪਦਹਨੋ।

•  ਦਿਗਣ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਕਨਕਸਨਾਂ ਤਂੋ ਿੁਰੱਦਖਆ ਕਰੋ। 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿੀ ਿੁਰੱਦਖਆ ਿੇ ਖਤਦਰਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ  
ਕਰੋ: ਹਂੈਿਰੇਲਾਂ ਲਾਉ, ਬਰਿ ਹਟਾਉਣ ਿਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰੋ  
ਅਤੇ ਦਖਲਰੀਆਂ ਰੱਗਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿੱੁਡਟੋ।

•  ਿੁਰੱਦਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਿੀ ਚਲਾਉ ਅਤੇ ਿੀਟ ਬੈਲਟ 
ਪਦਹਨੋ।

• ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਦਮਲਣ ਿਾ ਆਨੰਿ ਲਵੋ।

• ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਰਗਰਮ ਰਹੋ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ।

• ਦਕਿੇ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਗਰੱੁਪ, ਬੱੁਕ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸੌਕ ਨਾਲ ਿੰਬੰਦਧਤ ਗਰੱੁਪ ਿੇ 
ਮਂੈਬਰ ਬਣੋ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਕੀ ਿੇ ਿਰੀਰ ਵਾਂਗ ਦਿਹਤਮੰਿ ਜੀਵਨ-
ਢੰਗ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਿਾਈਬੀਟੀਜ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸਨ (ਹਾਈ ਬਲੱਿ 
ਪ੍ਰੈਸਰ), ਦਜਆਿਾ ਕੋਲੈਿਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਮੁਟਾਪਾ ਿਾਰੇ 
ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 
ਪਰ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਿੀਆਂ ਕਈ ਿਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਿੇ 

ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

•  ਖਾਣੇ ਿੀਆਂ ਦਿਹਤਮੰਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋ: ਬਲੂਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਰਗੇ 
ਐਂਟੀ-ਔਕਿੀਿਂੈਟਿ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਦਣਆਂ ਿਮੇਤ ਗੂੜੇ੍ ਰੰਗ ਿੇ ਿਲਾਂ ਅਤੇ 
ਿਬਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਕਨੋਲਾ ਿੇ ਤੇਲਾਂ ਦਵਚ ਦਮਲਿੇ 
ਉਮੇਗਾ 3 ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਉ।

•  ਿਰਗਰਮ ਰਹੋ: ਬਾਕਾਇਿਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਰਦਮਆਨੀ ਿਰੀਰਕ ਹਰਕਤ 
ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਿੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਿੀ ਦਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ 
ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਿੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਿੇ ਿੌਡਰੇ, ਿਟਰੋਕ ਅਤੇ ਿਾਈਬੀਟੀਜ ਿੇ 
ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਕਿੀ ਹੈ।

•  ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਧਆਨ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਬਲੱਿ ਪ੍ਰੈਸਰ, ਕੋਲੈਿਟਰੋਲ, ਬਲੱਿ 
ਸੂਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਇਬੀਟੀਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ 
ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

•  ਤਣਾਅ ਘਟਾਉ: ਮੈਿੀਟੇਸਨ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਿਤਰਾ ਘਿਾਉਣਾ

ਅਲਜਾਈਮਰ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਕਿਮਾਂ ਿੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਉਿਂੋ 
ਦਵਕਿਤ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਜਿਂੋ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। 

ਉਿ ਿਦਥਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਦਜਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਿੀ ਿਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ 
ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦਵੱਚ ਦਿਹਤਮੰਿ ਚੋਣਾਂ 

ਕਰਕੇ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 
ਿੀ ਲੰਮੇ ਿਮਂੇ ਲਈ ਦਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਿੀ ਿਮਰੱਥਾ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ 

ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ।

ਕੀ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਹਤਮੰਿ ਚੋਣਾਂ ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਿੀ ਬੀਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾਂ ਿੇ ਦਿਮਂੈਸੀਏ ਹੋਣ ਤਂੋ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ 

ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ? ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਿਿਿੇ ਹਨ ਦਕ 
ਦਿਹਮੰਿ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਦਿਮਾਗ ਨੰੂ ਿੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਿੰਬੰਧ ਉਿਾਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਕ 

ਦਿਹਤਮੰਿ ਦਿਮਾਗ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ 
ਿਕਿਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੋ।

ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਿੇ, ਦਜਵਂੇ 
ਜਨੈਦਟਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਿਾ ਵਧਣਾ। ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ 

ਅਦਜਹਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਮਂੈਸੀਆ ਹੋਣ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ 
ਿੇਵੇ। ਕੁਝ ਦਵਹਾਰਕ ਕਿਮ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਦਜਹੜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ 

ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਦਿਹਤ ਦਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੁਕ ਿਕਿੇ ਹੋ।


