डिमेडसिया(डििसने रोग)
डिमेडसिया(डििसने रोग) के हो?
डिमेडसिया एउटा दिमागको रोग हो, जस्मा दिमागको कोशहरुको तीव्र नाश हुसछ। यो एउटा प्राकृ डतक रुपमा पारीपक्वता हुने प्रकृ या होईन। डिमेडसिया
भएका व्यडिहरुमा िमयक्रमिँगै भुलक्कि हुनुका िाथै िौडिक रुपमा ह्राि आउँ छ र उनीहरुले व्यडित्वमा पडन पररवतसनहरु महिुि गनस िक्छन्।
डिमेडसिया भएका धेरै जस्ता व्यडिहरु ६५ वर्सभसिा माडथको उमेरका हुसछन्। उमेर िढेिँगै यिको िम्भावना पडन िढ्िछ। तथ्याङ्क अनुिार, ६५
वर्सभसिा माडथ उमेरका िश जना व्यडिहरु मध्ये एकमा डिमेडसिया हुसछ।

डिमेडसिया हुनुका कारणहरु के -के हुन्?


अल्जाईमर रोग: यो िामासयतया धेरै पाईने डिमेडसियाको प्रकार हो। यो दिमागको एउटा प्रगडतशील र अपकर्सक रोग हो जिमा दिमागको
कोर्हरुको मृतय
् ु हुसछ र उनीहरुको प्रडतस्थापन हुँिन
ै । यिो हुनाले ि्मृडत, िोचाई र व्यवहारमा हानी हुसछ। अल्जाईमर रोग हुनुको कारण
अडहलेिम्म पत्ता लागेको छैन। तथापी, रोगको अवस्था अझै डिग्रनिाट िचाउनको लाडग और्धीहरुको उपचारहरु उपलब्ध छन्।



भास्कु लर डिमेडसिया: यो दिमागको कायसहरुमा क्रमिि रुपमा आउने खरािी हो जि रगतको नलीहरु िामासय आघात वा अरु रगतको
नलीको रोगहरुका कारण क्षडतग्रस्त हुसछ ।



डिमेडसिया हुने अरु कारणहरुमा मुख्यत डिप्रेिन, कु पोर्ण, लागुपिाथस र रक्िीजसय कु राको िुरुपयोग, र थाईराईिको रोगहरु िमावेश छन्।
डिमेडसियाका यी कारणहरु और्धीहरुले कम गनस िदकसछ। थप, डिमेडसिया अरु स्वास्थ्य कारणहरु लगायत पारदकसिसि रोग र
एचआईभीद्वारा पडन हुनिक्छ।

मैले अल्जाईमर रोगका लक्षणहरु िेखे भने के गनुसपछस?
यदि तपाईंले तल उल्लेडखत अल्जाईमर रोगका लक्षणहरु आफ्ना पररवारका ििस्यहरु वा िाथीहरुमा पाउनुभयो भने, उनीहरुको िुरुवाती जाँच
आफ्नो पाररवाररक िाक्टरिाट गराईनुपछस। त्यिपडछ डवस्तृत जाँचको लाडग डवशेर्ज्ञ (िाईकोजेररयारिडियन(वृि अवस्थालाई हेने मनोडचदकत्िक) वा
जेररयारिडियन(वृिावस्थारोग डवशेर्ज्ञ लगायत))कहाँ ररफरलको लाडगतिानुिार पठाईनुपछस।

अल्जाईमर रोगका १० चेतावनी िंकेतहरु:


हालै भएका स्मृडतमा हानी जिले कामको कौशलहरुमा अिर गछस



पररडचत कायसहरु गनस अप्ठ्यारो



भार्ािँग िमस्याहरु



िमय र ठाउँ ठम्याउनु निक्नु



खराि डनणसय गनुस वा डनणसय गने क्षमता घट्नु



िार िोचाईमा िमस्याहरु



िामानहरु गलत ठाउँ मा राख्नु



मनोिशा वा व्यवहारमा पररवतसनहरु आउनु



व्यडित्वमा पररवतसनहरु



कु नै कामको िुरुवात गनस निक्नु

1

अल्जाईमर रोगको डवकािको शृंखला
अल्जाईमर रोग भएका व्यडिहरुले आफ्नो िंज्ञानात्मक(कडिरटभ) कायसक्षमतामा डवडभन्न खरािीहरु िेखाउँ छन्, डवशेर्गरी छोटो िमयको ि्मृडत,
जिले गिास उनीहरुको िैडनक जीवनयापन र व्यवहारका कृ याकलापहरु, िाथै िामाडजक कामकाज पडन महत्वपूणस तररकाले अिर गरे को हुसछ। यी
हाडनहरु र िाधाहरुको िम्िसधमा व्यडि अनुिार फरक हुसछ। यद्यडप, अल्जाईमर रोगको डवकािमा तीन चरणहरु हुसछ।

िामासय चरण (तीन वर्सिम्म)
यो चरणमा भएका धेरै व्यडिहरुमा छोटो अवडधको ि्मृडतमा िमस्याहरु हुस्न्, डनयोडजत भेटहरु, भखसरै भएको वा िोलेको कु रा िम्झन िमस्या
हुसछ। थप, उनीहरुमा िामानहरु हराउने वा गलत ठाउँ मा राख्ने र ििकमा हराउने िमस्याहरु पडन हुन िक्छन्। अरु लक्षणहरुमा भ्रमपूणस डवशेर्ताहरु,
ध्यान दिन गाहो हुनु, कु नै कामको िुरुवात गनस निक्नु र कामहरुमा चािो नदिनु िमावेश छन्। यद्यडप, यो चरणमा भएका व्यडिहरुले अझै पडन आफ्नो
िैडनक कृ याकलापहरु आँफै गनस िक्िछन्।

मध्यम चरण (तीन वर्सिम्म)
यो चरणमा भएका व्यडिहरुमा ि्मृडतको अझै धेरै खरािी हुसछ र व्यडि, िमय र ठाउँ डचन्न निक्ने हुसछन्। उनीहरुमा दढलो प्रडतदक्रयाहरु दिने र
तार्कस क िोच्नमा िमस्या, नयाँ ज्ञान र िीपहरु डिक्ने, भार्ा र मनोिशा (उिाहरणको लाडग: शंकालु हुने, ररिाउने र िडजलै उिाि हुने) िमस्याहरु
हुसछन्। किै-किैमा डमथ्याभार् र भ्रांडत जस्ता मनोवैज्ञानीक लक्षणहरु पडन हुन िक्छ। यो चरणमा भएका व्यडिहरुमा आफ्नो हेरडवचार गनस िमस्या
हुनिक्छ र िैडनक जीवनयापनका कृ याकलापहरुमा िहयोग चाडहन िक्छ।

गम्भीर चरण (३ िेडख ५ वर्सहरु िम्म)
यो चरणमा भएका व्यडिहरुमा गम्भीर ि्मृडत नोक्िानी िेडखसछ। उनीहरुमा पररवारका ििस्यहरु डचन्न िाथै आफु लाई व्यि गनुसका र अरुलाई िुझ्न
िमस्या हुसछ। उनीहरु शारीररक रुपमा डिडग्रसछन्र गडतडशलतामा करठनाईहरु हुसछन्, दििा डपिाि िमेत थाम्न निक्ने हुसछन्। उनीहरुलाई िैडनक
जीवनयापनमा लामो िमयिम्म हेरडवचारको आवश्यकता हुनिक्छ।

डिमेडसिया भएका व्यडिहरुको हेरडवचारको लाडग िुझावहरु
वातावरण


व्यडिगत िाडहरी ि्मृडत िहायक िाधनहरु डिजसना गनुसहोि्, जस्तै िुचना पारटहरु, डभत्तेपात्रो, हाते िूचीहरु र डनिेशन पानाहरु। डतनीहरु
िेडखने ठाउँ मा राडखएको पक्का गनुसहोि् र त्यिलाई प्रयोग गने िानी ििाल्नुहोि्। त्यो दिन गने कृ याकलापहरुको एउटा िूची िनाउनुहोि् र
खोज्िा िडजलै पाउने ठाउँ मा राख्नुहोि्। डिमेडसिया भएका व्यडिलाई त्यो िारम्िार प्रायोग गनस प्रोत्िाहन गनुसहोि् र हरे क कृ याकलाप
िदकएपडछ त्यिमा डचसह लगाउन भन्नुहोि्।



पररडचत िमानहरु उनीहरुको िधैं राडखने ठाउँ हरुमा राख्नुहोि्, जहाँ डतनीहरुलाई िडजलै भेट्टाउन िदकयोि्।



आवश्यक उज्यालो ब्यवस्था गनुसहोि्, डवशेर्गरी राती। उिाहरणको लाडग, िुरक्षा दिन र लड्ने जोडखम घटाऊन ओछ्यान छेउमा एउटा
िानो िडत्त राख्नुहोि्।

िैडनक हेरचाह


उनीहरुको आत्मिम्मान कायम राख्नको लाडग िम्भव रहेिम्म उनीहरुलाई स्वतसत्र हुन प्रोत्िाहन गनुसहोि्।



व्यडिहरुले के गनुसपने हो, आिेश ल्याउने र िैडनक भ्रडमत जीवनलाई ढांचा दिनको लाडग एउटा िामासय, आवश्यक अनुिार िनाइएको र
डनयडमत िैडनकी िनाईदिनुहोि् जिले व्यडिलाई िम्झना िडजलो होि्।



जि िैडनकी वा िामाडजक कृ याकलापहरुमा पररवतसन हुसछ िमायोजन गनस अझै धेरै िमय दिनुहोि्। पररवतसनहरु हुन भसिा पडहले
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उनीहरुलाई िुचना दिनाले उनीहरु अझै िुरडक्षत महिुि गिसछन्।


धेरै छनौटहरु नदिनुहोि्, त्यिले उनीहरुलाई भ्रडमत र िु: खी िनाउन िक्छ।



जीवनको उद्देश्य र अथस दिएर िाथै उनीहरुको अवडस्थत शाररररक र मानडिक िामथ्यसहरुलाई कायम गिै उनीहरुको मयासिाको िम्मान र

अरु

आत्म-मूल्यको भावन.लाई कायम राख्नको लाडग पयासप्त मात्रामा कृ याकलापहरुको योजना िनाईदिनुहोि्,


उिाहरणको लाडग, वररपरर भएका िाथीहरु र आफसतहरुलाई डनमसत्रणा गरे र, उनीहरुको िामाडजक जीवनको लाडग प्रोत्िाहन गनुसहोि्।
ठु लो जमघटहरु गनसिाट जोडगनुहोि् दकनकी ती व्यडिलाई िामना गनस गाहो हुनिक्छ।



एउटा व्यडिले आफ्नो पडहलेको जाडगर वा िौखिँग िम्िडसधत कौशलहरु प्रयोग गनस पाउँ िा आनसि डलन िक्छन्, उिाहरणको लाडग,
िागवानी वा घर िरिफाई गने। तथापी, उनीहरुले ईच्छा नगरे मा जिजसस्ती नगनुसहोि्। तपाईंले फे री पडछ प्रयाि गनस िक्नुहुसछ।



जि रोग अगाडि िढ्िै जासछ, व्यडिको मन र शरीरलाई िकृ य राख्न गाहो हुसछ। थप, उनीहरुको मनपने, नमनपने र क्षमताहरु पडन िमय
िँगै पररवतसन हुनिक्छ। यिमा , हेरचाह गने व्यडि, कृ याकलापहरुको योजना िनाउँ िा डनरीक्षक हुनर लडचलो हुन तपाईंको आवश्यक पछस।
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