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மறதிந�ோய் என்றால் என்ன?
மறதிந�ோய் என்பது வழக்கமாக முதுமையடைதலின் ஓர் அங்கம் இல்லை. மறதிந�ோய்
என்பது மூளையைப் பாதிக்கும் ஒரு ந�ோயாகும். இதனால் படிபடியாய் அதிகரிக்கும்
ஞாபகமறதி, அறிவாற்றல் குறைவு, மற்றும் தனிமனித பண்பில் குறைவு ஆகியவை
ஏற்படும். இது ஒருவரின் ய�ோசிக்கும் திறன், புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக் க�ொள்வதை,
பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதை மற்றும் முடிவுகளை எடுக்கும் திறன்களைப்
பாதிக்கும்.
தற்சமயம் மறதிந�ோய்க்கு சிகிச்சையேதும் இல்லை. இருப்பினும், அறிகுறிகளைக்
கட்டுபடுத்துவதற்கான மற்றும் மறதிந�ோய் மேலும் அதிகரிப்பதை மெதுவடையச்
செய்வதற்கான சிகிச்சை இருக்கின்றது.

தெரியுமா?

யாருக்கெல்லாம்
மறதிந�ோய் ஏற்படும்?
மறதிந�ோய் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம்.
ஆனால் வயது அதிகரிக்கும்போது மறதிந�ோய்
ஏற்படுவதற்கான ஆபத்தும் அதிகரிக்கின்றது. இது 65
வயதைக் கடந்தவர்களிடம் அதிகம் காணப்படுகிறது.
தற்சமயம் சிங்கப்பூரில் சுமார் 22,000 பேர் மறதிந�ோயால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்நிலைமையின்
எண்ணிக்கை 2030 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 80,000 கு
அதிகரித்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது 60
வயதுக்குமேற்பட்ட,
பத்தில் ஒருவர்,
மறதிந�ோயினால்
அவதியுற்று வருகின்றனர்.

மறதிந�ோய் வகைகள்
மறதிந�ோயில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன, இதில் இரண்டு மிக ப�ொதுவான
வகைகள்:

அல்சைமர் ந�ோய்

வாஸ்குலர் மறதிந�ோய்

இது மூளையின் முன்னேற்றத்தைப்
பாதிக்கும் ஒரு சிதைவு ந�ோய். இதில்
நரம்புசெல்கள் அழிக்கப்படுவது
மட்டுமல்லாமல் மூளைச் சாரத்தையும்
சுருக்கிவிடும்.

இது த�ொடர்ந்து வரும் சிறிய
பக்கவாதங்கள் மூலம் மூளைக்குச்
செல்லும் இரத்தச் சுழற்சிகளில்
பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.

அல்ஸைமெர்ஸ் ந�ோய் ஏற்படுவதற்கான
காரணம் முழுமையாகப் புரியவில்லை.
இருப்பினும், அல்ஸைமெர்ஸ்
ந�ோய் ஏற்படுவதில் மரபுவழி
காரணக்கூறுகளே பெரும்
பங்காற்றுவதாக கூறப்படுகிறது,
குறிப்பாக ஆரம்ப கட்டத்தில் ஏற்படும்
வகை (60 வயதிற்கும் குறைந்தவர்கள்).

வாஸ்குலார் மறதிந�ோய் ஏற்படுவதற்கு
காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகள்
பின்வருமாறு.
• உயர் இரத்த அழுத்தம் • உயர் இரத்த
க�ொலஸ்டிரால • நீரிழிவு ந�ோய் • வாத
ந�ோய் இருந்ததற்கான வரலாறு
• உடற்பருமன்
• புகைபிடித்தல்
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எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் என்ன?
மறதிந�ோயின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து வைத்திருந்தால் முன்கூட்டியே அதைக்
கட்டுப்படுத்தலாம். ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடித்து உரிய நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டால், ந�ோயின் அறிகுறிகளைத் தணித்து, ந�ோய் ம�ோசமடைவதைத்
தாமதப்படுத்தலாம்.
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சமீபத்தில் அறிந்த விவரத்தை மறந்துவிடுதல்

02

நேரம் மற்றும் இடம் குறித்து குழப்பம்

03

ம�ோசமான அல்லது குறைந்த பகுத்தறியும் திறன்

04

நன்கு பழக்கமான செயல்களைச் செய்வதில் சிரமம்
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மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல விஷயங்களையும்
எளிதில் மறந்துவிடக்கூடும். குறிப்பாக, சற்று முன்னர்
நீங்கள் அவர்களிடம் கூறிய விவரங்களை அவர்கள்
மறந்துவிடக்கூடும். நீங்கள் பதில் அளித்ததை
மறந்துவிட்டு, அதே கேள்வியை அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
கேட்கக்கூடும்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தாங்கள் இருக்கும்
இடத்தையும் அவ்விடத்தை எப்படி அடைந்தார்கள்
என்பதையும் மறந்துவிடக்கூடும். ஈரச்சந்தைப் ப�ோன்ற
பழக்கப்பட்ட இடங்களுக்குச் செல்லும் வழி அறியாமலும்
அவர்கள் சிரமப்படக்கூடும். நேரப் ப�ொழுதுகளைப் பற்றி
குழப்பமடைந்து, காலை, பிற்பகல், இரவு நேரங்களைக்
குழப்பக்கூடும்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பகுத்தறியும் திறனை
இழக்கக்கூடும். அவர்களுடைய தேவைக்கும் அதிகமான
உணவை வாங்கக்கூடும், முன்பின் தெரியாதவர்களிடம்
பெரிய த�ொகையைக் க�ொடுக்கக்கூடும், முன்பின்
தெரியாதவர்களை வீட்டுக்குள் அழைத்து தங்கள்
பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பணத்தைக் கையாள,
சமைக்க அல்லது அன்றாடப் பணிகளைச் சமாளிக்க
சிரமப்படக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, சலவை செய்யும்
வழிமுறையை அவர்கள் ஏறுக்குமாறாகச் செய்யக்கூடும்.

த�ொடர்பு க�ொள்வதிலும் விவரங்களைப்
புரிந்துக�ொள்வதிலும் சிரமம்
மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றவர்கள�ோடு
சேர்ந்து உரையாடுவதில் அல்லது உரையாடலைப்
புரிந்துக�ொள்வதில் சிரமங்களை எதிர்நோக்கக்கூடும்.
அன்றாடப் ப�ொருட்களான சீ ப்பு ப�ோன்றவற்றின் சரியான
பெயரைக் கூறுவதில் அவர்கள் பிரச்சனைகளை
எதிர்நோக்கக்கூடும். இதனால், “உங்கள் தலைமுடியில்
பயன்படுத்தும் ப�ொருள்” ப�ோன்ற வழக்கத்திற்கு
மாறான ச�ொல்லை அல்லது ச�ொற்றொடரை அவர்கள்
ச�ொல்லக்கூடும்.
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திட்டமிடுவதில் அல்லது பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் சிரமம்
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ப�ொருட்களை இடம் மாற்றி வைத்தல்
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பணி அல்லது சமூக நடவடிக்கைகளில் இருந்து
விலகியிருத்தல்

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் திட்டம் வகுத்து
செயல்படுவதில் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கக்கூடும்.
எடுத்துக்காட்டாக, மளிகைப்பொருள் பட்டியல் தயாரித்து
பயன்படுத்துதல், சமையல்குறிப்பைப் பார்த்து சமைத்தல்
அல்லது மாதாந்தர கட்டணங்களைக் கணக்கில்
வைத்திருத்தல்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ப�ொருட்களை இடந்தவறி
வைத்துவிட்டு, அவற்றை வைத்த இடத்தைக் கண்டுபிடிக்க
இயலாமல் தவிக்கக்கூடும். அவர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறான
இடங்களில் ப�ொருட்களை வைக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக,
குளிர்பதனப் பெட்டியில் சாவியை வைக்கக்கூடும்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக அமைதியாகி,
இதுவரை மகிழ்ச்சியுடன் ஈடுபட்டு வந்த மாஜ�ோங், டைச்சி
அல்லது நண்பர்களைச் சந்தித்தல் ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளில்
ஆர்வம் இழக்கக்கூடும்.
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மனநிலை அல்லது நடத்தையில் மாற்றங்கள்
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ஆளுமையில் மாற்றங்கள்

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உணர்ச்சி
வெளிப்பாட்டில் வேகமாக மாற்றங்கள் தெரியக்கூடும்.
எடுத்துக்காட்டாக, திடீரென க�ோபமாகக் கத்திப் பேசிய சில
நிமிடங்களுக்குள் நட்பாகவும் பிரியமாகவும் பேசுவார்கள்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சுபாவத்தில் பெரும்
மாற்றங்கள் தெரியக்கூடும். அவர்கள் வழக்கத்திற்கு
மாறான சுபாவத்துடன், மற்றவர்களைச் சந்தேகப்பட்டு,
குடும்பத்தினரையும் நண்பர்களையும் நம்பாமல் விலகி
இருக்கக்கூடும்.

மறதிந�ோயின் த�ொடர் அறிகுறிகள் ஒருவரின் பாதுகாப்பாக மற்றும்
சுதந்திரமாக வாழும் மற்றும் செயல்படும் ஆற்றலை பாதித்து,
காலப்போக்கில் படிப்படியாக ம�ோசமடையும்.
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மறதிந�ோயை உண்டாக்கக்கூடிய
அபாயங்களை எப்படிக் குறைக்கலாம்?
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ஆக்கப்பூர்வமான உறவுகளை அமைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்
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உங்கள் எண்ணத்தை தூண்டுங்கள்

03

உடல்ரீ தியாக துடிப்புடன் இருந்திடுங்கள்

04

சமச்சீரான உணவு உண்ணுங்கள்

குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும், நண்பர்கள�ோடும்
அடிக்கடி கலந்துரையாடி மகிழ்ந்திடுங்கள். தன்னார்வத்
த�ொண்டுகள் மூலம�ோ அல்லது ஒரு சங்கத்தில்
சேருவதன் மூலம�ோ மேலும் அதிக நண்பர்களை
பெற்றிடுங்கள் மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளில்
பங்கெடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.

உங்கள் மூளைக்கு சவால் விடுங்கள். படியுங்கள்,
எழுதுங்கள், விளையாடுங்கள், புதிர்போட்டிகள்
அல்லது அட்டை விளையாட்டுகள் ப�ோன்றவற்றில்
ஈடுபடுங்கள். ஒரு ம�ொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்,
ஒரு இசைக் கருவியை இசைத்திடுங்கள் அல்லது
ஒரு புதிய திறன் ஒன்றைக் கற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்.
சமூக நூலகங்களிலிருந்து உங்களுக்குத் தேவையான
பல்வேறு புத்தகங்கள் மற்றும் ஒலி-ஒளி ஆதாரங்களைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.

உடல் ரீதியான நடவடிக்கைகள் இரத்த ஓட்டத்தை
அதிகரித்திடும் மற்றும் புதிய மூள அணுக்கள்
வளர்ச்சியை அதிகரித்திடும். விரைவு நடை, டாய் சீ ,
நடனம், அல்லது நீச்சல் ப�ோன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம்
துடிப்புடன் செயல்படுங்கள்.

அதிக பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அடங்கிய
ஆர�ோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள். குறைவான
சர்க்கரை மற்றும் உப்பு சேர்த்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
குறைவான க�ொழுப்புள்ள (உறைந்த நிலையில் உள்ள
க�ொழுப்பு) உண-வான மீன் மற்றும் ச�ோயாவை தேர்வு
செய்யுங்கள்.

நாட்பட்ட ந�ோய்களையும் மற்றும் சில வகை மறதிந�ோய்களையும்,
ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகள் குறைப்பதாக ஆய்வுகள்
காட்டுகின்றன. பின்வரும் செயல்துடிப்புள்ள நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டு, ஒரு ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை இன்றே
பின்பற்றத் துவங்குங்கள்.
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05

இதயத்தை ஆர�ோக்கியமாக வைத்திருங்கள்

06

உங்கள் மருத்துவ நிலைமையை நன்கு
கட்டுப்படுத்திடுங்கள்

உங்கள் இதயத்தை ஆர�ோக்கியமாக வைத்திருந்தால்
உங்கள் மூளையும் ஆர�ோக்கியமாக இருந்திடும். இது
இதய ந�ோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு ந�ோய் மற்றும்
வாதம் ப�ோன்ற, மறதிந�ோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய ந�ோய்கள்
உண்டாக்குவதைத் தடுத்திடும்.

உயர் இரத்த அழுத்தம், உயர் இரத்த க�ொலஸ்டிரால்
அல்லது நீரிழிவு ந�ோய் ப�ோன்ற மருத்துவ
நிலைமைகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முறையான
சிகிச்சை பெற்றிடுங்கள் மற்றும் கடமையுணர்ச்சியுடன்
மருந்துகளை உட்கொள்ளுங்கள். உங்கள் இரத்த
அழுத்தம், இரத்த க�ொலஸ்டிரால், சர்க்கரை அளவு மற்றும்
உடல் எடை குறியீடு (BMI) ஆகியவற்றை ஏற்கத்தகுந்த
அளவுகளில் வைத்திருங்கள். த�ொடர்ந்து வழக்கமான
மருத்துவ பரிச�ோதனைகளுக்கு அல்லது உடல்நல
பரிச�ோதனைகளுக்குச் சென்றிடுங்கள்.
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உங்கள் உடல்நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய
பழக்க வழக்கங்களைக் குறைத்திடுங்கள் மற்றும்
தவிர்த்திடுங்கள்
நீங்கள் அருந்தும் மதுபான அளவைக் கட்டுக்குள்
வைத்திடுங்கள் மற்றும் புகைபிடிப்பதை
விட்டுவிடுங்கள். ஆர�ோக்கியமான பழக்கங்கள்
மூலம் உங்கள் மன அழுத்த அளவைக்
குறைத்திடுங்கள். உடற்பயிற்சி செய்திடுங்கள்,
ப�ோதுமான நேரம் தூங்குங்கள்.
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பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளுங்கள்
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன்
மூலம் தலையில் காயங்கள் ஏற்படுவதை மற்றும்
கீழே விழுவதைத் தடுத்திடுங்கள். உங்கள் வீடுகளில்
குப்பைக் கூளம் இல்லாது பார்த்துக் க�ொள்ளுங்கள்,
சைக்கிள் ஓட்டும் ப�ோது பாதுகாப்பு தலைகவசத்தை
அணிந்திடுங்கள் மற்றும் காரில் பயணம் செய்யும்
ப�ோது எப்போதும் பாதுகாப்பு பட்டையை
அணிந்திடுங்கள்.

06

எப்படி மறதிந�ோய் உள்ளவர்களை பராமரிப்பது?
மறதிந�ோயில் உள்ள ஒருவரைக் கவனித்துக்கொள்வது மிகவும் ஒரு தீவிர மற்றும்
சவாலான அனுபவம், ஏனென்றால் பராமரிப்பாளர்கள் க�ோபம் மற்றும் பதட்டம்
ப�ோன்ற உணர்ச்சிகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
மறதிந�ோய் மேலும் அதிகரித்து, ந�ோயாளி முழுமையாக பராமரிப்பாளரை
சார்ந்திருக்கும் நிலை ஏற்படும் ப�ோது பராமரிப்பு செயல்முறை மேலும் அதிக
முயற்சி தேவைப்படும் செயல்முறையாக மாறிவிடும்.
மறதிந�ோய் பராமரிப்பாளராக நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ள வேண்டியது:

01

02

நீங்கள் ந�ோய் வளர்ச்சியைத்
தெரிந்துக் க�ொண்டுத் தயாராக
இருந்தால் ந�ோயாளிகளின்
அறிகுறிகளை நிர்வகிக்க
சுலபமாக இருக்கும்.

உங்கள் ச�ொந்த தேவைகளைக் குறித்து விழிப்புடன்
இருந்து உங்கள் மன உளைச்சலைக் குறைக்கவும்
சமாளிக்கவும் உங்கள் திறமையை அதிகரித்து
க�ொள்ளவும், ஆதரவு சேவைகளை நாடலாம். மேலும்
பராமரிப்பாளர்கள் ச�ொந்த பராமரிப்பு குறிப்புகளுக்கு,
www.aic.sg/caregiving நாடலாம்.

மறதிந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை எப்படி
கவனித்துக்கொள்வது என்பதைக் கற்றுக்கொள்ள பயிற்சி வகுப்பில் சேருங்கள்.
பராமரிப்பாளர் ஆதரவுக் குழுவிலும் நீங்கள் சேரலாம்.

மறதிந�ோய் ந�ோயாளிகளின்
பராமரிப்பாளர்களுக்கு
ஆதரவு அளித்திடுங்கள்
உங்கள் நண்பர�ோ அல்லது உறவினர�ோ
மறதிந�ோய் ந�ோயாளி ஒருவருக்கு பராமரிப்பு
அளித்து வந்தால், அவர்களுக்கு உங்கள்
ஆதரவை பின்வரும் வழிகளில் தெரிவித்துக்
க�ொள்ளலாம்

• அவர்கள் கூறுவதை கேட்க தயாராக இருத்தல்
• அவர்களை சென்று பார்த்து, நீங்கள் அவர்கள் மீது அக்கறை க�ொண்டுள்ளீர்கள்
என்பதை காட்டுதல்

• அவர்களுடைய வழக்கமான வேலைகளில் இருந்து மாற்றாக இருக்குமாறு பிக்னிக்/
இன்ப பயணம் அல்லது மற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தல்.

• பராமரிப்பாளருக்கு அவசரமாக சிறிது நேரத்திற்கு வெளியே செல்ல வேண்டிய
தேவை ஏற்படும் ப�ோது மறதிந�ோய் ந�ோயாளியை அவருக்கு பதில் கவனித்துக்
க�ொள்வதற்கு முன்வருதல்.
• அவர்களுக்கான மளிகைச் சாமான்களை வாங்கி தருதல்
• மறதிந�ோய் ந�ோயாளியைப் பராமரிப்பது குறித்த தகவல்களை அவர்கள�ோடு
பகிர்ந்து க�ொள்ளுதல்.
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ஏன் மறதி ந�ோயின் துல்லியமான
ந�ோயறிதல் முக்கியமானதாகும்?
சில எச்சரிக்கை குறிகள் இருப்பதாலேயே ஒருவருக்கு மறதிந�ோய் இருக்கும் என்ற
முடிவுக்கு வந்துவிடாதீர்கள். ஊக்கக்குறைவு, ஹார்மோன் குறைபாடுகள், சத்துப்
பற்றாக்குறைகள் மற்றும் ந�ோய் த�ொற்றுகள் ஆகியவற்றுக்குக்கூட இத்தகைய
அறிகுறிகள் த�ோன்றும்.
உங்களுக்கு அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவருக்கு மறதிந�ோய் இருப்பதாகச்
சந்தேகம் எழுந்தால், அவரை மதிப்பீடு செய்வதற்காக அல்லது மருத்துவமனையில்
நிபுணத்துவச் சேவைப் பெறுவதற்கானப் பரிந்துரையைப் பெறுவதற்காக உங்கள்
குடும்ப மருத்துவரிடம் பரிச�ோதனைக்குச் செல்லுங்கள்
மறதிந�ோய் பற்றியும் என்னென்ன வகை உதவி கிடைக்கும் என்பது பற்றியும்
மேல்விவரம் அறிய பின்வரும் உதவித் த�ொலைபேசி சேவைகளை அழைக்கவும்.
மறதிந�ோய் தகவல் த�ொலைபேசி எண்:

1800 223 1123

டிமென்ஷியா சிங்கப்பூர் உதவித் த�ொடர்பு:

6377 0700

மறதிந�ோய் பற்றி விவரமும் ஆதரவுச் சேவைகளும் வழங்கும்
அமைப்புகளின் முழுப் பட்டியலையும் காண, தயவுசெய்து QR
குறியீட்டை வருடவும்.
பட்டியலை வழங்கியது ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு அமைப்பு (AIC).

மறதிந�ோய் குறித்த மேல்விவரங்களுக்கு, இந்த இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடுங்கள்

www.dementia.gov.sg

மறதிந�ோய் தகவல் த�ொலைபேசி எண்:

1800 223 1123
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