
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਕਲਖਤ ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ-ਕਲਖਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀ, ਉਸ 
ਦੇ ਪਕਰਿਾਰ1 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਅਤੇ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ 
ਦੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਿਾਰ ਹਰ ਇਕ ਪੜਾਅ 
ਤੇ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿਾਕਲਆਂ ਿੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਮੌਡੀਫਾਈਡ 
ਕਡਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ)2 ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਇਕ ਪੜਾਅ 
ਬਾਰੇ ਕਿਸਕਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਜਾਈਮਰ ਕਡਜੀਜ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਿੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ- ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ, ਕਮਡਲ ਸਟੇਜ, 
ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਐਡਂ ਆਫ ਲਾਈਫ- ਅੰਗਰੇਜੀ ਕਿੱਚ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਕਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ (ਅਬਨੌਰਮਲ) ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਤਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱ ਲਣ, ਰੋਜਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਆਉਣ, ਕਨਰਣਾ ਕਰਨ, ਤਰਕ ਨਾਲ 
ਸੋਚਣ, ਿਤੀਰੇ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਿਰਗੇ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪੱਕੇ 
ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕਕ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਿੀ ਕਮੀ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿੀ ਹਨ। ਪੱਕਾ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਿੈਸਕੂਲਰ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਲੂਈ ਬੌਡੀ ਕਡਜੀਜ, ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਕਰੌਟਜਫੈਲਟ-ਜਾਕੋਬ ਕਡਜੀਜ, ਪਾਰਕਕਨਸਨਸ 
ਕਡਜੀਜ ਅਤੇ ਹੰਕਟੰਗਟਨਜ ਕਡਜੀਜ਼।

ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਕਜਹੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਬਹੁਕਤਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਛਾਣ ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਆਟੋਪਸੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈੋ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਿਨ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕਝੁ ਚਣੋਾਂ ਹਨ, ਕਜਹੜੀਆਂ 
ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੰੂ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ 
ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਲਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਭਾਲ ਿੱਲ ਪਹੁੰ ਚਸੰਭਾਲ ਿੱਲ ਪਹੁੰ ਚ
ਇਸ ਲੜੀ ਕਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਿੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਅਕਜਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਿਅਕਤੀ 
‘ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਹੈ। ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਕਬਆਂ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਭਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸੱ਼ਕ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣ ਨਾਲ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਫਰ ਿੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ, ਕਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੁੜੇ 
ਰਕਹਣ, ਸਿੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਕਪਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਕਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਚ ਕਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਕਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਮੁੱ ਖ 
ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਕਕ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਿਾਂਗ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲਾ ਹਰ ਕਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਕ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕਤਕਾਰ ਨਾਲ ਿਰਕਤਆ ਜਾਿੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਭਾਿੇਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣ ਨਾਲ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅਤੇ ਕਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਕਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਖਾਕਹਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 

1  ਪਕਰਿਾਰ ਕਿੱਚ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੈੱਟਿਰਕ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਕਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
2  ਰੀਜਬਰਗ, ਬੀ., ਫੈਕਰਸ, ਐੱਸ. ਐੱਚ., ਡੀ ਕਲੲਨ, ਐੱਮ. ਜੇ., ਅਤੇ ਕਰੁੱ ਕ, ਟੀ. (1982). ਗਲੋਬਲ ਡੀਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ), ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਰਨਲ 
ਆਫ ਸਾਈਕਕਐਟਰੀ, 139:1136-1139.

ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਧਣਾਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਧਣਾ



ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਲਜਾਈਮਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਘੱਟ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਦੇ 
ਸੁਹਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣਾ ਕਦਮਾਗ ਨੰੂ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਹਾਂ-ਮੁਖੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕਆੁਲਟੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਜਾਈਮਰ ਸਸੁਾਇਟੀ ਨੇ ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਖਾਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਧੇਾਂ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਾਰ ਕਅੇਰ) ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ
ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਿਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅਗੇਤਾ ਪੜਾਅ”, “ਕਿਚਕਾਰਲਾ ਪੜਾਅ”, ਅਤੇ “ਕਪਛੇਤਾ ਪੜਾਅ” ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਲੋਬਲ ਡੀਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਨਾਲ ਕਮਕਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਰਣਨ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ:

1. ਅਗੇਤਾ ਪੜਾਅ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਗੇਤਾ ਪੜਾਅ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 2, 3))
“ਅਗੇਤਾ ਪੜਾਅ” ਕਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ 
ਹਲਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਕਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਕਹਣਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲਾਂ 
ਅਤੇ ਰੌਂਅ (ਮੂਡ) ਅਤੇ ਿਤੀਰੇ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਕਾਇਮ ਰਕਹੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਕਿੱਖ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ “ਅਗੇਤਾ ਪੜਾਅ” ਕਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਦ ੇਕਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਜਾਂ ਯੰਗ ਔਨਸੈਟ ਕਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਕਿੱਚ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਕਿੱਚ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

2. ਕਿਚਕਾਰਲਾ ਪੜਾਅ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕਿਚਕਾਰਲਾ ਪੜਾਅ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 4, 5, 6))
ਇਹ ਪੜਾਅ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਕਿੱਚ ਿੱਡਾ ਕਨਘਾਰ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ ਅਤੇ 
ਤਰਕ ਆਕਦ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਕਿੱਚ ਕਨਘਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਕਕ ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਚੇਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਕ, ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨਾਲ 
ਕਨਪਟਣ ਿਰਗੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਅ 6 ‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ-ਪਾਉਣ, 
ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਟੁਆਇਲੈੱਟ ਿਗੈਰਾ ਜਾਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਕਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਨਕਲ 
ਕੇ ਗੁਆਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਡਕ ਅਲਰਟ® ਸੇਫਲੀ ਹੋਮ® ਿਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

3. ਕਪਛੇਤਾ ਪੜਾਅ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕਪਛੇਤਾ ਪੜਾਅ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦਾ ਪੜਾਅ 7))
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਬਕਦਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਖਆਲ ਖੁੱ ਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਕਕ ਉਸ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕਾਇਮ ਰਕਹ ਸਕੇ।

ਕਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਕਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਜਦੋਂ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਧਆਨ ਉਸ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕਕਸੇ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀ ਿਾਂਗ, ਕਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਜਬਾਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਿੱਲ 
ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਕਜੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।



ਗਲੋਬਲ ਕਡਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ)ਗਲੋਬਲ ਕਡਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ (ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ)

ਪੜਾਅਪੜਾਅ ਆਮ ਲੱਛਣ  ਆਮ ਲੱਛਣ  
ਪੜਆਪੜਆ 1:   ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ/

ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਘਾਰ ਨਹੀਂ 
(ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਜ)

- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਕਸਆ ਨਹੀਂ 

ਪੜਆਪੜਆ 2:   ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਤਰਕ ਕਰਨ/
ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ 
ਕਨਘਾਰ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਉਮਰ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਕਧਤ ਆਮ ਕਨਘਾਰ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਅਲਜਾਈਮਰ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ)

- ਯਾਦ ਕਿਚ ਰੁਕਾਿਟ
- ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਿਾਂ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲਣਾ
-  ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੀ

ਪੜਆਪੜਆ 3:   ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ ਕਿੱਚ ਹਲਕਾ ਕਨਘਾਰ  
(ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਚ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ  
ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ) 

- ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱ ਲਣਾ
- ਨਿੀਂਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਸੱਖਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ
-  ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਜਾਂ ਕਧਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ
- ਸਕਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਸ਼ਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲਾਂ, ਕਜਿੇਂ ਗਿਾਚ ਜਾਣਾ
-  ਸੰਚਾਰ ਕਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਿਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਕਲਾਂ 
- ਕੀਮਤੀ ਚੀਜਾਂ ਗਿਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗਲਤ ਥਾਂਿਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ
- ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਆਉਣਾ 
-  ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਕਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕਹ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਕਦਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ

ਪੜਆਪੜਆ 4:   ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਤਰਕ ਕਰਨ/
ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਦਰਕਮਆਨਾ ਕਨਘਾਰ 
(ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਾਂ 
ਅਗੇਤਾ ਪੜਾਅ)

- ਕਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਨੱਜੀ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
-  ਕਹਸਾਬ-ਕਕਤਾਬ ਰੱਖਣ, ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਿਰਗੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਕਿੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਆਉਣੀ  
-  ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਗਆਨ ਦਾ ਘੱਟਣਾ 
-  ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮਾਗੀ ਕਹਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪੈਣਾ 

(ਕਜਿੇਂ 75 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਪੁੱ ਠੀ ਕਗਣਤੀ ਕਰਨ ਕਿੱਚ)

ਪੜਆਪੜਆ 5:    ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਤਰਕ ਕਰਨ/
ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਦਰਕਮਆਨੇ ਗੰਭੀਰ 
ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਨਘਾਰ (ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ 
ਦਾ ਦਰਕਮਆਨਾ ਜਾਂ ਕਿਚਕਾਰਲਾ ਪੜਾਅ)

-  ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਚ ਿੱਡੀ ਭੁੱ ਲ, ਕਜਿੇਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ 
ਨਾ ਰਕਹਣੇ

- ਕਨੱਤ-ਨੇਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪੜਆਪੜਆ 6:   ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਤਰਕ ਕਰਨ/
ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਨਘਾਰ 
(ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਕਮਆਨਾ 
ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਕਿਚਕਾਰਲਾ ਪੜਾਅ)

-  ਚੇਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਕਜਿੇਂ ਕਈ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣਾ  

-  ਆਪਣੀ ਕਜੰਦਗੀ ਕਿਚਲੀਆਂ ਤਾਜਾ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ 
ਹੋਣਾ, ਕਜਿੇਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਰਕਹਣਾ ਕਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੰਚ ਿੇਲੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰਕਹਣਾ

-  ਰਕਹਣ ਸਕਹਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਜਿੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ/ਪਾਉਣ, ਨਹਾਉਣ ਕਿੱਚ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ 

- ਕਗਣਨ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਆਉਣਾ 
-  ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕਜਿੇਂ ਕਿਅਕਤੀ ਕਿੱਚ 

ਭੰਿਲਭੂਸਾ, ਕਚੰਤਾ, ਸੱ਼ਕ, ਗੁੱ ਸਾ, ਉਦਾਸੀ/ਕਦਲਗੀਰੀ, ਿੈਰ-ਭਾਿ, ਡਰ, ਭਰਮ ਅਤੇ 
ਕਿਆਕੁਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ

- ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਰ ਿਾਰ ਕਰਨ ਿਰਗਾ ਖ਼ਬਤ  
- ਸੌਣ/ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਮ ਚੱਕਰ ਕਿੱਚ ਕਿਘਣ ਪੈਣਾ
- ਟੱਟੀ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਿੱਚੇ ਕਨਕਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿਧਣਾ  

ਪੜਆਪੜਆ 7:   ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਤਰਕ ਕਰਨ/
ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਨਘਾਰ 
(ਅਲਜਾਈਮਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ 
ਕਪਛੇਤਾ ਪੜਾਅ)

- ਸਕਹਜ ਕਗਆਨ (ਸੋਚਣ, ਤਰਕ ਕਰਨ/ਸਮਝਣ ਆਕਦ) ਕਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਘਨ
-  ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਕਦਕ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ
-  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ 
-  ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਟੁਆਇਲੈੱਟ ਜਾਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ; ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੱਟੀ-ਕਪਸ਼ਾਬ 

ਕਿੱਚ ਹੀ ਕਨਕਲ ਜਾਣਾ 

ਗਲੋਬਲ ਕਡਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ, ਰੀਜਬਰਗ, 1982 ਤੋਂ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ



ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੈ?ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਈੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਕ ਕਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਕਸ ਪੜਾਅ ਕਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕਿੱਚ ਪੰਜ-ਕਹੱਕਸਆਂ ਿਾਲੀ ਲੜੀ ਕਿੱਚ ਕਮਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ|

ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਕਸ ੇਿੀ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਕਜਉਣਾ ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜਾਈਮਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਦੱੁਖ, ਘਾਟੇ ਸਮਤੇ 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਕਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਕਖਆਲ 
ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਿਚਲੀ ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਜਆਦਾ ਸਮਝਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਿਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਜਜਬਾਤੀ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਲਈ 
ਇਕੱਲੇ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ 1-833-674-5003 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ alzbc.org/south-asian ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਸੀਲੇਲਾਭਦਾਇਕ ਿਸੀਲੇ
ਦੀਦੀ  ਪ੍ਰੌਗਰੈਸ਼ਨਪ੍ਰੌਗਰੈਸ਼ਨ  ਆਫਆਫ  ਅਲਜਾਈਮਰਜਅਲਜਾਈਮਰਜ  ਕਡਜੀਜਕਡਜੀਜ - - ਓਿਰਕਿਊ; ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ; ਕਮਡਲ ਸਟੇਜ; ਲੇਟ ਸਟੇਜ; ਐਡਂ ਇੰਡ ਆਫ ਲਾਈਫ 
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟਸ। ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (2016)। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.alzheimer.ca/stages ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਮੈਕਡਕਮੈਕਡਕ  ਅਲਰਟਅਲਰਟ ® ਸੇਫਲੀ-ਹੋਮ ਸੇਫਲੀ-ਹੋਮ  ® ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.medicalertsafelyhome.ca ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਆਲਆਲ  ਅਬਾਉਟਅਬਾਉਟ  ਮੀਮੀ.. ਅਲਜਾਈਮਰ ਸਸੁਾਇਟੀ ਆਫ ਕਨੇੈਡਾ (2013)। ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ ਫਾਰਮਟੈ ਿਾਲਾ ਕਕਤਾਬਚਾ, ਕਿਅਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪਸੰਦਾਂ, ਨਾਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਦਲਚਸਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। www.alzheimer.ca/allaboutme 
‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਆਕਡਮੈਂਸ਼ੀਆ  ਅਤੇਅਤੇ  ਇੰਡਇੰਡ  ਆਫਆਫ  ਲਾਈਫਲਾਈਫ  ਕੇਅਰ।ਕੇਅਰ। ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (2016)। ਇਹ ਕਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ 
‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਕਹੱਕਸਆਂ ਿਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। www.alzheimer.ca/endoflife ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ 
ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.alzheimer.ca/brochures ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਨੋਟ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ/ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ।
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