
तपाईंको सोच 
र स्मरणबारमा 
चचन्तित हुनुहुन्छ?

े

तपाईंल ेगर्न सके् कुराहरू यहाँ उल्खेित 
छर्





क तपाईंले आफ्नो सनोच वा व्यवहारमा पररवत्नर पाउरु 
भएकनो छ? क तपाईं आफ्नो स्मरणमा भइरहकनो बढदनो 
गल्तीहरूबार चचखतित हुरुहुन्छ? 

शायद तपाईंले यती पररवत्नरहरू पररवारका सदस्य वा 
साथतीमा दख्भएकनो छ कक?

धेर कराहरूले सनोचाइमा पररवत्नर वा स्मरण गुमाउरे 
गराउछ। यसमा नरम्न कराहरू समावेश छर्:

• तराव

• पतीडा

• दतीरकालतीर रनोग

• कहती औषधधहरु

• रक्ती

• थकार

ककहलेकाहीँ यसका लक्षणहरू प्ारम्भिक कडमेम्सियाकनो 
संकत हुन्छर्।  
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स्मरणमा आउने ठला पररवत्तनहरू कनै पनन 
उमेरमा सामान्य हुदनन्। 

यकद तपाईं कठिराइहरूकनो अरुभव गद हुरुहुन्छ 
भरे तपाईंले डाक्टरलाई भेटरु पछ।
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तपाईंको डाक्टरसग करा गनु्तहोस्ुँ ु

कसैलाई कडमेम्सिया छ कक छर भरेर दिाउरे करै चचककत्ा 
परतीक्षण छर। 

तपाईंले अरुभव गरररहका कठिराइहरूकनो बारमा तपाईंकनो 
डाक्टरसँग करा गरहनोस्। तपाईंकनो डाक्टरले तपाईंलाई 
शारतीररक र स्ायुजन्य परतीक्षण गरनेछ। तपाईंलाई तपाईंकनो 
लक्षणहरूकनो अन्य सभिाववत कारणहरूकनो छारबबर गर्न 
एक ववशेषज्ञलाई पनर रफर गररकदर सकछ। 

तपाईंकनो चचककत्कसँगकनो भेटकनो क्रममा, तपाईंले:

• तपाईंकनो चचतिाकनो सूचती आफसँग ल्ाउरुहनोस् 

• तपाईंकनो डाक्टरलाई बताउरुहनोस् कक तपाईंले कवत 
समय दखि समस्या भनोग् भएकनो छ र यनो अवस्ा झर् 
बबग्रद गएकनो छर् कक 

• तपाईंले िाँद गरका औषधध, वभटावमर र अन्य 
औषधधहरूकनो सूचती ल्ाउरुहनोस्।  
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तपाईंको चचनकत्सकसगको भेटबाट 
अधिक लाभ पाउनुहोस्

ुँ

• लामनो भेटराटकनो समय वमलाउरुहनोस्।

• आफसँग करै साथती वा पररवारकनो सदस्य लैजारुहनोस्।

• प्श्न सनोध्हनोस् र यकद तपाईंले कहती बुझेर भरे आफ्नो 
डाक्टरलाई थाहा कदरुहनोस्।

• भेटराटकनो बित नटपनोट लेख्हनोस्।

• तपाईंलाई ववशेषज्ञद्ारा थप परतीक्षण गराउरु पछ कक 
पदर छलफल गरहनोस्।  
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रोग पत्ा लाग्ा राहत भयो। सबैभन्ा 
नराम्ो करा थाहा नहुनु हो। 
फ्डलाई अल्ाइमर रनोग लागेकनो छ 

ु
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जतत चाडो कदम चाल्न सनकयो त्यतत 
राम्ो हुनेछ 

ुँ

तपाईंकनो लक्षण कडमेम्सियाकनो कारणले रभएकनो हुर 
सकछ। तर यकद कडमेम्सिया हनो भरे, चाँडनो पत्ा लागेमा राम्नो 
हुरेछ। 

तपाईं कसरती कडमेम्सियासकहत जतीवरयापर गर्न सक्हुन्छ 
र आफ्नो जतीवरकनो नरयन्त्रण गर्न सक्हुन्छ भन् बुझ्नकनो 
लावग तपाईंले सहायता र जारकारतीमाधथ पहुच पाउर 
सक्हुन्छ। तपाईं अगाकड रै यनोजरा बराउर सक्हुन्छ र 
सकभर उत्म जतीवर बबताउरकनो लावग सकारात्मक कदमहरू 
ललर सक्हुन्छ।
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हामी िेर खुशी छौं नक हामीले त्यो 
शुरूमै थाहा पाइसकका छौं। हामीले 
मेरो क्षमताहरूसग मेल खाने हाम्ो 
जीवनशैली पररवत्तन गनने मौका पायौं। 
हामीले भतवष्यको लातग ननश्चित 
योजनाहरू बनायौं। 
माररयालाई भास्लर कडमेम्सियाकनो भएकनो छ
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तडमेन्सिया क हो?े

कडमेम्सिया भरेकनो व्यक्तिकनो काय्नप्णालतीमा क्रवमक वगरावट 
नरम्त्ाउरे एक िलनो रनोगका समूहका लक्षणहरूलाई वण्नर 
गर्न प्यनोग गरररे शब्द हनो। कडमेम्सियाका धेर ज्ञात प्कारहरू 
छर्। अल्ाइमस्न रनोग सबैभन्ा सामान्य प्कार हनो। 

कडमेम्सिया जसलाई पनर हुर सकछ। यनो ६५ वष्नकनो 
उमेरभन्ा माधथका मानरसहरूमा बकढ हुन्छ र ववशेषगरती ८५ 
वष्न राधरसककाहरूमा। 

कवल डाक्टर वा ववशेषज्ञले कडमेम्सियाकनो राम्नोसँग नरदार 
गर्न सकछ।
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तपाईंको सोच र स्मरणबारमा चचतिाको 
जाचसूची

े
ुँ

यकद तपाईंकनो, वा पररवारकनो सदस्य वा साथतीकनो सनोच वा 
स्मरणमा दखिएकनो पररवत्नरबारमा चचतिा लागछ भरे, तलकनो 
जाँचसूचती पूरा गरहनोस्।

मलाई हालका तरियाकलाप/घटनाहरू सम्झन समस्ा 
भएको छ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई बोल्नको लातग सही शब्द फला पान्त समस्ा छ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई नदन र तमतत याद गन्तमा समस्ा छ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

म अक्सर चीजहरू कहा रान्खन्छ बबस्तन्छ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई मेरो दननक ताललकामा हुने पररवत्तनहरू तमलाउन 
गाह्ो लागछ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई ललन्खत सामग्ी बुझ्न वा टललबभजन हदा्त कहानी 
बुझ्न समस्ा छ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 
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मलाई कराकानी पनहल्ाउन र यसमा भाग ललन गाह्ो 
लागछ, तवशेषगरी समूहहरूमा  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई तवत्ीय करा सम्ाल्न समस्ा छ, जस् बैंनकङ वा 
खुद्ा गणना गन्त  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई दननक गतततवधिहरूमा कठठनाइ हुन्छ जस् 
स्ानीय शतपग सेन्टरमा बाटो खोज्न  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मैले प्ाय: आनन् ललने गतततवधिहरूमा रुचच हराएर 
गइरहकोछ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

मलाई समस्ाहरू बारमा सोच्न गाह्ो  
भइरहको छ  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 

पररवार र / वा साथीहरूले मेरो कमजोर स्मरणको बारमा 
ठटप्पणी गनने गरका छन्  

 ववरलै      ककहलेकाहीँ      प्ायः 
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यनद तपाईंले िेरजसो ‘कनहलेकाहीँ’ वा ‘प्ाय:’ मा ठीक 
चचह्न लगाउनु भएको छ भने तपाईंले आफ्ो डाक्टरलाई 
भेटनु पछ। 
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तडमेन्सिया अष्टललयाको बारमाे े

कडमेम्सिया अष्टललया कडमेम्सिया (स्मरण हराएका) का 
भएका अरुमानरत पाँच लाि अष्टललयालतीहरु र उरतीहरुकनो 
हरचाहमा संलग् लगभग १६ लाि मानरसहरुकनो लावग 
ववश्ासरतीय जारकारती, शशक्षा र सेवाहरूकनो एक स्नोत हनो।

हामती सकारात्मक पररवत्नरकनो लावग वकालत गदछौं 
र महत्त्वपूण्न अरुसन्ारलाई सहायता गदछौं। हामती 
कडमेम्सियाबाट प्भाववत मानरसहरुलाई सहायता गर्न र 
उरतीहरूलाई सक्नो उत्म तररकाले बाँच्न सक्षम बराउर 
चाहन्छौं।

तपाईं कडमेम्सियाद्ारा कसरती प्भाववत हुरुहुन्छ भन् कराले 
फरक पदर। हामती तपाईं तपाईंलाई मद्दत गर्न तयार छौं। 
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भाबषक सहयनोगकनो लावग फनोर 
गरु्नहनोसः् 131 450

National Dementia Helpline
1800 100 500

हामतीलाई अरलाइर भेटाउरुहनोस्
dementia.org.au

राबष्टय कडमेम्सिया हल्पलाइर अष्टललयर सरकारकनो अरुदारबाट सञ्ाललत छ।
© कडमेम्सिया अष्टललया 2020, 20114, कडसेम्बर 2020
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