மறதிந�ோயைப் பற்றி
அறிதல் (dementia)
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பல விதமான மறதிந�ோயில்
“அல்சயிமேர்சை ” பற்றி
அறிந்திருப்பீர்கள். மறதிந�ோய்
என்றால் என்ன? இந்த ந�ோய்
ஒருவரை எப்படிப் பாதிக்கும்
, இந்த ந�ோயை எப்படி
கண்டறியலாம்,பராமரிக்கலாம்
அத்துடன் வேறு என்னவகையில்
இந்த ந�ோயால் ஏற்படும்
விளைவுகளை குறைக்கலாம்
என்பதற்கும் இந்த ஏடு
உதவுகிறது.
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சிந்தனைத்திறன், நடத்தைமுறைகள், ம�ொழி,
விடயங்களைப் புரிந்து க�ொள்ளும் திறன்,
இடத்திற்கேற்ப நடந்து க�ொள்ளும் திறன்
ப�ோன்றவற்றில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் மறதிந�ோயின்
அறிகுறிகள் ஆகும். இவை மூளையுடன்
சம்பந்தப்பட்டவை. இது சாதாரண முதுமையின்
அறிகுறிகள் அல்ல. தகுந்த உதவியிருப்பின்
இயல்பான வாழ்க்கையை மறதிந�ோய் உள்ள ஒருவர்
கடைக்கொள்ளலாம்.

மறதிந�ோய் யாரைப்பாதிக்கும்?
மறதிந�ோய் எவரையும் பாதிக்கலாம். இதற்கு
ம�ொழி, கலாச்சாரம், சமயம், ஆண் பெண் பாகுபாடு
என்றெல்லாம் கிடையாது. பிரித்தானியாவில் சுமாராக
850,000 மக்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
இதில் 28,000 மக்கள் கறுப்பு, ஆசிய மற்றும்
சிறுபான்மை இனத்தவராவார். இந்த எண்ணிக்கை 2026
இல் இரட்டிப்பாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது .
இரத்தழுத்தம், இதயந�ோய் , நீர்அழிவு, பக்கவாதம்
ப�ோன்ற ந�ோய்கள் கறுப்பு, ஆசிய மக்களை அதிகமாக
பாதிப்பதால் இவர்களுக்கு மறதிந�ோய் எற்படும்
சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக உண்டு.
இந்த ந�ோய்களை தவிர்ப்பதற்கு ஆர�ோக்கியமான
உணவை உண்பதும், உடற்பயிற்சி செய்வதும்
உகந்தது. இதன்மூலம் சுகமான வாழ்வை
அடைவத�ோடில்லாமல், மறதிந�ோய் எற்படும்
சாத்தியக் ௬றுகனளயும் ஓரளவு குறைக்கமுடியும்.
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மறதிந�ோயின் அறிகுறிகள்

•

அன்றாட ஞாபக சக்த்தி - ஒரே த�ொழிலை
மீ ண்டும் மீ ண்டும் செய்தல். செய்த த�ொழிலை
மறப்பது, ஒரே கேள்வியை மீ ண்டும் மீ ண்டும்
கேட்பது.

•

திட்டமிடலும் அவதானிப்பும் - முடிவுகளை
எடுப்பதில் கடினம், அவதானக் குறைவு, தினசரி
வாழ்க்கை செயற்பாடுகளைக் கடைப்பிடிப்பதில்
இயலாமை. உதாரணம் சமையல் செய்தல்.

•

ம�ொழி - பேசுவதற்கு தகுந்த வார்த்தைகள்
இன்றித்தத்தளித்தல், சம்பாஷனை திணறல்.

•

.ஆழம், தூரம் ப�ோன்றவற்றைச் சரியாக
கணகிடமுடியாமை (படியேறுதல் ப�ோன்றவை)

•

நேரம்,காலம், தெரிந்த இடத்தை அறியாமை

மேற்குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளுடன் மறதி ந�ோயால்
பாதிக்கபட்ட ஒருவர், உணர்ச்சி வசப்படுதல்,
இலகுவில் க�ோபம், துன்பம் ப�ோன்ற அறிகுறிகளுக்கு
ஆளாவார்.

சிலவிதமான மறதிந�ோயில் சிலர் இல்லாதவற்றை
இருப்பது என நினைப்பது, உண்மையை இல்லை
என்பது, நிகழ்காலத்திற்கும் இறந்தகாலத்திற்கும்
வித்தியாசமின்மை ப�ோன்றவையாகும்.
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“மறதிந�ோய்” ஒவ்வொரு நபரையும் ஒரேமாதிரியாகப்
பாதிக்கும் ந�ோய் அல்ல. சில உதாரணங்கள்
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மறதிந�ோய் ஆரம்பத்தில் சிறிது சிறிதாக ஆரம்பித்து
நாளடைவில் அதிகரிக்கும். எவ்வளவு காலம்
எடுக்கும் என்பது நபருக்கு நபர் வேறுபடும். ஆனால்
மருத்துவர் இந்தவியாதியை உறுதி செய்தபின்
சரியான உதவிகள் இருப்பின் ஒரு மனிதன்
சுதந்திரமாக பல வருடங்கள் வாழமுடியும்.

மறதி ந�ோயின் மாறுபட்டவகைகள்
மறதிந�ோயைப் பற்றி அறிதல

Alzheimer’s disease:- மிகவும் ப�ொதுவான வகையாகும்.
இதன் அறிகுறிகள் ஞாபகமறதியாகும்.

Vascular dementia:- இரத்தநாள மறதி ந�ோய் -

இது பெரும்பாலும் பக்க வாதம் வந்தவர்களைப்
பாதிக்கும். உதாரணங்கள்:- ஞாபகமறதி, ஒன்றையும்
ஆராயமுடியாத தன்மை.

Mixed dementia:- Alzheimers உடன் இரத்தநாள மறதியும்

சேர்ந்து வருவதாகும். இதற்கு இரண்டு ந�ோய்களினது
தன்மையும் உண்டு.

Dementia with Lewy bodies:- இந்தவகை பெரும்பாலும்

குறைவு. ஆரம்பகால அறிகுறிகள் - சுற்றிவர
நடப்பவற்றை அறியாமை, உடல் அசைவு, பிரமைகள்,
தூரங்களைக் கணிப்பதில் கடினம் ப�ோன்றவையாகும்.

Frontotemporal dementia:- இந்தவகையும் பெரும்பாலும்
குறைவு. இது மனிதனின் முன்பக்க மூளையைப்
பாதிக்கும். வார்த்தைகள் , உணர்ச்சி வேகங்கள்,
நடத்தையில் மாற்றங்கள் ஆகியவை ஆரம்ப
அறிகுறிகள்.

National Dementia Helpline 0300 222 1122
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ந�ோயை அறிவதன் அவசியம்?

மறதிந�ோயைப் பற்றி அறிதல

மறதி ந�ோய் உடையவர்கள் குடும்பவைத்தியரை
(GP) அணுகி தங்களது அறிகுறிகளைக் குறிப்பிட
வேண்டும். அவர் மருத்துவ கண்டறிவு ச�ோதனையை
செய்வதன் மூலம் இதனை உறுதி செய்து MRI SCAN,
மற்றும் மறதிந�ோயில் தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரிடம்
மேற்கொள் ச�ோதனைக்கும் வைத்திய உதவிகளைப்
பெறுவதற்கும் வழிவகுப்பார்.
ச�ோதனைகள் செய்வதன் அவசியம்

•

•
•
•

மறதி ந�ோய்க்கும், மன அழுத்த ந�ோய்க்கும்
ப�ொதுவான அறிகுறிகள் இருப்பினும், அதனை
சரியாக கண்டறிந்தால் மன அழுத்ததிற்கு
மருத்துவம் உண்டு.
ந�ோய் உள்ளவருக்கு மருத்துவர் உரிய விளக்கம்
க�ொடுக்க முடியும்.
ந�ோய் உள்ளவர்கள் மேற்கொண்டு வைத்திய
ஆல�ோசனையை, உதவிகளை பெறமுடியும்.
அத்துடன் அவர்களது வருங்காலத்தை திட்டமிடக்
௬டியதாகவும் இருக்கும்.

National Dementia Helpline 0300 222 1122

மறதிந�ோயைப் பற்றி அறிதல்

மருத்துவரிடம் முழு ஆல�ோசனையை
பெறுதல்

•

மருத்துவரிடம் ப�ோகமுன்பு கேள்விகளை
எழுதிச் செல்லல்

•

மருத்துவர் ச�ொல்வதைக் குறிப்பெடுத்தல்

•

மருத்துவரிடம் விளங்காதவற்றைக் கேட்டறிதல்

•

ஆங்கிலம் முதல் ம�ொழியாக இல்லாத
காரணத்தால் மருத்துவரிடம் ந�ோய்சம்பந்தமான
பெயர்களை எழுதித்தருமாறு கேட்டல்.
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மருத்துவமும் உதவியும்

இதற்கு ப�ொழுது ப�ோக்குகள், பழயதை நினைவு
கூறும் கூட்டங்கள் , வாழ்க்கைப்பாதை, சங்கீ தம்,
வட்டு
ீ
பராமரிப்பிற்கு உதவுவது ப�ோன்ற
ஆல�ோசனைகளை Alzheimer’s Society அல்லது
குடும்ப வைத்தியர்களை அணுகுவதன் மூலம்
பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
மறதி ந�ோய் உள்ளவர்கள் சதாரண வாழ்க்கையை
மேற்கொள்வதற்கு எம்மால் உதவமுடியும்.
அவர்களைச் சுறுசுறுப்பாகவும், ஆர�ோக்கியமாகவும்
சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்கு நாங்கள் ஊக்கிவிக்க
வேண்டும்.
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மறதி ந�ோயிற்கு தீர்வு கிடையாவிடினும் உதவிகள்
இருப்பின் ஓரளவு வழமாக வாழமுடியும்.
அல்சயிமேர்ஸ் ப�ோன்ற ஒரு சில வகையான மறதி
ந�ோய்களின் அறிகுறிகளை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த
மருந்து வகைகள் உண்டு.
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ஞாபகமறதி எங்களை
அணுகும் சாத்தியக் கூறுகள்?

மறதிந�ோயைப் பற்றி அறிதல

விஞ்ஞானிகள் மறதி ந�ோய் எவ்வளவு தூரம்
மனிதனை அணுகும் /பாதிக்கும் என்பதில் தெளிவாக
உள்ளார்கள். எங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை
மாற்றுவதால் ஓரளவிற்கு இந்நோய் அணுகுவதை
தவிர்க்கமுடியும்.

•

•
•

•

மனிதனின் வயது மறதி ந�ோயிற்கு ஒரு
முக்கியமான காரணி. 65 வயதிற்குட்பட்டோரையும்
இந்நோய் பாதிக்கலாம். பெரும்பாலும் ஆறில்
ஒருவர் 80 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் என தகவுகள்
கூறுகின்றன.
அல்சயிமேர்ஸ் பாரம்பரியமாக குடும்பத்தில்
இருப்பின் (பெற்றோர் , சக�ோதரர்கள் ) இந்த
ந�ோயால் பீடிக்கும் தன்மை அதிகரிக்கிறது.
ஆனால் இதைத் தவிர்க்கலாம்.
இரத்தழுத்தம் , நீரழிவு, நடுத்தரவயதில்
உடற்பருமன், க�ொழுப்பு (cholesterol ) மன ழுத்தம்
ப�ோன்ற ந�ோய்கள் ஒருவரின் வாழ்நாளில்
இருப்பின் மறதிந�ோயால் பீடிக்கும் தன்மை
அதிகரிக்கும்.
மிகவும் கூடுதலாக மது அருந்துவது,
புகைபிடித்தல் , உப்பு க�ொழுப்பு கூடிய
உணவுகளைப் பாவிப்பது உடற்பயிற்சி இன்மை
ப�ோன்றவை மறதிந�ோயை அதிகரிக்கும்
காரணிகள் ஆகும்.
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மறதி ந�ோயை தடுக்கும்
வழிவகைகள
கீழ்காணும் விபரங்களால் ஓரளவிற்கு மறதி ந�ோய்
ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம

•
•
•

உடற்பயிற்சி - குறைந்தது 30 நிமிடங்கள்,
வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள்.
மருந்து வகைகளை முறைப்படி உபய�ோகித்தல்
- சரியான முறையில் மருந்து வகைகளைப்
பாவிப்பத�ோடில்லாமல் ஒழுங்காக மருத்துவரை
அணுகி ஆல�ோசித்தல்.
புகைபிடித்தலை நிறுத்துதல் - புகைத்தலை
நிற்பாட்டுவதற்கு குடும்ப வைத்தியரை அணுகவும்.
மது அருந்துதல் - இதைக் கட்டுபாட்டிற்குள்
அல்லது அடியுடன் நிறுத்துவது மிகவும் நன்று.

•	சத்தான

உணவுகளை உட்கொள்ளல் , அதிக
இனிப்பு, உப்பு, க�ொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை
தவிர்த்து எண்ணைத் தன்மை கூடிய
மீ ன்வகைகள், பழவகைகள், மரக்கறிகளை
சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

•

உடல் நிறையை கட்டுப்பாட்டிற்குள்
வைத்திருக்கவும்.

•	சமூக

செயலிலும், மனதை சுறுசுறுப்பாகவும்
வைத்திருக்கவும்.

மேற்கூறியவற்றை கடைப்பிடிப்பீர்களேயானால்
மறதி ந�ோயை மட்டுமல்லாமல் புற்றுந�ோய்,
இதயந�ோய், பக்கவாதம் ப�ோன்றவற்றையும் தவிர்துக்
க�ொள்ளலாம்.
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முக்கிய ஐந்து குறிப்புக்கள்.
•
•
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•
•
•

மறதி ந�ோய் வயது ப�ோன எல்லோரையும்
பாதிக்கும் என்பதல்ல.
இது மூளை சம்பந்தப்பட்டது. இதில் வேறுபட்ட
வகைகள் உண்டு.
இந்நோய் ஒருவரைப் பாதிப்பதற்கு அவர்
ப�ொறுப்பாளியல்ல. இது எவரையும் பாதிக்கலாம்.
மறதி ந�ோய் உள்ளவர்கள் தனிப்பட்டவர்கள்.
அவர்களுக்கு என உணர்ச்சிகள், தனித்தன்மைகள்,
வாழ்நாள் அனுபவங்கள் உண்டு.
இவர்களால் சமுதாயத்தில் இயல்பான
வாழ்க்கையை வாழமுடியும்.
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Alzheimer’s Society பிரித்தானியாவில்
மறதி ந�ோய் உள்ளவர்களுக்கும்,
அவர்களது குடும்பத்தவர்களுக்கும்,
பராமரிப்பார்களுக்கும்
ஒத்தாசையாக விளங்கும்
முக்கியமான ஒரு நிறுவனமாகும்.
இவர்கள் கைஏடுகள், த�ொலைபேசி,
கணணிகள், மற்றும் 3,000 கிளைகள்
மூலம் உதவிகள் புரிகிறார்கள்.

அல்சயிமேர்ஸ் அல்லது மறதி
ந�ோயைப்பற்றிய மேலதிக
விபரங்களுக்கு : Alzheimers.org.uk அல்லது
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உடன் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும். (ம�ொழி
பெயர்ப்பாளர்கள் எல்லாவிதமான
ம�ொழியிலும் உள்ளார்கள்.
சிலசமயங்களில் த�ொலைபேசி
சம்பாஷனைகள் பயிற்சிக்கு
உதவுவதற்காக பதிவு செய்யப்படலாம்).
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