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अटिजम के हो? 

अटिजम एउिा विकासशील असक्षमता हो जसल ेएक व्यविल ेअरु व्यविहरुसगँ कसरी सम्पकक / कुराकानी, र र सम्बवधित 

गर्क,  भन्न ेकुरालाई असर गर्कर्। सामावजक क्षीणताहरु, सम्पककमा कटिनाईहरु, र प्रवतबवधित, बारम्बार, र उही प्रकृवतको 

व्यिहारहरु यसका विषशेताहरु हुन्। यो एउिा विस्ततृ अिस्था हो त्यसलै ेयसल ेव्यविलाई विवभन्न तटरकाल ेअसर गनक 

सक्र्। अटिजम भएका केही व्यविहरु तलुनात्मक रुपल ेस्ितधर जीिन वबताउन सक्र्न ्तर अरुहरुमा वसक्न नसके्न क्षमताहरु 

का साथहुनसक्र् र जीिनभर विशषेज्ञ सहायता आिश्यक पनकसक्र्। परुुषहरुमा मवहलाहरुभधर्ा बढि एएसडी हुन ेअविक 

सम्भािना हुधर्।  

अटिजममा र्वेिन ेकेही सामाधय सकेंतहरु के हुन?् 

ढकनढक यो एउिा विस्ततृ अिस्था, यसको समस्याहरुको गम्भीरता र तीव्रतामा वभन्नता हुधर्। सामाधयतया 

यसमा तीन मखु्य क्षरेका लक्षणहरु हुधर्न:् 

१. सामावजक क्षीणताहरु: 

 उनीहरु आँिा जिुाउनबाि जोवगन िोज्र्न ्र सामावजक उत्तजेना, मसु्कानलाई कम ध्यान ढर्धर्न।् 

उनीहरु अरुलाई प्राय: कम हरे्कन,् र आफ्न ैनाम बोलाउँर्ा पवन कम प्रवतकृया ढर्धर्न ्  

 उनीहरु अरुसगँ अधतरढिया गनक, अधतरढिया सरुुिात गनक िा बाडँ्न रुचाउँर्नैन ्

 कवत समयमाउनीहरु सामावजक रुपमा अनुपयिु हुन सक्र्न ्  
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२. सम्पकक  गनक कटिनाइहरु: 

 उनीहरुको भाषाको विकास सामाधयतया ढिलो हुधर्, र कोही आफुलाई व्यि पवन गनक सक्र्नैन्। यढर् 

उनीहरुको बोल्न सके पवन, उनीहरुको अरुसँग सम्पकक  गने प्रिृवत्त कम हुधर् िा उनीहरुको  सम्पककको 

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, जस्त ैिेलौना िा िेलमा पूिकव्यस्ततामा कमी  

 कमककाण्डी व्यहिारमा एकै िाल ेिाँचाको र्वैनक कृयाकलापहरु, जस्त ैएकै बािो भएर विद्यालय जान ुर 

पटरितकनहरुलाई प्रवतरोि गनुक सामािेश हुधर्न्। अिरोि भएमा उत्तेवजत हुन ेिा टरस र्िेाउने हुनसक्र् 

 एकै िाल ेचाल, जस्त ैहात हल्लाउनु, िाउको बिानुक, िा वजउ हल्लाउन ु  

 आिाजहरु, स्पशक, स्िार्हरु, गंिहरु, प्रकाश िा रङ्गहरु प्रवत कम िा बढि संिेर्नशीलता महसुस 

गनकसक्र्न्  
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कस-ैकसैमा भािनात्मक, व्यिहाटरक र/िा वसके्न समस्याहरु पवन हुनसक्र् जबढक कसैमा अरु कटिनाईहरु जस्तै 

अवत सढियता, कम ध्यान ढर्ने, आँफैलाई हानी पुयाकउने, वनर्ाउन गाहो हुन ेर हहसंक व्यिहारहुनसक्र्  

 

 

 

अटिजम के कारणल ेहुधर्? 

िास्तिमा अटिजमको सवह कारणअझ ैपवन अनसुधिान हुरँ्रै्। तथापी, अनसुधिानल ेसझुाि ढर्धर् ढक कारकहरुको 

एउिा सयंोजन- आनिुवंशक र िातािरणीय कारणहरु ढर्मागको विकासमा पटरितकनका कारणहरु हुन सक्र्न।् 

व्यविको हुकाकईबिाई, उनीहरुको सामावजक पटरवस्थवतहरुका कारण भएको होईन र यो अिस्था भएका व्यविको 

यो अिस्था हुनमुा कुन ैगल्ती हुरँ्नै।. 

 

अटिजमको उपचार कसरी हुधर्? 

एएसडीहरुको कुन ैउपचार रै्न। वचढकत्सा(थरेापी) र व्यिहारमा हस्तक्षपेहरु िास लक्षणहरु उपचार गनक 

वडजाईन गटरएको हो र त्यसल ेपयाकप्त सिुार ल्याउन सक्र्। आर्शक उपचार योजनाल ेवचढकत्साहरु र हस्तक्षपेको 

समधिय गर्कर् जसल ेव्यविको विवशष्टआिश्यकतहरु परूा गर्कर्र  वजधर्गीमा िरैेभधर्ा िरैे स्ितधरतालाई 

प्रोत्साहन गर्कर्। एएसडी भएका बच्चाहरुको आमाबिुाहरु र र्ाजभुाई-ढर्र्ीबवहनीहरुलाई पाटरिाटरक परामशक 

गनाकल ेएएसडी भएका बच्चासगँ जीिनयापन गटररहकेा पटरिारहरुलाई विशषे चनुौवतहरुसगँ सामना गनक अक्सर 

सहयोग गर्कर् ।  
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औषिीहरु: डाक्िरल ेविवशष्ट अटिजम-सम्बधिी लक्षणहरुको उपचारको लावग औषिीहरु ढर्न सक्र्न,् जस्त ै

वचधता, वडप्रसेन, िा अब्सवेसभ कम्पवल्सभ वडसअडकर। गम्भीरव्यिहाटरक समस्याहरुको उपचारको लावग 

एवधिसाइकोटिक औषिीहरु प्रयोग गटरधर्। वसजर(र्ारे रोगजस्तो वजउ काम्न ेअिस्था)हरु एक िा िरैे 

एवधिकधभल्सेधि औषिीहरुल ेउपचार गनक सढकधर्। ध्यान ढर्न नसके्न गडबडी भएका व्यविहरुको उपचारमा प्रयोग 

हुन ेऔषिीको प्रयोगल ेआिगेवशल्ता र अविक सकृयता प्रभािकारी तटरकाल ेकम गनक मद्दत गर्कर्। 

िेरै बच्चाहरुको लावग, उपचार र उमेर बिेसँगै लक्षणहरु सुिार हुधर्न्। युिािस्थामा, एएसडी भएका बच्चाहरु 

उर्ास हुन ेिा व्यिहाटरक समस्याहरु अनुभि गनकसक्र्न,् वतनीहरु ियस्कमा पटरितकन हुने समयमा उनीहरुको 

उपचारमा केही 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। 


