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மறதிந�ோய் எனறோல் என்ன?

மறதிந�ோய் வகைைள்

யோருக்ைல்்ோம்  
மறதிந�ோய் ஏற்படும்?

தெரியுமா?

மறெிந�ாய் யாருக்கு நேண்டுமானாலும் ேரலாம். 
ஆனால் ேயது அெிகரிக்கும்நபாது மறெிந�ாய் 
ஏறபடுேெறகான ஆபத்தும் அெிகரிக்கினறது. இது 65 
ேயதெக் கடநெேரகளிடம் அெிகம் காணபபடுகிறது. 
ெற்சமயம் ்சிஙகபபூரில் சுமார 22,000 நபர மறெிந�ாயால் 
பாெிக்கபபட்டிருக்கிறாரகள். இந�ிதலதமயின 
எண்ணிக்தக 2030 ஆம் ஆண்டு ோக்கில் 80,000 கு 
அெிகரித்துேிடும் எனறு எெிரபாரக்கபபடுகிறது.

மறெிந�ாயில் பல்நேறு ேதககள் உள்ளன, இெில் இரண்டு மிக தபாதுோன 
ேதககள்:

இது தொடரநது ேரும் ்சிறிய 
பக்கோெஙகள் மூலம் மூதளக்குச் 
த்சல்லும் இரத்ெச் சுழற்சிகளில் 
பிரச்்சிதனகதள ஏறபடுத்தும்.

ோஸ்குலார மறெிந�ாய் ஏறபடுேெறகு 
காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகள் 
பினேருமாறு.
 
• உயர இரத்ெ அழுத்ெம் • உயர இரத்ெ 
தகாலஸ்டிரால • �ீரிழிவு ந�ாய் • ோெ 
ந�ாய் இருநெெறகான ேரலாறு  
• உடறபருமன
• புதகபிடித்ெல்

ெறநபாது 60 
ேயதுக்குநமறபட்ட,  
பத்ெில் ஒருேர, 
மறெிந�ாயினால் 
அேெியுறறு ேருகினறனர.

மறெிந�ாய் எனபது ேழக்கமாக முதுதமயதடெலின ஓர அஙகம் இல்தல. மறெிந�ாய் 
எனபது மூதளதயப பாெிக்கும் ஒரு ந�ாயாகும். இெனால் படிபடியாய் அெிகரிக்கும் 
ஞாபகமறெி, அறிோறறல் குதறவு, மறறும் ெனிமனிெ பண்பில் குதறவு ஆகியதே 
ஏறபடும். இது ஒருேரின நயா்சிக்கும் ெிறன, புெிய ேிஷயஙகதளக் கறறுக் தகாள்ேதெ, 
பிரச்்சதனகளுக்கு ெீரவு காண்பதெ மறறும் முடிவுகதள எடுக்கும் ெிறனகதளப 
பாெிக்கும்.

ெற்சமயம் மறெிந�ாய்க்கு ்சிகிச்த்சநயதும் இல்தல. இருபபினும், அறிகுறிகதளக் 
கட்டுபடுத்துேெறகான மறறும் மறெிந�ாய் நமலும் அெிகரிபபதெ தமதுேதடயச் 
த்சய்ேெறகான ்சிகிச்த்ச இருக்கினறது.

இது  மூதளயின முனநனறறத்தெப 
பாெிக்கும் ஒரு ்சிதெவு ந�ாய்.  இெில் 
�ரம்புத்சல்கள் அழிக்கபபடுேது 
மட்டுமல்லாமல் மூதளச் ்சாரத்தெயும் 
சுருக்கிேிடும்.

அல்தஸைதமரஸ் ந�ாய் ஏறபடுேெறகான
காரணம் முழுதமயாகப புரியேில்தல. 
இருபபினும், அல்தஸைதமரஸ் 
ந�ாய் ஏறபடுேெில் மரபுேழி 
காரணக்கூறுகநள தபரும் 
பஙகாறறுேொக கூறபபடுகிறது, 
குறிபபாக ஆரம்ப கட்டத்ெில் ஏறபடும் 
ேதக (60 ேயெிறகும் குதறநெேரகள்).

அல்த்சமர ந�ாய் ோஸ்குலர மறெிந�ாய்
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சமீபத்தில் அறிந் விவரத்் மறநதுவிடு்ல்
மற்திந�ோயோல் போ்திக்கபபட்டவர்கள் பல விஷயங்க்ையும் 
எைி்தில் மறநதுவி்டககூடும். குறிபபோ்க, சற்று முன்னர 
�ீங்கள் அவர்கைி்டம் கூறிய விவரங்க்ை அவர்கள் 
மறநதுவி்டககூடும். �ீங்கள் ப்தில் அைித்்் 
மறநதுவிடடு, அந் ந்கள்வி்ய அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் 
ந்கட்கககூடும்.

ந�ரம் மற்றும் இ்டம் குறிதது குழபபம்
மற்திந�ோயோல் போ்திக்கபபட்டவர்கள் ்ோங்கள் இருககும் 
இ்டத்்யும் அவவி்டத்் எபபடி அ்்டந்ோர்கள் 
எனப்்யும் மறநதுவி்டககூடும். ஈரசசந்்ப நபோனற 
பழக்கபபட்ட இ்டங்களுககுச சசல்லும் வழி அறியோமலும் 
அவர்கள் சிரமபப்டககூடும். ந�ரப சபோழுது்க்ைப பற்றி 
குழபபம்்டநது, ்கோ்ல, பிற்ப்கல், இரவு ந�ரங்க்ைக 
குழபபககூடும்.

நமோசமோ்ன அல்லது கு்றந் பகுத்றியும் ்திறன
மற்திந�ோயோல் போ்திக்கபபட்டவர்கள் பகுத்றியும் ்திற்்ன 
இழக்கககூடும். அவர்களு்்டய ந்்வககும் அ்தி்கமோ்ன 
உண்வ வோங்கககூடும், முனபின ச்ரியோ்வர்கைி்டம் 
சபரிய ச்ோ்்க்யக ச்கோடுக்கககூடும், முனபின 
ச்ரியோ்வர்க்ை வீடடுககுள் அ்ழதது ்ங்கள் 
போது்கோபபுககு ஆபத்் ஏற்படுத்ககூடும்.  

�னகு பழக்கமோ்ன சசயல்்க்ைச சசயவ்தில் சிரமம்
மற்திந�ோயோல் போ்திக்கபபட்டவர்கள் பணத்்க ்்கயோை, 
ச்மக்க அல்லது அனறோ்டப பணி்க்ைச சமோைிக்க 
சிரமபப்டககூடும். எடுததுக்கோட்டோ்க, சல்வ சசயயும் 
வழிமு்ற்ய அவர்கள் ஏறுககுமோறோ்கச சசயயககூடும்.  

ச்ோ்டரபு ச்கோள்வ்திலும் விவரங்க்ைப 
புரிநதுச்கோள்வ்திலும் சிரமம்  
மற்திந�ோயோல் போ்திக்கபபட்டவர்கள் மற்றவர்கநைோடு 
நசரநது உ்ரயோடுவ்தில் அல்லது உ்ரயோ்ட்லப 
புரிநதுச்கோள்வ்தில் சிரமங்க்ை எ்திரந�ோக்கககூடும். 
அனறோ்டப சபோருட்கைோ்ன சீபபு நபோனறவற்றின சரியோ்ன 
சபய்ரக கூறுவ்தில் அவர்கள் பிரசச்்ன்க்ை 
எ்திரந�ோக்கககூடும். இ்்னோல், “உங்கள் ்்லமுடியில் 
பயனபடுததும் சபோருள்” நபோனற வழக்கத்திற்கு 
மோறோ்ன சசோல்்ல அல்லது சசோற்சறோ்ட்ர அவர்கள் 
சசோல்லககூடும். 
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எசசரிக்்க அறிகுறி்கள் என்ன?
மற்திந�ோயின அறிகுறி்க்ைத ச்ரிநது ்வத்திருந்ோல் முனகூடடிநய அ்்க 
்கடடுபபடுத்லோம். ஆரம்பத்திநலநய ்கண்டுபிடிதது உரிய �்டவடிக்்க்க்ை 
நமற்ச்கோண்்டோல், ந�ோயின அறிகுறி்க்ைத ்ணிதது, ந�ோய நமோசம்்டவ்்த 
்ோம்பபடுத்லோம். 
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திட்டமிடுவதில் அல்்லது பிரச்சனைகனைத் தீர்பபதில் ்சிரமம்
மறதிந�ோயோல் போதிகக்பபட்டவரகள் திட்டம் வகுத்து 
ச்சயல்படுவதில் பிரச்சனைகனை எதிரந�ோககககூடும். 
எடுத்துககோட்டோக, மைினக்பசபோருள் படடியல் தயோரித்து 
பயனபடுத்துதல், ்சனமயல்குறி்பனப்ப போரத்து ்சனமத்தல் 
அல்்லது மோதோநதர கட்டணஙகனைக கணககில் 
னவத்திருத்தல்.  

சபோருடகனை இ்டம் மோறறி னவத்தல்
மறதிந�ோயோல் போதிகக்பபட்டவரகள் சபோருடகனை இ்டநதவறி 
னவத்துவிடடு, அவறனற னவத்த இ்டத்னதக கண்டுபிடிகக 
இய்லோமல் தவிககககூடும். அவரகள் வழககத்திறகு மோறோை 
இ்டஙகைில் சபோருடகனை னவககககூடும். எடுத்துககோட்டோக, 
குைிரபதை்ப சபடடியில் ்சோவினய னவககககூடும்.

பணி அல்்லது ்சமூக �்டவடிகனககைில் இருநது 
வி்லகியிருத்தல்
மறதிந�ோயோல் போதிகக்பபட்டவரகள் அதிக அனமதியோகி, 
இதுவனர மகிழச்சியு்டன ஈடுபடடு வநத மோந�ோங, ன்டச்சி 
அல்்லது �ண்பரகனைச ்சநதித்தல் நபோனற �்டவடிகனககைில் 
ஆரவம் இழககககூடும். 

மை�ின்ல அல்்லது �்டத்னதயில் மோறறஙகள்
மறதிந�ோயோல் போதிகக்பபட்டவரகைின உணரச்சி 
சவைி்பபோடடில் நவகமோக மோறறஙகள் சதரியககூடும். 
எடுத்துககோட்டோக, திடீசரை நகோபமோகக கத்தி்ப நப்சிய ்சி்ல 
�ிமி்டஙகளுககுள் �டபோகவும் பிரியமோகவும் நபசுவோரகள்.  

ஆளுனமயில் மோறறஙகள்
மறதிந�ோயோல் போதிகக்பபட்டவரகைின சுபோவத்தில் சபரும் 
மோறறஙகள் சதரியககூடும். அவரகள் வழககத்திறகு 
மோறோை சுபோவத்து்டன, மறறவரகனைச ்சநநதக்பபடடு, 
குடும்பத்திைனரயும் �ண்பரகனையும் �ம்போமல் வி்லகி 
இருககககூடும்.
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மறதிந�ோயின சதோ்டர அறிகுறிகள் ஒருவரின போதுகோ்பபோக மறறும் 
சுதநதிரமோக வோழும் மறறும் ச்சயல்படும் ஆறறன்ல போதித்து, 

கோ்ல்பநபோககில் படி்பபடியோக நமோ்சமன்டயும். 
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மறதிந�ோயை உண்ோக்கககூடிை 
அபோைங்கயை எபபடிக குயறக்கலோம்?

�ோடபட் ந�ோய்கயையும் மற்றும் சில வய்க மறதிந�ோய்கயையும், 
ஆந�ோக்கிைமோன வோழகய்க முயற்கள் குயறபபதோ்க ஆயவு்கள் 
்கோடடு்கினறன. பினவரும் சசைல்துடிபபுள்ை �்வடிகய்க்கயை 
நமற்ச்கோணடு, ஒரு ஆந�ோக்கிைமோன வோழகய்க முயறயை இனநற 
பினபற்றத் துவஙகுங்கள்.

ஆக்கபபூரவமோன உறவு்கயை அயமத்துக ச்கோள்ளுங்கள்
குடும்ப உறுபபினர்களு்னும், �ணபர்கநைோடும் 
அடிக்கடி ்கலந்துய�ைோடி ம்கிழந்திடுங்கள். தனனோரவத் 
சதோணடு்கள் மூலநமோ அல்லது ஒரு சங்கத்தில் 
நசருவதன மூலநமோ நமலும் அதி்க �ணபர்கயை 
சபற்றிடுங்கள் மற்றும் சமூ்க �்வடிகய்க்கைில் 
பஙச்கடுத்துக ச்கோள்ளுங்கள்.

உங்கள் எண்ணத்யத தூணடுங்கள்
உங்கள் மூயைககு சவோல் விடுங்கள். படியுங்கள், 
எழுதுங்கள், வியைைோடுங்கள், புதிரநபோடடி்கள் 
அல்லது அடய் வியைைோடடு்கள் நபோனறவற்றில் 
ஈடுபடுங்கள். ஒரு சமோழியைக ்கற்றுகச்கோள்ளுங்கள், 
ஒரு இயசக ்கருவியை இயசத்திடுங்கள் அல்லது 
ஒரு புதிை திறன ஒனயறக ்கற்றுக ச்கோள்ளுங்கள். 
சமூ்க நூல்கங்கைிலிருந்து உங்களுககுத் நதயவைோன 
பல்நவறு புத்த்கங்கள் மற்றும் ஒலி-ஒைி ஆதோ�ங்கயைப 
சபற்றுக ச்கோள்ைலோம்.

உ்ல்�ரீதிைோ்க துடிபபு்ன இருந்திடுங்கள்
உ்ல் �ரீதிைோன �்வடிகய்க்கள் இ�த்த ஓட்த்யத 
அதி்க�ித்திடும் மற்றும்  புதிை மூை அணுக்கள் 
வைர்சசியை அதி்க�ித்திடும். விய�வு �ய், ்ோய சரீ , 
�்னம், அல்லது �ரீ்சசல் நபோனற �்வடிகய்க்கள் மூலம் 
துடிபபு்ன சசைல்படுங்கள்.

சம்சசரீ�ோன உ்ணவு உணணுங்கள்
அதி்க பழங்கள் மற்றும் ்கோய்கறி்கள் அ்ங்கிை 
ஆந�ோக்கிைமோன உ்ணயவ உணணுங்கள். குயறவோன 
சரக்கய� மற்றும் உபபு நசரத்துக ச்கோள்ளுங்கள். 
குயறவோன ச்கோழுபபுள்ை (உயறந்த �ியலைில் உள்ை 
ச்கோழுபபு) உ்ண-வோன மரீன மற்றும் நசோைோயவ நதரவு 
சசயயுங்கள்.
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இதயத்த ஆர�ோக்கியமோ் ்ைததகிருங்ள்
உங்ள் இதயத்த ஆர�ோக்கியமோ் ்ைததகிருநதோல் 
உங்ள் மூ்ையும் ஆர�ோக்கியமோ் இருநதகிடும். இது 
இதய ர�ோய், உயர் இ�தத அழுததம், �ீ�ிழிவு ர�ோய் மற்றும் 
ைோதம் ர�ோன்ற, ம்றதகிர�ோய் ஏற்�டுததககூடிய ர�ோய்்ள் 
உண்ோககுை்தத தடுததகிடும்.

உங்ள் மருததுை �கி்ை்ம்ய �னகு 
்ட்டுப�டுததகிடுங்ள்
உயர் இ�தத அழுததம், உயர் இ�தத க்ோைஸ்டி�ோல் 
அல்ைது �ீ�ிழிவு ர�ோய் ர�ோன்ற மருததுை 
�கி்ை்ம்்ைக ்ட்டுககுள் ்ைததகிருக் மு்்றயோன 
சி்கிச்ச க�ற்்றிடுங்ள் மற்றும் ்்்மயுணர்சசியு்ன 
மருநது்்ை உட்க்ோள்ளுங்ள். உங்ள் இ�தத 
அழுததம், இ�தத க்ோைஸ்டி�ோல், சர்க்்� அைவு மற்றும் 
உ்ல் எ்் கு்றியீடு (BMI) ஆ்கியைற்்்ற ஏற்்ததகுநத 
அைவு்ைில் ்ைததகிருங்ள். கதோ்ர்நது ைழக்மோன 
மருததுை ��ிரசோத்ன்ளுககு அல்ைது உ்ல்�ை 
��ிரசோத்ன்ளுககுச கசன்றிடுங்ள்.

உங்ள் உ்ல்�ைததகிற்கு தீஙகு ைி்ைைிக்ககூடிய 
�ழக் ைழக்ங்்ைக கு்்றததகிடுங்ள் மற்றும் 
தைிர்ததகிடுங்ள்
�ீங்ள் அருநதும் மது�ோன அை்ைக ்ட்டுககுள் 
்ைததகிடுங்ள் மற்றும் பு்்�ிடிப�்த 
ைிட்டுைிடுங்ள். ஆர�ோக்கியமோன �ழக்ங்ள் 
மூைம் உங்ள் மன அழுதத அை்ைக 
கு்்றததகிடுங்ள். உ்ற்�யிற்சி கசய்தகிடுங்ள், 
ர�ோதுமோன ர��ம் தூஙகுங்ள்.

�ோது்ோபபு �்ைடிக்்்்ை 
ரமற்க்ோள்ளுங்ள்
�ோது்ோபபு �்ைடிக்்்்ை ரமற்க்ோள்ைதன
மூைம் த்ையில் ்ோயங்ள் ஏற்�டுை்த மற்றும்
்ீரழ ைிழுை்தத தடுததகிடுங்ள். உங்ள் வீடு்ைில்
குப்�க கூைம் இல்ைோது �ோர்ததுக க்ோள்ளுங்ள்,
்சக்கிள் ஓட்டும் ர�ோது �ோது்ோபபு த்ை்ைசத்த 
அணிநதகிடுங்ள் மற்றும் ்ோ�ில் �யணம் கசய்யும் 
ர�ோது எபர�ோதும் �ோது்ோபபு �ட்்்்ய 
அணிநதகிடுங்ள்.
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எப்படி மறதிந�ோய் உள்ளவர்கள்ள ்பரோமரிப்பது?

மறதிந�ோய் ந�ோயோ்ளி்க்ளின் 
்பரோமரிப்போ்ளர்களுக்கு 
ஆதரவு அ்ளிததிடுங்கள
உங்கள �ண்பநரோ அல்லது உறவினநரோ 
மறதிந�ோய் ந�ோயோ்ளி ஒருவருக்கு ்பரோமரிபபு 
அ்ளிதது வநதோல, அவர்களுக்கு உங்கள 
ஆதரளவ ்பின்வரும் வழி்க்ளில ததரிவிததுக் 
த்கோள்ள்லோம்

• அவர்கள கூறுவளத ந்கட்க தயோரோ்க இருததல
• அவர்கள்ள தென்று ்போரதது, �ீங்கள அவர்கள மீது அக்்களற த்கோணடுள்ளீர்கள 

என்்பளத ்கோடடுதல
• அவர்களுளைய வழக்்கமோன நவள்ல்க்ளில இருநது மோறறோ்க இருக்குமோறு ்பிக்னிக்/ 

இன்்ப ்பயணம் அல்லது மறற �ைவடிக்ள்க்களுக்கு ஏற்போடு தெய்தல.
• ்பரோமரிப்போ்ளருக்கு அவெரமோ்க ெிறிது ந�ரததிறகு தவ்ளிநய தெல்ல நவணடிய 

நதளவ ஏற்படும் ந்போது மறதிந�ோய் ந�ோயோ்ளிளய அவருக்கு ்பதில ்கவனிததுக் 
த்கோளவதறகு முன்வருதல.

• அவர்களுக்்கோன ம்ளிள்கச் ெோமோன்்கள்ள வோங்கி தருதல
• மறதிந�ோய் ந�ோயோ்ளிளயப ்பரோமரிப்பது குறிதத த்கவல்கள்ள அவர்கந்ளோடு 

்ப்கிரநது த்கோளளுதல.

மறதிந�ோயில உள்ள ஒருவளரக் ்கவனிததுக்த்கோளவது மி்கவும் ஒரு தீவிர மறறும் 
ெவோ்லோன அனு்பவம், ஏதனன்றோல ்பரோமரிப்போ்ளர்கள ந்கோ்பம் மறறும் ்பதடைம் 
ந்போன்ற உணரச்ெி்கள்ள எதிரத்கோள்ள ந�ரிை்லோம்.

மறதிந�ோய் நமலும் அதி்கரிதது, ந�ோயோ்ளி முழுளமயோ்க ்பரோமரிப்போ்ளளர 
ெோரநதிருக்கும் �ிள்ல ஏற்படும் ந்போது ்பரோமரிபபு தெயலமுளற நமலும் அதி்க 
முயறெி நதளவப்படும் தெயலமுளறயோ்க மோறிவிடும்.

மறதிந�ோய் ்பரோமரிப்போ்ளரோ்க �ீங்கள அறிநதுத்கோள்ள நவணடியது:

உங்கள தெோநத நதளவ்கள்ளக் குறிதது விழிபபுைன் 

இருநது உங்கள மன உள்ளச்ெள்லக் குளறக்்கவும் 

ெமோ்ளிக்்கவும் உங்கள திறளமளய அதி்கரிதது 

த்கோள்ளவும், ஆதரவு நெளவ்கள்ள �ோை்லோம். நமலும் 

்பரோமரிப்போ்ளர்கள தெோநத ்பரோமரிபபு குறிபபு்களுக்கு, 
www.aic.sg/caregiving �ோை்லோம்.

�ீங்கள ந�ோய் வ்ளரச்ெிளயத 

ததரிநதுக் த்கோணடுத தயோரோ்க 

இருநதோல ந�ோயோ்ளி்க்ளின் 

அறிகுறி்கள்ள �ிரவ்கிக்்க 

சு்ல்பமோ்க இருக்கும்.
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மறதிந�ோயோல ்போதிக்்கப்படை உங்கள அன்புக்குரியவர்கள்ள எப்படி 
்கவனிததுக்த்கோளவது என்்பளதக் ்கறறுக்த்கோள்ள ்பயிறெி வகுப்பில நெருங்கள. 
்பரோமரிப்போ்ளர ஆதரவுக் குழுவிலும் �ீங்கள நெர்லோம்.



சில எசசரிக்கை குறிகைள் இருப்பதாலலலே ஒருவருககு மறதில�ாய் இருககும் எனற 
முடிவுககு வந்துவிடாதீரகைள். ஊககைககு்றவு, ஹாரலமான கு்ற்பாடுகைள், சத்துப 
்பறறாககு்றகைள் மறறும் ல�ாய் ததாறறுகைள் ஆகைிேவறறுககுககூட இத்த்கைே 
அறிகுறிகைள் லதானறும்.

உஙகைளுககு அலலது உஙகைளுககுத் ததரிந்த ஒருவருககு மறதில�ாய் இருப்பதாகைச 
சந்லதகைம் எழுந்தால, அவ்ர மதிபபீடு தசய்வதறகைாகை அலலது மருத்துவம்ைேில 
�ிபுணத்துவச லச்வப த்பறுவதறகைாைப ்பரிந்து்ர்ேப த்பறுவதறகைாகை உஙகைள் 
குடும்்ப மருத்துவரிடம் ்பரிலசாத்ைககுச தசலலுஙகைள்

மறதில�ாய் ்பறறியும் எனதைனை வ்கை உதவி கைி்டககும் என்பது ்பறறியும் 
லமலவிவரம் அறிே ்பினவரும் உதவித் ததா்லல்பசி லச்வகை்ை அ்ைககைவும். 

மறதில�ாய் தகைவல ததா்லல்பசி எண்:

1800 223 1123

டிதமன்ிோ சிஙகைபபூர உதவித் ததாடரபு:
6377 0700

மறதில�ாய் ்பறறி விவரமும் ஆதரவுச லச்வகைளும் வைஙகும்  
அ்மபபுகைைின முழுப ்பட்டிே்லயும் கைாண, தேவுதசய்து QR  
குறியீட்்ட வருடவும்.

்பட்டிே்ல வைஙகைிேது  ஒருஙகைி்ணந்த  ்பராமரிபபு அ்மபபு (AIC).
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ஏன மறதி ல�ாேின துலலிேமாை 
ல�ாேறிதல முககைிேமாைதாகும்?
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மறதிந�ோய் குறிதத நமல்வி்ரங்களுக்கு, இநத இணையததளதணதப் போரண்யவிடுங்கள்

www.dementia.gov.sg

மறதிந�ோய் த்க்ல ததோணைநபசி எண்:

1800 223 1123


