
Pag-iba-ibahin Ang Normal Na Pagtatanda at Dementia (Kasiraang Ulo) 
 

Differentiating Normal Aging and Dementia - Tagalog 

 
Kilalanin Ang Pagbabago ng Tipikong Pagtatanda Mula Sa Kasiraan Ng Ulo (Dementia) 
 
Normal Na Pagtatanda                                          
Ang Kasarinlan sa araw-araw na ginagawa ay 
mapangalagaan 
 
 
Ang pagsusumbong ng pagkawala ng memorya 
ngunit makapagbigay ng karapat-dapat na 
detalye tungkol sa pangyayaring 
pagkamalimutin.  
 
Ang pasyante ay magkaroon ng kinalaman 
tungkol sa paratang pagkalimutin kaysa sa 
malalapit ng miyembro ng pamihya. 
 
Ang memory ang kapangyayari para sa 
mahalagang pagkakataon pandiriwang; ang 
konbersasyon ay hindi pasamain.  
 
Manakanakang paghahanap ng mahihirap na 
salita. 
 
Hindi mawawala sa karaniwang teritorya; 
maaring tumigil muna kada saglit upang 
matandaan ang daan. 
 
 
Kaya niyang mag-opera ng karaniwang 
kagamitan kahit ayaw matuto kong paano 
maopera ang mga bagong kasang-kapan.  
 
Pagpapatulog na talagang may interes ka sa 
paulipunang sosyal. 
 
 
Normal na pagtanggap para sa kalagayang 
pagsusulit ng mental, maisasagawa ito sa 
edukasyon at kultura. 
 
 

 

 
Dementia (Kasiraang Ulo) 
Ang tao ay maging mapamumunang umaasa sa 
iba para sa importanteng kasarinlang 
pamumuhay na mga aktibidad. 
 
Maaaring magsumbong ng problema ng 
memorya lamang kung tatanungin, hindi na 
maala-ala ang nga pagkakataon na ang 
pagkawala ng memorya ay napansin. 
 
Ang malapit na miyembro ng pamilya na mas 
magkaroon ng kinalalaman tungkol sa pangyaari 
ng pagkawala ng menorya kaysa pasyente.  
 
Ang kapansin pansin na pagbaba ng memorya 
para sa di pa natagalang pangyayari at ang 
kayang pakiki pag-usap. 
 
Madalas na paghihinto sa pag-iisip ng salita at 
ang kapalit. 
 
Maaring mawawala sa karariwang teritoryo 
habang lumalakad o nagmamaneho, maaaring 
maging maraming oras ang pag-uuwi niya sa 
bahay. 
 
Hindi na makpag-opera ng karaniwang 
kagamitan  kahit simple at bagong kasangkapan.  
 
 
Nagpapakita na walang interes sa mga 
panlipunang sosyal’ nagpapakuta ng di-tumpak 
na kilos pang-sosyal. 
 
Abnormal na paggaganap para sa kalagayang 
pagsusulit ng mental at hindi na maisagawa nito 
sa edukasyon at nga paktor ng kultura.  
 
 

Ang positibong kongklusyon ng kahit ano sa sumusunod na lawak ay karaniwang ipapakita ang 
pangangailangan para sa paglaguyod ng tasasyon para sa pagdalo ng kasiraan ng ulo o demensya.  
 


