
AIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURU

CONTACT US

Ÿ ഡിെമൻഷ� ഉ� ഒരു വ��ി, േകൾവി 

സംബ�മായ ബു�ിമു��കൾ കൂടി 

േനരിടു�ുെ��ിൽ നി�ള�െട ശ��ി�െറ 

ഗാഭീര�ം കുറ�് വ��തേയാെട 

സംസാരി�ുക. ഉ��ിൽ സംസാരി�ുേ�ാൾ 

ഗാഭീര�ം കൂടു�� സ�ഭാവികമാ�. എ�ാൽ 

ഡിെമൻഷ� ഉ� ഒരു വ�കതി�ു ആശയം 

മന�ിലാ�ു�തിനു 

ബു�ിമു���ാകു�തിെനാ�ം അതവർ�് 

ആേ�കാശമായി േതാ�ു�തിനു� സാധ�തയും 

കൂടുതലാ�.

Ÿ അവരുെട േമൽ ആധിപത�ം �ാപി�രു�. 

പകരം ക�ി�െറ ഒേര നിര�ിൽ 

നി�ുെകാ�് സംസാരി�ുക.

ഡിെമൻഷ� പരിചരണ�ിൽ െച�രുതാ��

ഡിെമൻഷ� പരിചരണ�ിൽ െചേ���

Ÿ അവേരാ� െചറുതും ലളിതവുമായ 

വാചക�ിൽ സംസാരി�ുക.

Ÿ ആശയവിനിമയം നട�ുേ�ാൾ ഉചിതമായ 

മുഖഭാവ�ള�ം ശരീരഭാഷയും 

ഉപേയാഗി�ുക.

Ÿ ശാ�തേയാെട മറുപടി�ായി 

കാ�ുനിൽ�ുക. അവർ�് 

ചി�ി�ാനാവിശ�മായ സമയം െകാടു�ുക.

Ÿ വ��ികള�െട ഇ��ിനനുസൃതമായ 

ഭ�ണ�ള�ം പാനീയ�ള�ം �പവർ�ികള�ം 

നൽകുക.

Ÿ അവരുേടതായ �ല�ു അതി�കമി�� 

കട�ാതിരി�ുക. അവെര െതാടു�തിനു 

ഭയെ�ടാതിരി�ുക.  ഒരു െചറിയ 

ൈകെകാടു�ൽ േപാലും അവർ�്  ൈധര�ം 

പകരു�തായിരി�ും.

Ÿ കൂടുതൽ േചാദ��ൾ േചാദി�� അവെര 

ബു�ിമു�ി�ി�ാതിരി�ുക
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വളെര ബഹുമാനേ�ാടു കൂടിയാ� 

ഡിെമ�ഷ� ഉ� ഒരു വ��ിെയ 

പരിചരിേ���. ഡിെമ�ഷ� ഉ� ഒരു 

വ��ി, േരാഗമുെ��ിലും ഇേ�ാഴും 

വിശി�വും േ�ശ�ഠവുമായ ഒരു മനുഷ�നാ�.

ഡിെമ�ഷ� ഉ� ഒരു വ��ി�് അവരുെട 

മാനസികപരമായ കഴിവുക� 

�യി�ു�തായി അനുഭവെ�ടാം. 

അവ��് ൈധര�ം െകാടു�ുകയും 

പി�ുണ െകാടു�ുകയും െച��ക

ഇ�രം വ��ികേളാ� അടു�ു നി��ു�വ�, 

അതായ�, പരിപാലക�, ആേരാഗ� പരിര�ക�, 

സാമൂഹിക �പവ��ക�, സുഹൃ�ു��, 

കുടുംബാഗ�െള�ിവർ ഈ വ��ികെള 

അവരുെട വ��ിത�െ� കുറി��ം സ�യം 

മൂല�െ� കുറി�്മു� അവേബാധം 

നിലനി��ു�തിനു ആവശ�മായ�തയും 

സഹായിേ��തു�്

ഡിെമൻഷ�െയ 

കുറി�് മറ�ാതിരി�ാം

�ിനി� േഫാർ അഡൾ�് ആൻ� എൽഡർളി പ�സൺ� 

വി�് ലാംേഗ�� ഡിേസാർഡർ (സി. എ. ഇ. പി. എൽ. 

ഡി.) അതായ� മുതിർ�വരുെടയും 

�പായമായവരുെടയും ഭാഷപരമായ അസുഖ�െള 

പരിേശാധി�ു�തിനും അ�രം ബു�ിമു��കൾ 

േഭദമാ�ി �പായമായവെര പൂർവ�ിതിയിൽ 

എ�ി�ു�തിനും സി. എ. ഇ. പി. എൽ. ഡി.എ� 

വിഭാഗം കാര��മമായി �പവർ�ി�ു�ു�്.

ഡി�ാർ�െമ�� ഓ� �പിെവൻഷൻ 

ഓ� ക��ൂണിേ�ഷൻ ഡിേസാർേഡ��

േഫാൺ: +91-0821 2502703 / 2502575, േടാൾ �ഫീ: 18004255218

ഇെമയിൽ : director@aiishmysore.in, െവ�ൈസ�് : www.aiishmysore.in

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� ഹിയറി�

(ഭാരത സർ�ാരി�� ആേരാഗ� 

കുടുംബേ�മ മ��ാലയ�ി� കീഴിലു� ഒരു 

സ�യംഭരണ �ാപനം)
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ഒരു സാധാരണ വ��ി�് ഉ�ാേക� 

അവേബാധ�ിലു� ഗണ�മായ കുറവിെനയാ� 

ഡിെമൻഷ� എ�് പറയു��.  അ� �പായമായവരിൽ 

സാധാരണമായി കാണെ�ടു� മറവിെയ�ാൾ 

കൂടുതലായിരി�ും.  അതായ�,  ഇ�രം ആള�കൾ�് 

ചി�ി�ു�തിനും യു�ിപൂർവമായ തീരുമാന�ൾ 

എടു�ു�തിനും ബു�ിമു��കൾ ഉ�ായിരി�ും.  ഒരു 

മനുഷ�നിൽ,  ഓർമ,  പഠനേശഷി,  ചി�ാേശഷി, 

തീരുമാനെമടു�ാനു� കഴി�,  ഭാഷ പഠനം 

എ�ിവ��് സഹായി�ു� തലേ�ാറിെല ഭാഗ�ൾ�് 

�തം ഏൽ�ു�താ� ഡിെമൻഷ��് കാരണമാകു��.

ഡിെമൻഷ� ഉ�ാകാനു� കാരണ�ിനനുസരി�് ഈ 

അസുഖം തിരി�� വരാനും വരാതിരി�ുവാനുമു� 

സാധ�തയു�്. വ�തു�ള�െട ദുരുപേയാഗം െകാ�ും ( 

വിഷ   വ�തു�ള�ം മരു�ുകള�ം)  അമിത സ�ർ�ം 

െകാ�ും ഉ�ാകു� ഡിെമൻഷ� ചികി�ി�� 

മാ�ാവു�താ�.  എ�ാൽ,  അൽഷിെമ�� േപാലു� 

അസുഖ�േളാെടാ�ം കാണെ�ടു� ഡിെമൻഷ�യുെട 

തീ�വത കൂടുതലും ചികി�ി�� മാ�ാൻ 

കഴിയാ�വയുമായിരി�ും.

Ÿ അടു�കാല�് നട� കാര��ൾ ഓർ�ാനു� 

ബു�ിമു�്

Ÿ സുപരിചിതമായ കാര��ൾ െച���തിനു�  

ബു�ിമു�്

Ÿ  സാധന�ൾ െത�ായ �ാന�് െവ�ൽ

Ÿ �ലകാല േബാധമില�ാ�മ

Ÿ കാര�നിർണായ�ിലു�ാകു� പിഴ�

Ÿ അമൂർ�മായി ചി�ി�ു�തിനു� 

ബു�ിമു��കൾ 

Ÿ ഭാഷപരമായ ബു�ിമു��കൾ

Ÿ വ��ിത��ിലു�ാകു� മാ��ൾ

Ÿ ൈദനംദിന കാര��ൾ ആരംഭി�ു�തിനു� 

ബു�ിമു�്

Ÿ സ�ഭാവ�ിലും മേനാഭാവ�ിലും അടി�ടി 

ഉ�ാവു� മാ��ൾ

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� 

ഹിയറി�ിൽ ഡിെമൻഷ� ഉ� വ��ികൾ�ായി 

ഒരു�ിയി��� സൗകര��ൾ

ഡിെമൻഷ� ചികി�ി�ു�തിനായി ഓൾ ഇ�� 

ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� ഹിയറി�ിൽ 

അത�ാധുനികമായ ഉപകാരണ�ള�ം സാേ�തിക 

വിദ�കള�ം ഉ�്.

Ÿ ഡിെമൻഷ� േരാഗനിർണയ�ി നായി 

പരിപൂർണമായ ൈവദ�പരിേശാധന, നാഡി 

പരിേശാധന, ധാരണശ�ിയുെടയും 

ആശയവിനിമയം നട�ു�തിനു� 

കഴിവി�െറയും പരിേശാധന എ�ിവ 

അത�ാവശ�മാ�.

Ÿ ഒരു മനുഷ��െറ അവേബാധ�ിലു�ാകു� 

ബു�ിമു��കൾ കെ��ി േരാഗ�ി�െറ തീ�വത 

നിർണയി�ലാ� ആദ� പടി.

Ÿ ശരിയായ ചികി�ാ രീതി തീരുമാനി�ു�തിനും, 

േരാഗി�ും േരാഗിെയ 

പരിപാലി�ു�വർ�ുമു� 

ഭാവിയിേല�ാവശ�മായ മാർഗ നിർേദശ�ൾ 

നൽകു�തിനും േവ�ി േരാഗ�ി�െറ കാരണം 

കെ��ുകയാ� അടു� പടി.

ഡിെമൻഷ�യുെട ചികി�

Ÿ മരു�ുക� ഉപേയാഗി��ം അല�െതയുമു� 

ചികി� വളെര �പധാനമാ�.

Ÿ െപരുമാ��ി� മാ��ൾ വരു�ു�� 

�പധാനെ�� വിവര�� ഓ�െ�ടു�ുവാനും 

ൈദനംദിന �പവ��ിക� െച��വാനും ആ 

വ��ിെയ സഹായി�ു�ു.

Ÿ ഒരു �പീ�് ലാംേഗ�� പേ�ാളജി�് 

െതറാ�ിയിലൂെട േരാഗം മൂർ�ി�ാെത 

തട�ു നിർ�ു�തിനും വിവിധ 

ഉപായ�ളിലൂെട ആശയ വിനിമയവും 

അവേബാധ �പവ��ന�ള�ം ദീ�ഘ 

കാലേ��് നിലനി��ു�തിനും 

സഹായി�ു�ു.

ഡിെമൻഷ� ഉ�വരിൽ സാധാരണയായി 

കാണെ�ടു� ല�ണ�ൾ :

ഡിെമൻഷ� ഉ�ാകു�തിനു� കാരണ�ൾ/ 

അപകടകരമായ ഘടക�ൾ

ഡിെമൻഷ� ഉ�ാകു�തിനു കാരണമായ നിരവധി 

അവ�കൾ ഉ�് 

1.  തേലാേ�ാറിെല ര��പവാഹെ� 

സംബ�ി�ു� േരാഗ�ൾ 

2.  വിഷാദം

3.  ആഖാതം

4.  ൈതേറായി� �പ�ന�ൾ 

5.  തലേ�ാറിലു�ാകു� മുഴകൾ

6.  മദ�പാനം

7. അൽഷിെമ��, പാർ�ിൻസൺ� േപാലു�    

 അസുഖ�ൾ

8.  പകർ�വ�ാധി

�പായം വർ�ി�ു��, ര�സ���ം മുതലായ ഹൃദയ 

സംബ�മായ േരാഗ��,  ജനിതക ഘടക�� എ�ിവ 

ഡിെമ�ഷ� ഉ�ാകു�തിനു� സാധ�ത വ�ധി�ി�ു�ു.

ഡിെമൻഷ�യുെട േരാഗ നിർണയം
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