
மறதிந�ோயைப் பறறி 
அறிதல் (dementia)

alzheimers.org.uk



மறதிந�ோயைப் பறறி 
அறிதல் (dementia)
பல விதமான மறதிந�ாயில் 
“அல்்சயிநமர்்ச ” பறறி 
அறிநதிருபபபீர்கள். மறதிந�ாய் 
எனறால் எனன? இநத ந�ாய் 
ஒருவ்ை எபபடிப பாதிக்கும் 
, இநத ந�ா்ய எபபடி 
்கண்டறியலாம்,பைாமரிக்்கலாம் 
அத்து்டன நவறு எனனவ்்கயில் 
இநத ந�ாயால் ஏறபடும் 
வி்ைவு்க்ை கு்றக்்கலாம் 
எனபதறகும் இநத ஏடு 
உதவு்கிறது.
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மறதிந�ோய் எனறோல் ௭ன்ன?
்சிநத்னத்திறன, �்டத்்தமு்ற்கள், மமாழி, 
வி்டயங்க்ைப புரிநது ம்காள்ளும் திறன, 
இ்டத்திறந்கறப �்டநது ம்காள்ளும் திறன 
நபானறவறறில் ஏறபடும் மாறுதல்்கள் மறதிந�ாயின 
அறிகுறி்கள் ஆகும். இ்வ மூ்ையு்டன 
்சம்பநதபபட்ட்வ. இது ்சாதாைண முது்மயின 
அறிகுறி்கள் அல்ல. தகுநத உதவியிருபபின 
இயல்பான வாழக்்்க்ய மறதிந�ாய் உள்ை ஒருவர 
்க்்டக்ம்காள்ைலாம்.

மறதிந�ோய் ைோயைப்போதிக்கும்?
மறதிந�ாய் எவ்ையும் பாதிக்்கலாம். இதறகு 
மமாழி, ்கலாச்சாைம், ்சமயம், ஆண மபண பாகுபாடு 
எனமறல்லாம் ்கி்்டயாது. பிரித்தானியாவில் சுமாைா்க 
850,000 மக்்கள் இதனால் பாதிக்்கபபடடுள்ைார்கள். 
இதில் 28,000 மக்்கள் ்கறுபபு, ஆ்சிய மறறும் 
்சிறுபான்ம இனத்தவைாவார. இநத எணணிக்்்க 2026 
இல் இைடடிபபாகும் என எதிரபாரக்்கபபடு்கிறது .

இைத்தழுத்தம், இதயந�ாய் , �ீரஅழிவு, பக்்கவாதம் 
நபானற ந�ாய்்கள் ்கறுபபு, ஆ்சிய மக்்க்ை அதி்கமா்க 
பாதிபபதால் இவர்களுக்கு மறதிந�ாய் எறபடும் 
்சாத்தியக்கூறு்கள் அதி்கமா்க உணடு.

இநத ந�ாய்்க்ை தவிரபபதறகு ஆநைாக்்கியமான 
உண்வ உணபதும், உ்டறபயிற்சி ம்சய்வதும் 
உ்கநதது. இதனமூலம் சு்கமான வாழ்வ 
அ்்டவநதாடில்லாமல், மறதிந�ாய் எறபடும் 
்சாத்தியக் ௬று்கனையும் ஓைைவு கு்றக்்கமுடியும்.
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மறதிந�ோைின அறிகுறிகள்

“மறதிந�ாய்” ஒவமவாரு �ப்ையும் ஒநைமாதிரியா்கப 
பாதிக்கும் ந�ாய் அல்ல. ்சில உதாைணங்கள்

• அனறா்ட ஞாப்க ்சக்த்தி - ஒநை மதாழி்ல 
மீணடும் மீணடும் ம்சய்தல். ம்சய்த மதாழி்ல 
மறபபது, ஒநை ந்கள்வி்ய மீணடும் மீணடும் 
ந்கடபது.

• திட்டமி்டலும் அவதானிபபும் - முடிவு்க்ை 
எடுபபதில் ்கடினம், அவதானக் கு்றவு, தின்சரி 
வாழக்்்க ம்சயறபாடு்க்ைக் ்க்்டபபிடிபபதில் 
இயலா்ம. உதாைணம் ்ச்மயல் ம்சய்தல்.

• மமாழி - நபசுவதறகு தகுநத வாரத்்த்கள் 
இனறித்தத்தைித்தல், ்சம்பாஷ்ன திணறல்.

• .ஆழம், தூைம் நபானறவற்றச ்சரியா்க 
்கண்கி்டமுடியா்ம (படிநயறுதல் நபானற்வ)

• ந�ைம்,்காலம், மதரிநத இ்டத்்த அறியா்ம

நமறகுறிபபிட்ட அறிகுறி்களு்டன மறதி ந�ாயால் 
பாதிக்்கபட்ட ஒருவர, உணரச்சி வ்சபபடுதல், 
இலகுவில் ந்காபம், துனபம் நபானற அறிகுறி்களுக்கு 
ஆைாவார.

்சிலவிதமான மறதிந�ாயில் ்சிலர இல்லாதவற்ற 
இருபபது என �ி்னபபது, உண்ம்ய இல்்ல 
எனபது, �ி்கழ்காலத்திறகும் இறநத்காலத்திறகும் 
வித்தியா்சமின்ம நபானற்வயாகும்.
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மறதிந�ாய் ஆைம்பத்தில் ்சிறிது ்சிறிதா்க ஆைம்பித்து 
�ாை்்டவில் அதி்கரிக்கும். எவவைவு ்காலம் 
எடுக்கும் எனபது �பருக்கு �பர நவறுபடும். ஆனால் 
மருத்துவர இநதவியாதி்ய உறுதி ம்சய்தபின 
்சரியான உதவி்கள் இருபபின ஒரு மனிதன 
சுதநதிைமா்க பல வரு்டங்கள் வாழமுடியும். 

மறதி ந�ோைின மோறுபட்டவயககள்

Alzheimer’s disease:- மி்கவும் மபாதுவான வ்்கயாகும். 
இதன அறிகுறி்கள் ஞாப்கமறதியாகும். 

Vascular dementia:- இைத்த�ாை மறதி ந�ாய் - 
இது மபரும்பாலும் பக்்க வாதம் வநதவர்க்ைப 
பாதிக்கும். உதாைணங்கள்:- ஞாப்கமறதி, ஒன்றயும் 
ஆைாயமுடியாத தன்ம. 

Mixed dementia:- Alzheimers உ்டன இைத்த�ாை மறதியும் 
ந்சரநது வருவதாகும். இதறகு இைணடு ந�ாய்்கைினது 
தன்மயும் உணடு.

Dementia with Lewy bodies:- இநதவ்்க மபரும்பாலும் 
கு்றவு. ஆைம்ப்கால அறிகுறி்கள் - சுறறிவை 
�்டபபவற்ற அறியா்ம, உ்டல் அ்்சவு, பிை்ம்கள், 
தூைங்க்ைக் ்கணிபபதில் ்கடினம் நபானற்வயாகும். 

Frontotemporal dementia:- இநதவ்்கயும் மபரும்பாலும் 
கு்றவு. இது மனிதனின முனபக்்க மூ்ை்யப 
பாதிக்கும். வாரத்்த்கள் , உணரச்சி நவ்கங்கள், 
�்டத்்தயில் மாறறங்கள் ஆ்கிய்வ ஆைம்ப 
அறிகுறி்கள்.
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ந�ோயை அறிவதன அவசிைம்?

மறதி ந�ாய் உ்்டயவர்கள் குடும்ப்வத்திய்ை 
(GP) அணு்கி தங்கைது அறிகுறி்க்ைக் குறிபபி்ட 
நவணடும். அவர மருத்துவ ்கண்டறிவு ந்சாத்ன்ய 
ம்சய்வதன மூலம் இத்ன உறுதி ம்சய்து MRI SCAN, 
மறறும் மறதிந�ாயில் நதரச்சி மபறற மருத்துவரி்டம் 
நமறம்காள் ந்சாத்னக்கும் ்வத்திய உதவி்க்ைப 
மபறுவதறகும் வழிவகுபபார.

ந்சாத்ன்கள் ம்சய்வதன அவ்சியம்

• மறதி ந�ாய்க்கும், மன அழுத்த ந�ாய்க்கும் 
மபாதுவான அறிகுறி்கள் இருபபினும், அத்ன 
்சரியா்க ்கண்டறிநதால் மன அழுத்ததிறகு 
மருத்துவம் உணடு. 

• ந�ாய் உள்ைவருக்கு மருத்துவர உரிய விைக்்கம் 
ம்காடுக்்க முடியும்.

• ந�ாய் உள்ைவர்கள் நமறம்காணடு ்வத்திய 
ஆநலா்ச்ன்ய, உதவி்க்ை மபறமுடியும்.

• அத்து்டன அவர்கைது வருங்காலத்்த திட்டமி்டக் 
௬டியதா்கவும் இருக்கும்.
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மருத்துவரி்டம் முழு ஆநலோசய்னயை 
பபறுதல் 

• மருத்துவரி்டம் நபா்கமுனபு ந்கள்வி்க்ை 
எழுதிச ம்சல்லல் 

• மருத்துவர ம்சால்வ்தக் குறிபமபடுத்தல்

• மருத்துவரி்டம் விைங்காதவற்றக் ந்கட்டறிதல்

• ஆங்கிலம் முதல் மமாழியா்க இல்லாத 
்காைணத்தால் மருத்துவரி்டம் ந�ாய்்சம்பநதமான 
மபயர்க்ை எழுதித்தருமாறு ந்கட்டல். 
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மருத்துவமும் உதவியும் 

மறதி ந�ாயிறகு தீரவு ்கி்்டயாவிடினும் உதவி்கள் 
இருபபின ஓைைவு வழமா்க வாழமுடியும். 
அல்்சயிநமரஸ் நபானற ஒரு ்சில வ்்கயான மறதி 
ந�ாய்்கைின அறிகுறி்க்ை ஓைைவு ்கடடுபபடுத்த 
மருநது வ்்க்கள் உணடு.

இதறகு மபாழுது நபாக்கு்கள், பழய்த �ி்னவு 
கூறும் கூட்டங்கள் , வாழக்்்கபபா்த, ்சங்ககீதம், 
வடீடு பைாமரிபபிறகு உதவுவது நபானற 
ஆநலா்ச்ன்க்ை Alzheimer’s Society அல்லது 
குடும்ப ்வத்தியர்க்ை அணுகுவதன மூலம் 
மபறறுக் ம்காள்ைலாம்.

மறதி ந�ாய் உள்ைவர்கள் ்சதாைண வாழக்்்க்ய 
நமறம்காள்வதறகு எம்மால் உதவமுடியும். 
அவர்க்ைச சுறுசுறுபபா்கவும், ஆநைாக்்கியமா்கவும் 
்சமுதாயத்தில் வாழவதறகு �ாங்கள் ஊக்்கிவிக்்க 
நவணடும்.
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ஞோபகமறதி எஙகயை 
அணுகும் சோத்திைக் கூறுகள்?
விஞஞானி்கள் மறதி ந�ாய் எவவைவு தூைம் 
மனித்ன அணுகும் /பாதிக்கும் எனபதில் மதைிவா்க 
உள்ைார்கள். எங்கள் வாழக்்்க மு்ற்க்ை 
மாறறுவதால் ஓைைவிறகு இநந�ாய் அணுகுவ்த 
தவிரக்்கமுடியும்.

• மனிதனின வயது மறதி ந�ாயிறகு ஒரு 
முக்்கியமான ்காைணி. 65 வயதிறகுடபடந்டா்ையும் 
இநந�ாய் பாதிக்்கலாம். மபரும்பாலும் ஆறில் 
ஒருவர 80 வயதிறகு நமறபடந்டார என த்கவு்கள் 
கூறு்கினறன.

• அல்்சயிநமரஸ் பாைம்பரியமா்க குடும்பத்தில் 
இருபபின (மபறநறார , ்சந்காதைர்கள் ) இநத 
ந�ாயால் பபீடிக்கும் தன்ம அதி்கரிக்்கிறது. 
ஆனால் இ்தத் தவிரக்்கலாம்.

• இைத்தழுத்தம் , �ீைழிவு, �டுத்தைவயதில் 
உ்டறபருமன, ம்காழுபபு (cholesterol ) மன ழுத்தம் 
நபானற ந�ாய்்கள் ஒருவரின வாழ�ாைில் 
இருபபின மறதிந�ாயால் பபீடிக்கும் தன்ம 
அதி்கரிக்கும். 

• மி்கவும் கூடுதலா்க மது அருநதுவது, 
பு்்கபிடித்தல் , உபபு ம்காழுபபு கூடிய 
உணவு்க்ைப பாவிபபது உ்டறபயிற்சி இன்ம 
நபானற்வ மறதிந�ா்ய அதி்கரிக்கும் 
்காைணி்கள் ஆகும்.
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மறதி ந�ோயை தடுக்கும் 
வழிவயககை

்ககீழ்காணும் விபைங்கைால் ஓைைவிறகு மறதி ந�ாய் 
ஏறபடுவ்த தவிரக்்கலாம

• உ்டறபயிற்சி - கு்றநதது 30 �ிமி்டங்கள், 
வாைத்தில் ஐநது �ாட்கள்.

• மருநது வ்்க்க்ை மு்றபபடி உபநயா்கித்தல் 
- ்சரியான மு்றயில் மருநது வ்்க்க்ைப 
பாவிபபநதாடில்லாமல் ஒழுங்கா்க மருத்துவ்ை 
அணு்கி ஆநலா்சித்தல்.

• பு்்கபிடித்த்ல �ிறுத்துதல் - பு்்கத்த்ல 
�ிறபாடடுவதறகு குடும்ப ்வத்திய்ை அணு்கவும்.

• மது அருநதுதல் - இ்தக் ்கடடுபாடடிறகுள் 
அல்லது அடியு்டன �ிறுத்துவது மி்கவும் �னறு.

• ்சத்தான உணவு்க்ை உடம்காள்ைல் , அதி்க 
இனிபபு, உபபு, ம்காழுபபு �ி்றநத உணவு்க்ை 
தவிரத்து எண்ணத் தன்ம கூடிய 
மீனவ்்க்கள், பழவ்்க்கள், மைக்்கறி்க்ை 
ந்சரத்துக்ம்காள்ைவும்.

• உ்டல் �ி்ற்ய ்கடடுபபாடடிறகுள் 
்வத்திருக்்கவும்.

• ்சமூ்க ம்சயலிலும், மன்த சுறுசுறுபபா்கவும் 
்வத்திருக்்கவும்.

நமறகூறியவற்ற ்க்்டபபிடிபபபீர்கநையானால் 
மறதி ந�ா்ய மடடுமல்லாமல் புறறுந�ாய், 
இதயந�ாய், பக்்கவாதம் நபானறவற்றயும் தவிரதுக் 
ம்காள்ைலாம்.
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முக்கிை ஐந்து குறிப்புக்கள்.

• மறதி ந�ாய் வயது நபான எல்நலா்ையும் 
பாதிக்கும் எனபதல்ல.

• இது மூ்ை ்சம்பநதபபட்டது. இதில் நவறுபட்ட 
வ்்க்கள் உணடு.

• இநந�ாய் ஒருவ்ைப பாதிபபதறகு அவர 
மபாறுபபாைியல்ல. இது எவ்ையும் பாதிக்்கலாம்.

• மறதி ந�ாய் உள்ைவர்கள் தனிபபட்டவர்கள். 
அவர்களுக்கு என உணரச்சி்கள், தனித்தன்ம்கள், 
வாழ�ாள் அனுபவங்கள் உணடு.

• இவர்கைால் ்சமுதாயத்தில் இயல்பான 
வாழக்்்க்ய வாழமுடியும்.
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மறதி ந�ோய் உள்ைவரகளுக்கும், 
அவரகைது குடும்பத்தவரகளுக்கும், 
பைோமரிப்போரகளுக்கும் 
ஒத்தோயசைோக விைஙகும் 
முக்கிைமோ்ன ஒரு �ிறுவ்னமோகும். 
இவரகள் யகஏடுகள், பதோயலநபசி, 
கணணிகள், மறறும் 3,000 கியைகள் 
மூலம் உதவிகள் புரிகிறோரகள். 

அல்்சயிநமரஸ் அல்லது மறதி 
ந�ா்யபபறறிய நமலதி்க 
விபைங்களுக்கு : Alzheimers.org.uk அல்லது 
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உ்டன மதா்டரபு ம்காள்ைவும். (மமாழி 
மபயரபபாைர்கள் எல்லாவிதமான 
மமாழியிலும் உள்ைார்கள். 
்சில்சமயங்கைில் மதா்லநப்சி 
்சம்பாஷ்ன்கள் பயிற்சிக்கு 
உதவுவதற்கா்க பதிவு ம்சய்யபப்டலாம்). 
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