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CONTACT US

കുടുംബപ�ാളി�ം പലേ�ാഴും അേഫസിയ 

ചികി�യുെട നിർണായക ഘടകമാ�.

സഹായകരമായകാര��ൾ

· സംഭാഷണ�ിൽ ലളിതമായ ഭാഷ 

ഉപേയാഗി�ുക

· അർ�ം വ��മാ�ാൻ 

ആവശ�ാനുസരണം �പധാനെ�� 

വാ�ുകൾ ആവർ�ി�ുക അെല��ിൽ 

�പധാനെ��� എഴുതി കാണി�� 

െകാടു�ുക.   

· �പായപൂർ�ിയായ ഒരാൾ�് 

അനുേയാജ�മായ രീതിയിൽ ഒരു 

സ�ാഭാവിക സംഭാഷണം നിലനിർ�ുക.

· ആശയവിനിമയം നട�ുേ�ാൾ, 

ഉ��ിലു� േറഡിേയാ അെല��ിൽ ടിവി 

േപാലു� �ശ� വ�തിചലി�ി�ു� 

ഉപകരണ�ൾ ഒഴിവാ�ുക.

· കുടുംബസംഭാഷണ�ളിൽ നി�് അേഫസിയ 

ഉ� വ��ിെയ ഒഴിവാ�രു�.

· ഏ� തര�ിലു� ആശയവിനിമയവും 

േ�പാ�ാഹി�ി�ുക- സംസാരം, 

ആംഗ��ൾ,  ചൂ�ി�ാണി�ൽ 

അെല��ിൽ വര��ൽ ആെണ�ിൽകൂടി. 

ആശയവിനിമയം നട�ാനു� ഏെതാരു 

�ശമവും േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.
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കുടുംബാംഗ�ൾ�ു� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ:

· ൈസേ�ാളജി�്: അേഫസിയ ഉ� വ��ികൾ�് 

വിഷാദേരാഗം േപാലു� �പ�ന�ൾ 

ഉ�ാകാം. ഇ�പുനരധിവാസേ�ാടു� 

�പതികരണെ�യും വീെ�ടു�ലിെനയും 

�പതികൂലമായി ബാധി�ും. ൈസേ�ാളജി�് 

ഈ വ��ികള�െട മാനസികവും 

ബൗ�ികവുമായ കഴിവുകൾ 

വിലയിരു�ുകയും, ഉചിതമായ കൗൺസിലിംഗും 

ചികി�യും നൽകുകയും െച���ു.

െചേ��തുംെചേ��ാ�തും

മ�തി�കാഘാതം മൂലമു�ാകു� �തം, 

അപകട�ൾ,  , ട�ൂമർ എ�ിവയിൽ  അപ�മാരം

നി�് അേഫസിയ ഉ�ാകാം. അൽഷിേമ�� േരാഗം, 

പാർ�ിൻസൺ� േരാഗം എ�ിവയിൽ നി�ും ഇ� 

സംഭവി�ാം. ആേരാഗ�കരമായ ജീവിതൈശലി 

പരിശീലി�ു�തിലൂെട ഈ കാരണ�ൾ തടേയ�� 

അത�ാവശ�മാ�.

നമു�് എ�് െച�ാൻ കഴിയും?

· എള���ിൽ മന�ിലാ�ാൻ സഹായി�ു�തി� 

സംഭാഷണ�ളിൽവിശദീകരണ�ൾ, 

ആവർ�ന�ൾ, എ�ിവ ഉപേയാഗി�ുക.

· നിർേ�ശ�ൾ െചറുതും  ലളിതവുമാ�ുക.

· വിശദീകരണ�ൾ ആവശ�മു� േചാദ��ൾ�് 

പകരം, "അെത" അെല��ിൽ "ഇല�" ഉ�രം വരു� 

േചാദ��ൾ, മൾ�ി�ിൾ േചായി� േചാദ��ൾ 

എ�ിവ  ഉപേയാഗി�ാം.

·  വ��ികൾ�ു മന�ിലാ�ാൻ 

ബു�ിമു��െ��ിൽ ദൃശ� സഹായികൾ 

ഉപേയാഗി�ുക.

എ�ാ� ന�ൾ െച�ാൻ പാടില�ാ��?

· സ�ീർ�മായ വാക�ഘടന ഉപേയാഗി�ു�� 

ഒഴിവാ�ുക.

· സംഭാഷണ�ൾ�ിടയിൽ പ�ാ�ലശ�ം 

കുറ��ുകേയാ ഇല�ാതാ�ുകേയാ െച��ക.

· അേഫസിയ ഉ� വ��ി�് ഉ�രം നൽകാൻ 

മതിയായ സമയം നൽകുക, �മേയാെടയിരി�ുക.

· അേഫസിയ ഉ� വ��ിെയ കഴിയു��ത 

സ�ത��നായിരി�ാൻ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക.

�േ�ടാ�ിനുേശഷം 

സംസാര�പ�ന�േളാ  ???

അ� അേഫസിയ 

ആയിരി�ാം !!!



അേഫസിയ ഉ� ഒരു വ��ി�് ഇനി�റയു� 

ല�ണ�ൾ ഉ�ാകാം:

· അർ�മില�ാ�േതാ അെല��ിൽ 

അപൂർ�േമാ ആയ വാക��ളിൽ 

സംസാരി�ു��.

· മ���വരുെട സംഭാഷണം 

മന�ിലാ�ാനു� ബു�ിമു�്.

· ആല�ാരിക ഭാഷ അെല��ിൽ തമാശകൾ 

വ�ാഖ�ാനി�ാനു� ബു�ിമു�്.

· വായനയിലും എഴു�ിലും ബു�ിമു�്.

അേഫസിയയുെട കാരണ�ൾ

· �േ�ടാ�് അെല��ിൽ തല�േ�� 

പരി�ുകൾ സാധാരണയായി 

അേഫസിയ��്കാരണമാകും.യുവാ�ളി

ൽ അേഫസിയയുെട 

�പധാനകാരണ�ളിെലാ�ാ� േറാ� 

�ടാഫി� അപകട�ൾ.

· െ�ബയിൻ ട�ൂമർ അെല��ിൽ മ�തി�ക 

അണുബാധയുെട കാര��ിെല� േപാെല 

അേഫസിയയും സാവധാന�ിൽ 

വികസിേ��ാം.

ൈമസൂരിെല ഓൾ ഇ��ാ ഇൻ�ി��ൂ�് 

ഓ� �പീ� ആൻ� ഹിയറി�ിൽ (AIISH) 

അേഫസിയ��് ചികി� സൗകര��ൾ 

ലഭ�മാ�.

അേഫസിയ ചികി�ി�ു�തിനു� അത�ാധുനിക 

ഉപകരണ�ള�ം സാേ�തികവിദ�യും  AIISH-ൽ 

ഉ�്. അേഫസിയ, മ�തി�ക�തം, ഡിെമൻഷ�, 

അൽഷിേമർ� േരാഗം മ�� ഭാഷ ൈവകല��ൾ 

തുട�ിയ ആശയവിനിമയ ൈവകല��ള�� 

മുതിർ�വരുെടയും �പായമായവരുെടയും 

ജീവിതനിലവാരം വിലയിരു�ു�തിനും 

പുനരധിവസി�ി�ു�തിനും, 

െമ�െ�ടു�ു�തിനും, ഭാഷാൈവകല�മു� 

മുതിർ�വർ�ും �പായമായവർ�ും 

േവ�ിയു� ഒരു �പേത�ക �ിനി�് (CAEPLD) 

�ശ�േക��ീകരി�ു�ു.

എല�ാ വ��ികൾ�ും �പീ� െതറാ�ിയിൽ 

നി�് �പേയാജനം  ലഭിേ��ില�.

�പീ� െതറാ�ിയിൽ നി�ു� പരിമിതമായ 

ഫല�ള�െട കാര��ിൽ, അവരുെട 

ആശയവിനിമയം െമ�െ�ടു�ു�തിനു� ഒരു 

�പേത�ക യൂണി�ാ� ഓെ��േറ�ീ� ആൻ� 

ആൾ�ർേന�ീ� ക��ൂണിേ�ഷൻ (AAC) യൂണി�്.

െ�പാഫഷണലുകള�െട ഒരു ടീമാ� അേഫസിയ 

േരാഗനിർണയവും ചികി�യും നട�ു��. 

· �േ�ടാ�് ന�ൂേറാളജി�് / ഫിസിഷ�ൻ: 

അെല��ിൽ തല�് പരിേ�� ഒരാൾ ഒരു 

ഫിസിഷ�നിൽ നിേ�ാ ന�ൂേറാളജി�ിൽ നിേ�ാ 

ഉടനടി ൈവദ�സഹായം േതടണം.

·  അേഫസിയ �പീ�്ലാംേഗ��പാേ�ാളജി�്:

ഉ� വ��ികൾ�ു സംസാരി�ാനും ഭ�ണം 

കഴി�ാനും ബു�ിമു��കൾ ഉ�ാകും. 

�പീ�്ലാംേഗ�� പേ�ാളജി��  ഒരു 

സമ�ഗമായ പരിേശാധന നട�ുകയും 

വ��ിയുെട സംസാരം, വായന, എഴു�്, 

മന�ിലാ�ൽ, കഴി�ാനു� കഴി� തുട�ിയ 

ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ 

െമ�െ�ടു�ു�തിനു� െതറാ�ി നൽകുകയും 

െച���ു. ആശയവിനിമയ ൈവദ�ധ�ം 

െമ�െ�ടു�ു�തി� അേഫസിയയുെട 

ആദ�ഘ��ളിൽ �പീ�്ലാംേഗ�� െതറാ�ി 

നൽകണം (�േ�ടാ�് കഴി�ു 3 - 4 

മാസ�ിനു�ിൽ).

· ഫിസിേയാെതറാ�ി��ം  

ഒക�ുേപഷണൽെതറാ�ി��ം: അേഫസിയ ഉ� 

വ��ികൾ�്  പലേ�ാഴും ബലഹീനതേയാ 

പ�ാഘാതേമാ ഉ�ാകാറു�്, �േ�ടാ�് 

അെല��ിൽ അപകട�ൾ കാരണം ആ വ��ി�ു 

ചലന�ിലും ഏേകാപന�ിലും ബു�ിമു�് 

അനുഭവെ�ടു�ു. ഈ വ��ികള�െട ചലനവും 

ഏേകാപനവും െമ�െ�ടു�ു�തി� 

ഫിസിേയാെതറാ�ി��കള�ം 

ഒക�ുേപഷണൽെതറാ�ി��കള�ം 

വിലയിരു�ുകയും െതറാ�ിനൽകുകയും 

െച���ു.

കു�ികൾ  ഉൾെ�െട ആർ�ും അേഫസിയ 

പിടിെപടാം, എ�ാൽ അേഫസിയ ഉ� മി� 

വ��ികള�ം മധ�വയ�കേരാ �പായമായവേരാ 

ആ�.

അേഫസിയ എ�ാെണ�് 

അറിയാേമാ?
AIISH-ൽ ലഭ�മായ െ�പാഫഷണലുകൾ

ഒരു വ��ിെയ സംസാരി�ാനും 

മന�ിലാ�ാനും വായി�ാനും എഴുതാനും 

സഹായി�ു� തലേ�ാറി�െറ ചില 

ഭാഗ�ൾ തകരാറിലാകു�തി�െറ 

ഫലമായു�ാകു� ഒരു േരാഗമാ� 

അേഫസിയ.

അേഫസിയ ഉ� വ��ികള�െട 

സവിേശഷതകൾ
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