
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸ਼ਾਇਟੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ਼ਂਾ ਦੇ ਕਿਮਂੈਸੀਏ ਵ਼ਾਲੇ 
ਲੋਿ਼ਂਾ ਲਈ ਿੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਗੂ ਖੈਰ਼ਾਤੀ ਸੰਸਥ਼ਾ ਹੈ। ਿੈਨੇਿ਼ਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਿਕਮਊਨਟੀਆਂ ਕਵੱਚ 
ਸਰਗਰਮ, ਸੁਸ਼ਾਈਟੀ:

• ਕਿਮਂੈਸੀਆ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਿ਼ਂਾ, ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਪਕਰਵ਼ਾਰ਼ਂਾ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਲ ਿਰਨ ਵ਼ਾਕਲਆਂ ਲਈ 
ਜ਼ਾਣਿ਼ਾਰੀ, ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਕਸੱਕਿਆ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰ਼ਾਮ ਪ੍ਦ਼ਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ

• ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਇਲ਼ਾਜ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕਿਮਂੈਸੀਏ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਲ ਕਵੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿੋਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਦੰਦੀ ਹੈ

• ਇਹ ਪੱਿ਼ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੋਿ਼ਂਾ ਨੰੂ ਪਤ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਹੈ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ 
ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਮਂੈਸੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਜਨਤਿ ਕਸੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਾਗਰੂਿਤ਼ਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦੀ ਹੈ 

• ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਲ ਿਰਨ ਵ਼ਾਕਲਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ਼ਂਾ ਵੱਲ ਕਧਆਨ 
ਕਦਵ਼ਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਿਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪ੍ਭ਼ਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਿ਼ਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪ਼ਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਸਥ਼ਾਨਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸ਼ਾਇਟੀ ਨੰੂ  
1-833-674-5003 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜ਼ਂਾ  alzbc.org/south-asian ‘ਤੇ ਜ਼ਾਉ।

ਿ਼ਾਪੀਰ਼ਾਈਟ: ਜੂਨ 2016, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸ਼ਾਇਟੀ ਆਫ ਿੈਨੇਿ਼ਾ। ਸ਼ਾਰੇ ਹੱਿ ਰ਼ਾਿਵਂੇ ਹਨ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਿਥ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਲ਼ਾਜ ਿਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਢੰਗ਼ਂਾ 
ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿਲੀਨੀਿਲ ਟ਼੍ਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਜਵਂੇ ਕਿ 
ਦਵ਼ਾਈਆਂ, ਵੈਿਸੀਨ਼ਂਾ, ਅਤੇ ਕਦਲ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ 
ਸੰਬੰਕਧਤ ਚੀਜ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਕਨਪਟਣ ਦੇ ਢੰਗ਼ਂਾ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਿਰਨ ਲਈ। 

ਿੋਜ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਿ਼ਂਾ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ 
ਦੀ ਿੁਆਲਟੀ ਕਵੱਚ ਵੱਿ਼ਾ ਸੁਧ਼ਾਰ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ਼ਂਾਵ਼ਂਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਿਸਰਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ?
ਿਤਰੇ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਗੱਲ਼ਂਾ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੀਵਨ-ਢੰਗ, ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਨੈਕਟਿ 
ਕਪਛੋਿੜ ਦੀਆਂ ਿ਼ਾਸੀਅਤ਼ਂਾ ਹਨ, ਕਜਹੜੀਆਂ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਵਨ਼ਾ 
ਕਵੱਚ ਹਹੱਸ਼ਾ ਪ਼ਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਿਤਰੇ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਗੱਲ਼ਂਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਕਵੱਚ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਿਤਰ਼ਾ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਗੱਲ਼ਂਾ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭ਼ਾਵਨ਼ਾ ਦਰਸ਼ਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਦਂੀਆਂ ਕਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ਼੍ਂਾ 
ਜ਼ਾਣੀਆਂ ਜ਼ਂਾਦੀਆਂ ਿਤਰੇ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਗੱਲ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾ ਹੋਣ਼ਾ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਇਹ ਬਚ਼ਾਅ ਨਹੀਂ ਿਰਦ਼ਾ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਿਤਰੇ 
ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਿੱੁਝ ਗੱਲ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਿੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਕਿ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਬਦਕਲਆ ਜ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ (ਕਜਵਂੇ ਕਸਗਰਟ ਪੀਣ ਨੰੂ, ਹ਼ਾਈ 
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ਬਲੱਿ ਪੈ੍ਸਰ ਨੰੂ); ਿਤਰੇ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤ਼ਾ 
ਜ਼ਂਾ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੰੂ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ (ਕਜਵਂੇ 
ਉਮਰ ਨੰੂ, ਜੀਨ਼ਂਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ)। ਇਹ ਅੰਦ਼ਾਜ਼ਾ ਲ਼ਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 
ਭਰ ਕਵੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਤਿਰੀਬਨ ਿੇਸ ਬਦਲੀਆਂ 
ਜ਼ਾ  ਸਿਦੀਆਂ ਿਤਰੇ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਲ਼ਂਾ- ਿ਼ਾਇਬੀਟੀਜ, ਹ਼ਾਈ ਬਲੱਿਪੈ੍ਸਰ, 
ਮੁਟ਼ਾਪ਼ਾ, ਕਸਗਰਟ ਪੀਣ, ਉਦ਼ਾਸੀ, ਕਦਮ਼ਾਗੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਘ਼ਾਟ ਜ਼ਂਾ ਘੱਟ 
ਕਵਕਦਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਘ਼ਾਟ-ਦ਼ਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਹਣਾ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਰਕਹਣ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਧ 
ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰਕਹਣ ਲਈ ਿਦਮ ਚੱੁਿਣੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹਨ। ਿੋਜ ਦਸਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂਾ ਹਨ ਕਜਹੜੀਆਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ 
ਨ਼ਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਸਮਂੇ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਿੁਆਲਟੀ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣ਼ਾ ਸਿਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਸਹਤਮੰਦ ਿ਼ਾਣ਼ਾ, ਤਣ਼ਾਅ ‘ਤੇ ਿ਼ਾਬੂ ਰੱਿਣ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਅਤੇ ਕਦਮ਼ਾਗੀ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨਢੰਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣ਼ਂਾ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਿੁਆਲਟੀ ਕਵੱਚ 
ਸੁਧ਼ਾਰ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵ਼ਾਧੇ ਨੰੂ ਧੀਮ਼ਾ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਿ਼ਾਰਨ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਕਨਪਟਣ 
ਨੰੂ ਸੌਿ਼ਾ ਬਣ਼ਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੈ
ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਿ਼ਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪ਼ਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਸਥ਼ਾਨਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸ਼ਾਇਟੀ ਨੰੂ  
1-833-674-5003 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜ਼ਂਾ  alzbc.org/south-asian ‘ਤੇ 
ਜ਼ਾਉ।
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ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਰੀ

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਿਵਰ:  ਉੱਪਰ ਕਦੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਕਦਮ਼ਾਗ ਦਰਸ਼ਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤਸਵੀਰ 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਦਮ਼ਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਈ ਸੀ ਿੀ, ਐਸੱ ਪੀ ਈ ਸੀ ਟੀ ਤਸਵੀਰ਼ਂਾ ਮੈਸ਼ਾਨੋਰੀ ਲਚੀਸ, ਐਮੱ ਿੀ ਐਫੱ  
ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਸੀ (ਮ਼ਾਊਟਂ ਕਸਨ਼ਾਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਟਰ਼ਂਾਟੋ/ਐਨੱ ਆਈ ਐਚੱ ਬਥੈਜਿ਼ਾ ਐਮੱ ਿੀ) ਵੱਲਂੋ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੰਦਰਲ਼ਾ ਪੈਨਲ:  ਐਮੱ ਆਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ਼ਂਾ ਲਈ ਸੰਨੀਬਰੱੁਿ ਅਤੇ ਕਵਮਨਜ ਿ਼ਾਲਜ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਇੰਸਜ ਸਂੈਟਰ 
ਦ਼ਾ ਧੰਨਵ਼ਾਦ।



ਕਜਵਂੇ ਕਜਵਂੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ਼ਾਗ ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ 
ਹਹੱਕਸਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥ਼ਂਾਵ਼ਂਾ ਅਤੇ ਵਤੀਕਰਆਂ ਕਵੱਚ 
ਰੁਿ਼ਾਵਟ ਪੈਦ਼ਾ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ। ਕਜਹੜੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ ਇਿ ਵ਼ਾਰੀ ਗਵ਼ਾਚ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਵ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੀ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਕਸਮਾਂ
ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਸਪਰੈਡਕ ਬੀਮਾਰੀ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਆਮ ਪ਼ਾਈ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੀ ਬੀਮਰੀ ਨੰੂ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਸਪਰੈਿਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦ਼ਾ ਕਿਸੇ ਿ਼ਾਸ ਪਕਰਵ਼ਾਰ 
ਨ਼ਾਲ ਨ਼ਾਤ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਸਪਰੈਿਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰਨ ਸ਼ਾਿੀਆਂ 
ਜੀਨ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਗੰੁਝਲਦ਼ਾਰ ਇਿੱਠ, ਸ਼ਾਿ਼ਾ ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ਼ਾ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਹੈ। 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਸਪਰੈਿਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਕਰਵ਼ਾਰ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਕਵਚਰਦੀ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਸਪਰੈਿਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ਼ਾ ਿਤਰ਼ਾ 
ਉਮਰ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਸਪਰੈਿਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵ਼ਾਰ 60-65  
ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਵੱਚ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਫੈਹਮਲੀਅਲ ਬੀਮਾਰੀ (ਐਫੱ ਏ ਡੀ)
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਰਲੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਕਵੱਚ ਪਕਰਵ਼ਾਰ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ 
ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜੋਰਦ਼ਾਰ ਇਕਤਹ਼ਾਸ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ (ਿਈ ਪੀੜੀਆਂ ਕਵੱਚ 
ਪਕਰਵ਼ਾਰ ਦੇ ਿਈ ਮਂੈਬਰ਼ਂਾ ਨੰੂ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਇਕਤਹ਼ਾਸ)। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ 
ਫੈਕਮਲੀਅਲ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਪਕਰਵ਼ਾਰ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  
ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਸ਼ਾਰੇ ਿੇਸ਼ਂਾ ਦੀ 5% ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਫੈਕਮਲੀਅਲ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰਨ ਉਹਨ਼ਂਾ ਿ਼ਾਸ ਜੀਨ਼ਂਾ ਕਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਿੇ ਹੰੁਦ਼ਾ ਹੈ, ਕਜਹੜੀਆਂ ਜੀਨ਼ਂਾ ਮ਼ਾਪੇ ਤਂੋ ਬੱਚੇ ਤੱਿ ਕਸੱਧੀਆਂ 
ਜ਼ਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਫੈਕਮਲੀਅਲ 
ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤ਼ਂਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਕਵੱਚ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਪੈਦ਼ਾ ਿਰਨ ਵ਼ਾਲੀ ਜੀਨ  
ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮ਼ਾਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 50% ਮੌਿੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਫੈਕਮਲੀਅਲ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ  
ਸਪਰੈਿਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ਼ਂਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਮ਼ਾਰੀ  
ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤਂੋ ਪਕਹਲ਼ਂਾ ਇਸ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਛ਼ਾਣ ਿ਼ਾ: ਆਲੋਇਸ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨੇ 
1906 ਕਵੱਚ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਮ਼ਾਕਣਿ ਕਚੰਨ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਇਸ ਤਰ਼੍ਂਾ 
ਵਰਣਨ ਿੀਤ਼ਾ ਸੀ:

• “ਪਲੇਕਸ (ਪੇਪੜੀਆਂ)” “ਬੇਟ਼ਾ ਐਮਇਲੋਇਿ” ਜ਼ਂਾ ਏ-ਬੇਟ਼ਾ ਨ਼ਾਮ ਦੇ ਪੋ੍ਟੀਨ 
ਦੀਆਂ ਤੈਹਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਏ-ਬੇਟ਼ਾ ਦੇ ਮੌਲੀਕਿਊਲ ਕਦਮ਼ਾਗ ਕਵੱਚ 
ਇਿੱਤਰ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਪੜੀਆਂ ਬਣ਼ਾਉਦੇਂ ਹਨ ਕਜਹੜੀਆਂ ਕਸਗਨਲ਼ਂਾ ਨੰੂ 
ਕਦਮ਼ਾਗ ਦੇ ਨਰਵ-ਸੈਲੱ਼ਂਾ ਕਵਚਿ਼ਾਰ ਜ਼ਾਣ ਤਂੋ ਰੋਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤ ਨੰੂ ਸੈਲੱ਼ਂਾ ਦੀ 
ਮੌਤ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

• “ਟਂੈਗਲਜ” ਟ਼ਾਓ ਨ਼ਾਮੀ ਪੋ੍ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਰੇਸੇ ਦੀਆਂ ਤੈਹਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ਼ਾਓ 
ਪੋ੍ਟੀਨ਼ਂਾ ਨੰੂ ਕਦਮ਼ਾਗ ਕਵੱਚ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਸਮ਼ਾਨਅੰਤਰ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਕਿਆ 
ਜ਼ਾ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ। ਿੁਰ਼ਾਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ਼੍ਂਾ ਪਟੜੀਆਂ ਰ਼ਾਹੀਂ 
ਢੋਈ ਜ਼ਂਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦਮ਼ਾਗ ਦੇ ਸੈਲੱ਼ਂਾ ਨੰੂ ਕਜੰਦ਼ਾ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਕਸਹਤਮੰਦ ਕਦਮ਼ਾਗ਼ਂਾ 
ਕਵੱਚ, ਟ਼ਾਓ ਪੋ੍ਟੀਨ ਿੁਰ਼ਾਿ ਦ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਕਜਲ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚਣ਼ਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਦੇਂ 
ਹਨ। ਕਜਹੜੇ ਕਦਮ਼ਾਗ ਕਸਹਤਮੰਦ ਨ਼ਾ ਹੋਣ, ਉਨ਼੍ਂਾ ਕਵੱਚ ਟ਼ਾਓ ਪੋ੍ਟੀਨ ਨੁਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ 
ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਢ਼ਂਾ ਬਣ਼ਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦਮ਼ਾਗ ਦੇ ਸੈਲੱ਼ਂਾ ਤੱਿ 
ਿੁਰ਼ਾਿ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਕਵੱਚ ਰੁਿ਼ਾਵਟ ਪ਼ਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਲੱ਼ਂਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦ਼ਾ ਿ਼ਾਰਨ 
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਯ਼ਾਦਦ਼ਾਸਤ ਕਵੱਚ ਿਮੀ, ਸਿਸੀਅਤ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸਕਿਲ਼ਂਾ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਕਦਮ਼ਾਗ ਦੇ 
ਨਰਵ-ਸੈਲੱ਼ਂਾ ਦੇ ਨ਼ਾਸ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿ਼ਾਰਨ ਪੈਦ਼ਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਇਿ ਘ਼ਾਤਿ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਅਿਤੀ 
ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਪੱਿ਼ਂਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪ਼ਾਉਦਂੀ ਹੈ: ਉਹ ਕਿਵਂੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਵਂੇ 
ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵਂੇ ਕਵਹ਼ਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ‘ਤੇ 
ਵੱਿਰੀ ਤਰ਼੍ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਅਸਰ ਪਂੈਦ਼ਾ ਹੈ।  ਇਹ ਭਕਵੱਿਬ਼ਾਣੀ ਿਰਨੀ ਔਿੀ ਹੈ ਕਿ 
ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਿਮ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਂਾ 
ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤ਼ਾਰ ਿੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨ਼ਾਲ ਵ਼ਾਪਰਨ 
ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਿੱੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੇਠ਼ਂਾ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਹਹਜ ਹਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਆਹਦ) ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਸਮਰੱਥਾਂਵਾਂ
ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝਣ, ਸੋਚਣ, ਯ਼ਾਦ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਸੰਚ਼ਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ  
‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗ਼ਾ। ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ ਘੱਟ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਲ਼ਂਾ ਤਂੋ 
ਿੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਸਰਲ ਿੰਮ਼ਂਾ ਨੰੂ ਿਰਨ਼ਾ ਹੋਰ ਔਿ਼ਾ ਹੋ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਉਹ ਿਰਨੇ ਭੱੁਲ 
ਜ਼ਾਣਗੇ। ਸੁਰੂ ਕਵੱਚ ਤ਼ਾਜੀਆਂ ਘਟਨ਼ਾਵ਼ਂਾ ਅਤੇ ਅਿੀਰ ਕਵੱਚ ਲੰਮ਼ਂਾ ਸਮ਼ਂਾ ਪਕਹਲ਼ਂਾ 
ਵ਼ਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨ਼ਾਵ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਭੰਵਲਭੂਸ਼ਾ ਪੈਦ਼ਾ ਹੋ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦ਼ਾ ਚੇਤ਼ਾ ਿਤਮ 
ਹੋ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ਸਹੀ ਸਬਦ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਿਰ ਸਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ ‘ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਵੇਗ਼ਾ। ਿਈ ਵ਼ਾਰੀ ਲੋਿ ਰਸਤ਼ਾ ਭੱੁਲ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ, ਇੱਥਂੋ ਤੱਿ ਕਿ ਜ਼ਾਣੀਆਂ 
ਪਛ਼ਾਣੀਆਂ ਥ਼ਂਾਵ਼ਂਾ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮਂੇ ਵੀ। ਬਹੁਤੀ ਵ਼ਾਰ ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, 
ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਵੱਚ ਪਕਹਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛ਼ਾਣ  
ਹੋਣ ਤਂੋ ਿਈ ਸ਼ਾਲ ਪਕਹਲ਼ਂਾ ਵ਼ਾਪਰ ਜ਼ਾਣਗੀਆਂ।

ਜਜਬਾਤ ਅਤੇ ਰੌਅਂ (ਮੂਡ)
ਹੋ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੁਗਲ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ 
ਨ਼ਾ ਰਹੇ। ਜਦਂੋ ਕਿ ਿੱੁਝ ਕਵਅਿਤੀ ਘੱਟ ਗੱਲਬ਼ਾਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵੱਚ 
ਰਕਹਣ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਫਰ ਵੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਵ਼ਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ 
ਤੱਿ ਪਹੰੁਚ ਿਰਨ਼ਾ ਸੰਭਵ ਰਕਹੰਦ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥਂੋ ਤੱਿ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਜਆਦ਼ਾ ਕਪਛਲੇ 
ਪੜ਼ਾਵ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਯ਼ਾਦ ਰੱਿਣ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 
ਿੁਸੀ, ਗੱੁਸ਼ਾ, ਿਰ, ਕਪਆਰ ਅਤੇ ਉਦ਼ਾਸੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ।

ਵਤੀਰਾ
ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵ਼ਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ਼੍ਂਾ 
ਪ੍ਤੀਿਰਮ ਿਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੱਗੇਗ਼ਾ  
ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਤੀਿਰਮ ਉਸ ਦੀ ਸਿਸੀਅਤ ਨ਼ਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿ਼ਂਾਦੇ। ਿਈ ਵ਼ਾਰੀ, 
ਿੱੁਝ ਆਮ ਪ੍ਤੀਿਰਮ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਂਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਿੋ 
ਅਮਲ ਜ਼ਂਾ ਸਬਦ਼ਂਾ ਨੰੂ ਦੁਹਰ਼ਾਉਣ਼ਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂਾ ਲੁਿ਼ਾਉਣ਼ਾ, ਸਰੀਰਿ 
ਭੜਿ਼ਾਹਟ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ। ਇਹ ਵਤੀਰੇ ਕਵਅਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਕਰਵ਼ਾਰ ਦੇ 
ਮਂੈਬਰ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਿਭ਼ਾਲ ਿਰਨ ਵ਼ਾਕਲਆਂ ਲਈ ਦੱੁਿ ਪਹੰੁਚ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੇ  
ਜ਼ਂਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵ਼ਾਲੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾਂਵਾਂ
ਆਖਰਿ਼ਾਰ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵੱਚ ਸਰੀਰਿ ਕਨਘ਼ਾਰ ਆਏਗ਼ਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ 
ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਕਫਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਿਰੇਗ਼ਾ। ਇਸ 
ਨ਼ਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ਼ਾਣ਼ਾ-ਿ਼ਾਣ, ਨਹ਼ਾਉਣ, ਿੱਪੜੇ ਲ਼ਾਹੁਣ-ਪ਼ਾਉਣ 
ਵਰਗੇ ਕਨੱਤ ਕਦਨ ਦੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮਂੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਦ਼ਾ ਿੋਈ ਇਲ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨ਼ਾ ਹੀ 
ਇਸ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤਂੋ ਰੋਿਣ ਦ਼ਾ ਿੋਈ ਇਲ਼ਾਜ ਹੈ। ਿਈ ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ ਕਜਹੜੀਆਂ ਯ਼ਾਦਦ਼ਾਸਤ ਕਵੱਚ ਿਮੀ, ਬੋਲੀ, ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ਼ਾਵ਼ਂਾ 
ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਕਿਲਜ (ਿ਼ਾਰਜ ਿਰ ਸਿਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤ਼ਾਵ਼ਂਾ) ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ਼ਂਾ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਦ਼ਾ ਚੰਗ਼ਾ ਅਸਰ 
ਿਬੂਲਣ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਿ਼ਂਾ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਿੁਆਲਟੀ ਕਵੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗ਼ਾ, ਕਜਹੜ਼ਾ 
ਸ਼ਾਲ਼ਂਾ ਤੱਿ ਰਕਹ ਸਿਦ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਵੱਿ ਵੱਿ ਲੋਿ਼ਂਾ ‘ਤੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਤਰ਼੍ਂਾ 
ਦ਼ਾ ਅਸਰ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਿ ‘ਤੇ ਇਹਨ਼ਂਾ ਦਵ਼ਾਈਆਂ ਦੇ 
ਅਸਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਰੋਗ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਪਛ਼ਾਣ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲ਼ਾਜ ਅਗੇਤੇ ਪੜ਼ਾਵ਼ਂਾ 
ਕਵੱਚ ਸਰੂ ਹੋ ਜ਼ਂਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਦੇ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਜਆਦ਼ਾ ਮੌਿੇ  
ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀ ਂਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਡਮਂੈਸੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ?
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਕਿਮਂੈਸੀਏ ਦ਼ਾ ਸਭ ਤਂੋ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ 
ਦੀ ਬੀਮ਼ਾਰੀ ਚੇਤ਼ਾ ਘਟਣ, ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸਕਿਲ ਆਉਣ, 
ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ਼ਾ, ਤਰਿ ਨ਼ਾਲ ਸੋਚਣ, ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਭ਼ਾਵਨ਼ਾਵ਼ਂਾ ਕਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਮਂੈਸੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦ਼ਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਮਂੈਸੀਏ ਦੇ ਇਹ 
ਲੱਛਣ ਪੱਿੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਦ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ਼ਂਾਵ਼ਂਾ ਕਵੱਚ ਆਈ ਿੋਈ ਵੀ ਿਮੀ 
ਵ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦੀ।

ਇਹ ਦੋ ਹਦਮਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 
ਹਨ, ਇਕ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਹਦਮਾਗ ਦੀ (ਸੱਜੀ) ਅਤੇ ਇਕ 
ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤਂੋ ਹਬਨਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਦਮਾਗ ਦੀ (ਖੱਬੀ)। ਇਹ 
ਹਦਖਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਹਕ 

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਦਮਾਗ ਦਾ ਹਟਸੂ (ਸੱਜਾ) ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਦਮਾਗ ਦੇ ਹਟਸੂ (ਖੱਬਾ) ਨਾਲਂੋ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।


