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अटिजम के हो?
अटिजम एउिा विकासशील असक्षमता हो जसले एक व्यविले अरु व्यविहरुसँग कसरी सम्पकक / कु राकानी, र र सम्बवधित
गर्क, भन्ने कु रालाई असर गर्कर्। सामावजक क्षीणताहरु, सम्पकक मा कटिनाईहरु, र प्रवतबवधित, बारम्बार, र उही प्रकृ वतको
व्यिहारहरु यसका विषेशताहरु हुन्। यो एउिा विस्तृत अिस्था हो त्यसैले यसले व्यविलाई विवभन्न तटरकाले असर गनक
सक्र्। अटिजम भएका के ही व्यविहरु तुलनात्मक रुपले स्ितधर जीिन वबताउन सक्र्न् तर अरुहरुमा वसक्न नसक्ने क्षमताहरु
का साथहुनसक्र् र जीिनभर विशेषज्ञ सहायता आिश्यक पनकसक्र्। पुरुषहरुमा मवहलाहरुभधर्ा बढि एएसडी हुने अविक
सम्भािना हुधर्।

अटिजममा र्ेविने के ही सामाधय संकेतहरु के हुन्?

ढकनढक यो एउिा विस्तृत अिस्था, यसको समस्याहरुको गम्भीरता र तीव्रतामा वभन्नता हुधर्। सामाधयतया
यसमा तीन मुख्य क्षेरका लक्षणहरु हुधर्न्:

१. सामावजक क्षीणताहरु:

 उनीहरु आँिा जुिाउनबाि जोवगन िोज्र्न् र सामावजक उत्तेजना, मुस्कानलाई कम ध्यान ढर्धर्न्।
उनीहरु अरुलाई प्राय: कम हेर्कन,् र आफ्नै नाम बोलाउँ र्ा पवन कम प्रवतकृ या ढर्धर्न्

 उनीहरु अरुसँग अधतरढिया गनक, अधतरढिया सुरुिात गनक िा बाँड्न रुचाउँ र्ैनन्

 कवत समयमाउनीहरु सामावजक रुपमा अनुपयुि हुन सक्र्न्

1

1
२. सम्पकक गनक कटिनाइहरु:

 उनीहरुको भाषाको विकास सामाधयतया ढिलो हुधर्, र कोही आफु लाई व्यि पवन गनक सक्र्ैनन्। यढर्
उनीहरुको बोल्न सके पवन, उनीहरुको अरुसँग सम्पकक गने प्रिृवत्त कम हुधर् िा उनीहरुको

सम्पकक को

रुप फरक हुधर्:

 संयुि ध्यान िा बाँड्नेकम हुधर् र कसैको ढिलो शब्र्ानुकरण(अरुले भनेको बोली र्ोहोयाकउने) हुधर्

 सम्पकक मुख्यतया अनुरोिहरु गनकसँग सम्बवधित हुधर्

 कल्पनात्मक / प्रतीकात्मक िेल्ने अभाि हुधर्; र उमेर बिेसँगै कल्पनात्मक कौशलहरु र संक्षेप सोचको
बुझाई कम हुधर्

३. बारम्बार िा प्रवतबवधित व्यिहार:

 रुवच, िा गवतवििी, जस्तै िेलौना िा िेलमा पूिकव्यस्ततामा कमी

 कमककाण्डी व्यहिारमा एकै िाले िाँचाको र्ैवनक कृ याकलापहरु, जस्तै एकै बािो भएर विद्यालय जानु र
पटरितकनहरुलाई प्रवतरोि गनुक सामािेश हुधर्न्। अिरोि भएमा उत्तेवजत हुने िा टरस र्ेिाउने हुनसक्र्

 एकै िाले चाल, जस्तै हात हल्लाउनु, िाउको बिानुक, िा वजउ हल्लाउनु

 आिाजहरु, स्पशक, स्िार्हरु, गंिहरु, प्रकाश िा रङ्गहरु प्रवत कम िा बढि संिेर्नशीलता महसुस
गनकसक्र्न्
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कसै-कसैमा भािनात्मक, व्यिहाटरक र/िा वसक्ने समस्याहरु पवन हुनसक्र् जबढक कसैमा अरु कटिनाईहरु जस्तै
अवत सढियता, कम ध्यान ढर्ने, आँफैलाई हानी पुयाकउने, वनर्ाउन गाहो हुने र हहंसक व्यिहारहुनसक्र्

अटिजम के कारणले हुधर्?

िास्तिमा अटिजमको सवह कारणअझै पवन अनुसधिान हुँर्र्
ै । तथापी, अनुसधिानले सुझाि ढर्धर् ढक कारकहरुको
एउिा संयोजन- आनुिवं शक र िातािरणीय कारणहरु ढर्मागको विकासमा पटरितकनका कारणहरु हुन सक्र्न्।
व्यविको हुकाकईबिाई, उनीहरुको सामावजक पटरवस्थवतहरुका कारण भएको होईन र यो अिस्था भएका व्यविको
यो अिस्था हुनुमा कु नै गल्ती हुँर्न
ै ।.

अटिजमको उपचार कसरी हुधर्?

एएसडीहरुको कु नै उपचार र्ैन। वचढकत्सा(थेरापी) र व्यिहारमा हस्तक्षेपहरु िास लक्षणहरु उपचार गनक
वडजाईन गटरएको हो र त्यसले पयाकप्त सुिार ल्याउन सक्र्। आर्शक उपचार योजनाले वचढकत्साहरु र हस्तक्षेपको
समधिय गर्कर् जसले व्यविको विवशष्टआिश्यकतहरु पूरा गर्कर्र वजधर्गीमा िेरैभधर्ा िेरै स्ितधरतालाई
प्रोत्साहन गर्कर्। एएसडी भएका बच्चाहरुको आमाबुिाहरु र र्ाजुभाई-ढर्र्ीबवहनीहरुलाई पाटरिाटरक परामशक
गनाकले एएसडी भएका बच्चासँग जीिनयापन गटररहेका पटरिारहरुलाई विशेष चुनौवतहरुसँग सामना गनक अक्सर
सहयोग गर्कर् ।
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औषिीहरु: डाक्िरले विवशष्ट अटिजम-सम्बधिी लक्षणहरुको उपचारको लावग औषिीहरु ढर्न सक्र्न्, जस्तै
वचधता, वडप्रेसन, िा अब्सेवसभ कम्पवल्सभ वडसअडकर। गम्भीरव्यिहाटरक समस्याहरुको उपचारको लावग
एवधिसाइकोटिक औषिीहरु प्रयोग गटरधर्। वसजर(र्ारे रोगजस्तो वजउ काम्ने अिस्था)हरु एक िा िेरै
एवधिकधभल्सेधि औषिीहरुले उपचार गनक सढकधर्। ध्यान ढर्न नसक्ने गडबडी भएका व्यविहरुको उपचारमा प्रयोग
हुने औषिीको प्रयोगले आिेगवशल्ता र अविक सकृ यता प्रभािकारी तटरकाले कम गनक मद्दत गर्कर्।

िेरै बच्चाहरुको लावग, उपचार र उमेर बिेसँगै लक्षणहरु सुिार हुधर्न्। युिािस्थामा, एएसडी भएका बच्चाहरु
उर्ास हुने िा व्यिहाटरक समस्याहरु अनुभि गनकसक्र्न्, वतनीहरु ियस्कमा पटरितकन हुने समयमा उनीहरुको
उपचारमा के ही पटरमाजकन आिश्यक हुनसक्र्। एएसडी भएका व्यविहरुलाई उमेर बिेसँगै सेिाहरु र सहयोगहरु
चावहरहन सक्र्, तर िेरै सफलतापूिकक काम गनक र स्ितधर रूपमा िा सहयोगी िातािरण वभर रहन सक्षम
हुधर्न्।
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