
AIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURU

CONTACT US

AIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURU

നി�ൾ�് 

ഡിസാർ�തിയ 

എ�ാെണ�് 

അറിയാേമാ ?

പാേ�ാളജി�� , �പീ� െതറാ�ി െസഷനുകൾ നൽകു�ു. 

േരാഗാവ�യുെട തീ�വത അനുസരി��, െതറാ�ി 

െസഷനുകൾ കുറ��മാസം നീ�ു നിേ��ാം. േനരി�് വരാൻ 

ബു�ിമു��� േരാഗികൾ�്, വീ�ിലിരു�ു െതറാ�ിയിൽ 

പെ�ടു�ാൻ േവ�ി ഓൺൈലൻ സൗകര�വും ഇവിെട 

സ�മാ�ിയി���്. കൂടാെത, ഈ വ��ികള�െട 

പരിചാരകർ�ുേവ�ിയു� �പേത�ക   പരിശീലനവും  

ഇവിെട  നൽകി വരു�ു.

ഓെ��റ�ീ� ആൻ� ആൾ�ർേന�ീ� ക��ൂണിേകഷൻ 

യൂണി�് (AAC unit): േരാഗികൾ�് �പീ� െതറാ�ിയിലൂെട 

ഉേ�ശി� പുേരാഗതി വ�ിെല��ിൽ ആശയവിനിമയം 

തടസെ�ടാതിരി�ാൻ പരിഹാര മാർഗ�ൾ ലഭ�മാ�ു� 

�പേതക യൂണി�ാ� AAC യൂണി�്

ഫിസിേയാ െതറാ�ിയും ഒ�ുേ�ഷണൽ െതറാ�ിയും: 

ഡിസാർ�തിയയു� ആള�കൾ�് പല  ശരീരഭാഗ�ളിലും 

(ൈക, കാൽ) വ�ത��തമായ ബലഹീനതകൾ ഉ�ാകാം. 

ഇ�കൂടാെത ഇവരിൽ   ചലി�ു�തിലു� ബു�ിമു��ം 

ശരീരഭാഗ�ള�െട ഏേകാപന�ുറവും കാണെ�ടു�ു. 

ഫിസിേയാെതറാ�ിയും ഒ�ുേ�ഷണൽെതറാ�ിയും ഈ 

ബു�ിമു��കെള പരിഹരി�ാനു� ചികി�ാ�പ�കിയകൾ  

നൽകി വരു�ു.

 ബു�ിമു��കെള പരിഹരി�ാനു� 

ചികി�ാ�പ�കിയകൾ  നൽകി വരു�ു.

ഡിസാർ�തിയെയ �പതിേരാധി�ാനു� വഴികൾ

· ര�സ�ർ�വും �പേമഹവും നിയ��ി�ുക

· രാസപദാർ��ള�ം േറഡിേയഷനും 

ഏൽ�ാനു� സാധ�തകൾ ഒഴിവാ�ുക

· �ിരമായി വ�ായാമം ശീലമാ�ുകയും 

ചി�െ�ടു�ിയ ജീവിതൈശലി പി�ുടരുകയും 

െച��ക 

· പതിവായി ആേരാഗ� പരിേശാധന നട�ുക

· ദിവസവും ആേരാഗ�കരവും സമീകൃതവുമായ 

ഭ�ണം കഴി�ുക

· മാനസികപിരിമുറു�ം പരമാവധി ഒഴിവാ�ുക

· സാഹസികമായ വാഹനം ഓടി�ൽ, വാഹനം 

ഓടി�ുേ�ാൾ െമാൈബൽ േഫാൺ 

ഉപേയാഗി�ൽ എ�ിവ ഒഴിവാ�ുക

· വാഹനം ഓടി�ുേ�ാൾ െഹൽെമ�് ധരി�ുകയും 

�ടാഫി� നിയമ�ൾ പാലി�ുകയും െച��ക

· തല��്  പരിേ�ൽ�ു�തിൽനി�ും 

ആഖാത�ളിൽനി�ും സ�യം പരിര�ി�ുക

· ഗർഭകാല�ും �പസവേശഷവും ആവിശ�മായ 

മുൻകരുതലുകൾ സ�ീകരി�ുക. ഇ� ജ�നാ ഉ� 

അസുഖ�ൾ (െസറി�ബൽപാൽസി) നിയ��ി�ാൻ 

സഹായകമാകും

· മദ�ം ,പുകയില ഉ�പ��ൾ, പുകവലി 

എ�ിവയുെട ഉപേയാഗം കുറ��ുക

ഡിസാർ�തിയ എ�� തിക��ം  �പയാസമു�തും 

നിരാശാജനകവുമായ കാര�മാ� . എ�ാൽ ഈ 

വ��ികൾ�് �പീ�  െതറാ�ിയിലൂെട  

സംസാരം െമ�െ�ടു�ാൻ സാധി�ും.   

ഡിസാർ�തിയയു�  േരാഗികെള  

പരിചരി�ു�വർ അവരുമായി 

ആശയവിനിമയ�ിൽ ഏർെ�ടുേ�ാൾ  

�േനഹവും പി�ുണയും നൽേക��  

അനിവാര�മാ�

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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എ�ാ� ഡിസാർ�തിയ? 

ഒരു വ��ി�് സംസാരി�ാനു� ബു�ിമു�ിെനയാ� 

ഡിസാർ�തിയ എ�ു പറയു��.  മുഖ�ി�െറയും 

വായയുെടയും േപശികള�െട നിയ��ണ�ുറവും അതി�െറ 

ബല�ുറവും മൂലമാ�  ഈ ബു�ിമു�് ഉ�ാകു��. ഇ� 

തലേ�ാറി�െറേയാ നാഡികള�െടേയാ ചിലഭാഗ�ള�െട 

തകരാറുമൂലം സംഭവി�ു�താ�. ഇ� ഒരു  വ��ിയുെട 

നാവി�െറയും ശ�ാസനാള�ി�െറയും നിയ��ണെ� 

ബാധി�� ഉ�ാരണ�ുറവും അവ��വുമായ സംസാരം  

ഉ�ാകാൻ ഇടയാകു�ു.  ഏ� �പായ�ിലും ഇ� 

സംഭവി�ാം.

ഡിസാർ�തിയ ഉ�ാകാനു� കാരണ�ൾ

തലേ�ാറി�െറ ഏെത�ിലും ഭാഗ�ു തകരാറു 

സംഭവി�ുകയും അവിടുേ��ു� ര�േയാ�ം 

കുറയുകേയാ നില�ുകേയാ െച��േ�ാളാ� ഡിസാർ�തിയ 

ഉ�ാകു��. 

ചുവെടയു�� ഡിസാർ�തിയ ഉ�ാകാനു� ചില 

കാരണ�ളാ�:

· പ�ാഘാതം: പ�ാഘാതം ഉ�ാകുേ�ാൾ 

ര�േയാ�ം നില�ു�േതാെട തലേ�ാറിെല 

േകാശ�ൾ�് ഓ�സിജനും മ�� േപാഷക�ള�ം 

എ�ു�� നില�ു�ു. ഇ� 8 മുതൽ 60 ശതമാനം 

വെര ഡിസാർ�തിയ��് കാരണമാകു�ു. 

· വാഹനാപകട�ൾ: വാഹനാപകട�ളിലൂെട 

തലേ�ാറിെല സംസാരസംബ�മായ ഭാഗ�ളിൽ 

�തേമൽ�ുകയാെണ�ിൽ ഡിസാർ�തിയ 

ഉ�ാകാം.

· അർബുധം : തലേ�ാറിെല സംസാരസംബ�മായ 

ഭാഗ�ളിൽ അർബുധം ഉ�ാകു�തും 

ഡിസാർ�തിയ��ു കാരണമാകാം .

· അണുബാധകൾ : ചില അണുബാധകൾ  

(മ�തി�കജ�രം, മ�തി�കവീ�ം) 

തലേ�ാറി�െറ സംസാരസംബ�മായ 

മുഖ�ഭാഗ�ളിൽ ബാധി�ു�തുമൂലം 

ഡിസാർ�തിയ വരാനു� സാധ�തയു�്.

· പാർ�ിൻസൺ�, മൾ�ി�ിൾ��ിേറാസി�, 

അൽഷിേമ�� എ�ീ അസുഖ�ൾ ഉ�വരിൽ 

അതി�െറ വിവിധ ഘ��ളിൽ 

ഡിസാർ�തിയവരാനു� സാധ�ത ഏെറയാ�.

· മധ�തി�െറ അമിതമായ ഉപേയാഗം 

തലേ�ാറി�െറ േകാശ�ളിേല�്േപാഷക�ൾ 

എ�ി�ു�തിെന തടയു�ു. ഇ� അവയുെട 

�പവർ�നെ� ബാധി�ുകയും അതുമൂലം ചില 

മൂർ�ി� അവ�യിൽ ഡിസാർ�തിയ ഉ�ാകാൻ 

കാരണം ആവുകയും െച���ു.

· െല�, െമർ�ുറി തുട�ിയ വിഷപദാർ��ള�െട 

സ�ർ�ം തലേ�ാറിെല േകാശ�ള�െട 

നാശ�ിനു കാരണമാകു�ു.

· ലഹരിപദാർ��ള�െട അമിതമായ 

ഉപേയാഗമു�വരിൽ  ഡിസാർ�തിയ കൂടുതലായി 

ക�ുവരു�ു.

ഡിസാർ�തിയായു� വ��ികളിൽ 

കാണെ�ടു� ല�ണ�ൾ

· മുഖെ� േപശികളിലു� ബല�ുറ�

· നാ�, ചു�്, താടി 

എ�ിവ��ു� 

ചലന�ുറ�

· ശ�സി�ാനു� ബു�ിമു�്

· ശ��ിലു� വ�ത�ാസം

· ഏക സ�ര�ിൽ ഉ� സംസാരം അെല��ിൽ 

സ�രാേരാഹണ�ിൽ ഗണ�മായ വ�ത�ാസം 

വരു��

· അ�പ�മായ സംസാരരീതി

· ഉ�ാരണ�ിൽ വ��ത�ുറ�

· പതുെ�യു� സംസാരനിര�്

· മൂ�ുെകാ�ു� സംസാരം

· ശരിയായി ഭ�ണം കഴി�ാനു� ബു�ിമു�്

ചികി��ുേവ�ി ആെരെയാെ�യാ� 

സമീപിേ���?

േമെല പറയു� ഏെത�ിലും ല�ണ�ൾ നി�ൾ�് 

അനുഭവെ�ടുകയാെണ�ിൽ ഈ പറയു� വിദ��െര 

സ�ർശി�ുക

· നാഡീേരാഗവിദ��ൻ

· �പീ� ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി��

· ഫിസിേയാെതറാപി��

ഡിസാർ�തി��് ഉ� ചികി�ാസൗകര��ൾ 

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� 

ഹിയറി�ിൽ (AIISH) ലഭ�മാ�

ഡിസാർ�തിയയു� വ��ികള�െട പുനരധിവാസ�ിനു� 

അത�ാധുനിക ഉപകരണ�ള�ം സാേ�തിക വിദ�കള�ം 

പരിശീലകരും  AIISH-ൽ ഉ�്. ലഭ�മായ സൗകര��ൾ 

താെഴ െകാടു�ു�ു:

ന�ൂേറാളജി�ൽ കൺസൾേ�ഷൻ: ൈവദ�പരിേശാധന 

നട�ി േവ�ു� ചികി� െകാടു�ു�ു.

േമാേ�ാർ �പീ� ഡിേസാർഡർ യൂണി�് (MSD Unit): ഇ� 

ഡിസാർ�തിയയു� വ��ികൾ�് പരിേശാധനയും 

ചികി�സയും ലഭ�മാ�ു� ഒരു �പേതക യൂണി�ാ�. 

അവരുെട സംസാരവും ചലന ഏേകാപന�ിനും േവ�ി 

വ�ത��തേമഖലയിൽ നി�ു� വിദ��ർ അട�ിയ ഒരു 

ടീം �പവർ�ി�ു�ു.

�പീ� ലാംേഗ�� പേ�ാളജി�� (SLP) കൺസൾേ�ഷൻ: 

ഡിസാർ�തിയയു� വ��ികള�െട സംസാരം, േപശികള�െട 

ബല�ുറ�, ശ�സി�ു� രീതി, ഭ�ണം ശരിയായി 

കഴി�ാനു� പരിശീലനം,  ൈവ�ാനിക കഴിവുകൾ  

(യു�ിേയാെട തീരുമാന�ൾ എടു�ാനു� കഴി� , 

�പ�ന�ൾ പഹരി�ാനു� കഴി�, ഓർമശ�ി), 

സംസാരം ഒ�ം മ�� അനുബ� �പ�ന�ള�ം  �പീ� 

ലാംേഗ�� പേ�ാളജി�� പരിഹരി�� െകാടു�ു�ു.

�പീ� ആൻ� ലാംേഗ�� െതറാ�ി : ഡിസാർ�തിയയു� 

വ��ിയുെട സംസാരേശഷിയും ആശയവിനിമയേശഷിയും 

െമ�െ�ടു�ു�തിനായി �പീ� ലാംേഗ�� 


	Page 1
	Page 2

