
• ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਰਾਿ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਕਿਤ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮਂੈਟ ਇਸ ਸਮਂੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

• ਿੀ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਰੋਗਾਂ 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ ਹੈ?

ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ:

• ਕਿਹੜੇ ਟੈਸੱਟ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
• ਟੈਸੱਟਾਂ ਕਵੱਚ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ?
• ਟੈਸੱਟਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
• ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
• ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੱਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ?  

ਇਸ ਕਵੱਚ ਿੌਣ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ?

“ ਅਪੁਆਇੰਟਮਂੈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸੱਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮਂੇ ਪਕਰਵਾਰ 
ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ  
ਕਿਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਪਸੰਦ ਿਰੋਗੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ।” 

ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਭੂਕਮਿਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ 
ਸਮੱਕਸਆ ਬਾਰੇ ਚੌਿਸ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ।

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:

• ਜੇ ਕਵਅਿਤੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮਂੈਟ ਬਣਾਉ।
• ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ।
• ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬੋ੍ਸਰ ਕਦਉ।
• ਅਪੁਆਇੰਟਮਂੈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸੱਟਾਂ ਸਮਂੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ  

ਦੀ ਪੇਸਿਸ ਿਰੋ।
• ਪਕਹਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮਂੈਟ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਤਆਰ ਿਰਨ  

ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੋ।
• ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ ਕਚੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ  

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਜਬਾਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਦਉ।
• ਿੀਰਜ ਰੱਖੋ; ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਾਫੀ  ਕਜਆਦਾ ਸਮਾਂ  

ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਿਦੇ ਹੋ:

• ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
• ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਆਸ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ?
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਿ ਹੈ?
• ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਿ ਹਨ? ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੀ ਖਤਰੇ  

ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
• ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
• ਿੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿੋਈ ਟ੍ਾਇਲ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ  

ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ?
• ਅਗਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮਂੈਟ ਿਦਂੋ ਹੈ?
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ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਰੀ

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਡਮਂੈਸੀਏ ਵਾਲੇ 
ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿੌਮੀ ਪੱਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਿੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਿਕਮਊਨਟੀਆਂ ਕਵੱਚ 
ਸਰਗਰਮ, ਸੁਸਾਈਟੀ:

• ਕਡਮਂੈਸੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ 
ਜਾਣਿਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ

• ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕਡਮਂੈਸੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਖੋਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦੀ ਹੈ

• ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਡਮਂੈਸੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਿ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸਾਕਹਤ ਿਰਦੀ ਹੈ

• ਅਲਜਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਕਿਆਨ 
ਕਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਿਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ  
1-833-674-5003 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜਾਂ alzbc.org/south-asian ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਿਾਪੀਰਾਈਟ: 2012, ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਿੈਨੇਡਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਿ ਰਾਖਵਂੇ ਹਨ।
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ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਦਮਾਗ ਕਵੱਚ 
ਕਨਘਾਰ ਕਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ 
ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਚੇਤੇ ਦਾ ਘੱਟਣਾ, ਫੈਸਲੇ 
ਅਤੇ ਤਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਣਾ; ਰੋਜਾਨਾ 
ਿੰਮਿਾਜ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸਕਿਲ ਆਉਣਾ; ਅਤੇ 
ਸੰਚਾਰ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂਵਾਂ, ਰੌਅਂ (ਮੂਡ) 
ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕਵੱਚਂੋ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉ ਂਜਾਣੀਏ?
ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ (ਕਡਪੈ੍ਸਨ), ਥਾਈਰੌਇਡ  
ਜਾਂ ਕਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਇਨਫੈਿਸਨਾਂ, ਇਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਇਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 
ਕਮਲਿੇ ਹੋਏ ਪ੍ਤੀਿਰਮ ਜਾਂ ਸਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤਂੋ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕਥਤੀਆਂ  
ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ:

• ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾਂ
• ਢੁਿਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾਂ
• ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾਂ

ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਕਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਿੋਈ ਇਿ ਟੈਸੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਿਦਾ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਿ ਕਵਿੀਪੂਰਬਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ 
ਸੰਭਵ ਿਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਜੰਨਾ ਕਚਰ ਤੱਿ ਪੱਿਾ ਟੈਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ 
ਤੱਿ ਡਾਿਟਰ “ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ” ਵਰਗੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਕਰਵਾਰ 
ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸਕਲਸਟ ਵੱਲਂੋ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਿਰਨ ਲਈ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਿੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ਵੀ ਭੇਜ ਸਿਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ 
(ਸਾਈਿੌਲੌਕਜਸਟ), ਮਾਨਕਸਿ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ (ਸਾਈਕਿਐਕਟ੍ਰਸਟ), 
ਕਨਓਰੌਲੌਕਜਸਟ, ਜੈਰੀਐਟਰੀਸਨ, ਨਰਸ, ਸੋਸਲ ਵਰਿਰ, ਜਾਂ ਆਿੂਪੇਸਨਲ 
ਥੈਰੇਕਪਸਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸਤ, ਤਰਿ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ 
ਫੈਸਲੇ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲਂੋ ਰੋਜਾਨਾ  
ਦੇ ਿਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਂੈਦੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ:

ਮੈਡੀਕਲ ਜਹਸਟਰੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ 
ਸਮਂੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਪਛਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮੈਡੀਿਲ ਅਤੇ ਮਾਕਨਸਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਇਕਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੇ 
ਜਾਣਗੇ।

ਜਦਮਾਗੀ ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਅਮਲ ਦਾ ਇਹ ਹਹੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਟੈਸੱਟ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਸਵੈ-ਪ੍ਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕਹਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਿਰ ਸਿਣ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵੀ ਟੈਸੱਟ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਅਕਭਆਸ 
(ਐਿਸਰਸਾਈਜਾਂ) ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ: ਸਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ 
ਿਰਨਾ, ਕਚੱਤਰ ਵਾਹੁਣੇ ਅਤੇ ਸਬਦਜੋੜ ਕਲਖਣੇ, ਅਤੇ “ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ” ਵਰਗੇ 
ਸਵਾਲ।

ਸਰੀਰਕ ਿਾਂਚ
ਦੂਜੇ ਿਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਿਟਰ ਕਦਲ, 
ਫੇਫਕੜਆਂ, ਕਜਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਥਾਈਰੌਇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਿਰੇਗਾ, ਕਜਹੜੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ 
ਮੱੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਤੇ ਨਸ-ਪ੍ਬੰਿ (ਨਰਵਸ ਕਸਸਟਮ) 
ਿਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਡਾਿਟਰ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਿੱਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ, ਤਾਲਮੇਲ 
ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਤ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਤੀ (ਸਪੀਚ) ਅਤੇ 
ਕਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ।

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸੱਟ
ਅਨੀਮੀਆ (ਰੱਤ ਹੀਣਤਾ), ਡਾਇਬੀਟੀਜ, ਥਾਈਰੌਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਜਾਂ 
ਇਨਫੈਿਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਕਵਸਕਤ੍ਰਤ ਟੈਸੱਟ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਤਂਕਿ 
ਇਹ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਕਸਆ ਦੀ ਜੜ੍ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਿਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਈ ਸੀ ਜੀ 
(ਇਲੈਿਟੋ੍ਇਨਸੈਫਲੋਗ੍ਾਮ) ਵਰਗੇ ਟੈਸੱਟ ਵੀ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੱੁਝ ਮੈਡੀਿਲ 
ਸਂੈਟਰਾਂ ਕਵੱਚ ਸਿੈਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਹੇਿ ਕਲਕਖਆਂ ਦੀ ਕਸਫਾਕਰਸ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ:

ਸੀ ਟੀ (ਿੰਕਪਊਟਰਾਈਜਡ ਟੋਮੋਗ੍ਾਫੀ) ਸਿੈਨ ਅਤੇ ਐਮੱ ਆਰ ਆਈ 
(ਮੈਗਨੈਕਟਿ ਰੈਜੋਨਂੈਸ ਇਮੇਕਜੰਗ) ਕਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਂੈਦੇ ਹਨ।

ਐਸੱ ਪੀ ਈ ਸੀ ਟੀ (ਕਸੰਗਲ ਪੋ੍ਟੋਨ ਇਮੀਸਨ ਿੰਕਪਊਟਡ ਟੋਮੋਗ੍ਾਫੀ) ਇਹ 
ਕਦਖਾਉਦਂੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਕਦਮਾਗ ਕਵੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਪੀ ਈ ਟੀ – (ਪੌਜੈਕਟਵ ਇਲੈਿਟੌ੍ਨ ਟੋਮੋਗ੍ਾਫੀ) ਕਦਖਾਉਦਂੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਨ ਅਤੇ 
ਗੱਲ ਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਹਹੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤੀਿਰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੈਨ 
45 ਕਮੰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਜਕਐਟਜਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਕੌਲੌਿੀਕਲ ਿਾਂਚਾਂ

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਿਰ ਸਿਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ 
ਰੋਗ (ਕਡਪੈ੍ਸਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਂੋਦ ਨੰੂ ਨਿਾਰਨ ਲਈ 
ਸਾਈਕਿਐਟਕਰਿ (ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਂੋ) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਨਉਰੋ-ਸਾਈਿੌਲੌਜੀਿਲ ਟੈਸੱਟ ਯਾਦਦਾਸਤ, ਤਰਿ ਨਾਲ ਸੋਚਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਤਆਰੀ
ਅਪੁਆਇੰਟਮਂੈਟ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਹੇਿ ਕਲਖੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਲਖ ਲਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਆਉ।

ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਜਛਆ ਿਾਿੇਗਾ:

• ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ?
• ਉਹ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਂੋ ਕਦਖਾਈ ਕਦੱਤਤੇ?
• ਸਮਾਂ ਪਾ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  

ਹੋਈਆਂ ਹਨ?
• ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀਆਂ/ਬੀਮਾਰੀਆਂ 

ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
• ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ  

ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤਂੋ ਕਮਲਣ  
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?


