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NIDAS: 28 

How to help parents of children with intellectual disability 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1. ബൗ�ിക (ബു�ിപരമായ) െവ�ുവിളികൾ ഉ�ാകാനു� കാരണ�ൾ എെ��ാം?  

 പധാനമായും 5 കാരണ�ൾ െകാ�് ഈ അവ& ഉ�ാകാം  

ജനിതക/ പാര*ര+ ഘടക�ൾ (5 % കു/ികളിൽ ) 

മാതാപിതാ1ളിൽനി2ും എെ�3ിലും തകരാറു� ജീൻ (േകാശ�ളിെല 
രാസഘടക�ൾ) ലഭി1ുക വഴി മ=>ി?@AിെBC വികാസെA ബാധി1ുകയും അവ  
ബൗ�ികെവ�ുവിളികൾ1് കരണമാവുകയും  െചEു2ു.  

ജനി1ു2തിനു മു*ു� കാരണ�ൾ 

• ഗർഭാവ&യിൽ അH1ു�ാകു2 ചിലതരം അസുഖ�ൾ  
• ഗർഭാവ&യിെല ഉപാപചയ (metabolic)  പവർAനAിനു� തകരാറുകൾ, 

േപാഷകാഹാരAിെBC അപര+ാL>ത, ഗര്ഭാശയAിലു�ാകു2 
അണുബാധകൾ, ഗർഭകാലെA  പുകവലിയും ലഹരിപദാർN�ളുെട 
ഉപേയാഗവും ബു�ിപരമായ െവ�ുവിളികളുെട മOു കാരണ�ളാണ്. 

ജനനസമയAു�ാകു2  പPQ�ൾ  

• ജനനസമയAു�ാകു2 മുറിവുകൾ, തലേSാറിേല1ു� ഓക് സിജെBC അളവ് 
കുറയുക. 

• കു/ി1ു�ാകു2 തൂ11ുറവ് 

ജനനAിനു േശഷമു�ാകു2  പPQ�ൾ 

ൈശശവ കാലAു�ാകു2 അണുബാധയും േരാഗ�ളും 

പാരി&ിതിക ഘടക�ൾ  

• ഒരു കു/ി യാെതാരു ൈവകല+�ളും ഇ�ാെത വളർ2ു വ2ാൽ േപാലും 
വളരു2 ചുOുപാടുകൾ ബു�ിവികാസെA സYാധീനി1ാം . ഇതിൽ 
േപാഷകാഹാരAിെBC കുറവ്, േവ� സമയAു ൈവദ+സഹായം ലഭി1ാെത 
വരിക, അനാേരാഗ+കരമായ ജീവിത ൈശലി,  ദാരിദ+ം, സമൂഹAിലു�ാകു2 
അവഗണനയും അപമാനവും  ഉൾെZടു2ു. 

• ഇവർ1് ജ[നാ ലഭി1ു2 ബു�ിശ\ി  പകടിZി1ാൻ ഉ� അവസരം 
ലഭി1ാAതിനാൽ അവരുെട ബു�ിവികാസAിനു അത് തടസമാകു2ു. 

 

2. ബൗ�ിക െവ�ുവിളി പരിപൂർ^മായി േഭദെZടുAാൻ സാധ+മാേണാ?  

ഈ അവ& �������� �	
����� മാOാൻ കഴിയി�. എ2ാൽ കു/ി 
ജനി1ുേ*ാൾ തെ2 ഈ അവ& നിർണയി1െZടുകയും  തുട1Aിൽ തെ2  
വി�\തരുെട കൃത+മായ ഇടെപടലിലൂെട കു/ിയുെട ഇേZാഴെA അവ&യിൽ 
നി2ും പുേരാഗതി ഉ�ാ1ാൻ സാധി1ു2താണ്.   
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3. ബൗ�ിക  െവ�ുവിളി ഉ� ഒരു കു/ിക് ഒ2ും പഠിെSടു1ാൻ കഴിയി� എ2് 
പറയു2ത് ശരിയാേണാ?  

അത് തികSും െതOുധാരണ  മാ തമാണ്. കു/ിയുെട ബു�ിശ\ി (IQ ) യുെട 
അടി&ാനAിലും ൈദനംദിന  പവർAികളിൽ ഏർെZടാനു� കഴിവിെe 
അടി&ാനAിലും (ADL) വിദi jർ നിർേkശി1ു2 തരAിലു� പരിശീലനം 
നനl@ു കയാെണ3ിൽ കു/ിയുെട ഈ അവ&യിൽ മാOം വരുAാൻ 
സാധി1ു2താണ്.  

 

4. ബൗ�ിക  െവ�ുവിളികൾ േനരിടു2 കു/ികളുെട രnകർAാ1ൾ1് 
കൗൺസിലിെങ്ന്റ  പാധാന+ം എ�ാണ്?  

• കു/ിയുെട ബു�ിനിലവാരെA കുറിS് വ+\മായി മനസിലാ1ിAരാൻ  
ഒരു കൗൺസിലിങ് ലൂെട സാധി1ു2ു.  

• കു/ി1്  ഏെത�ാം നിപുണതകൾ ആണ് താരതേമ+ന െമSെZ/ത് അെ�3ിൽ 
കുറവു�ത് എ2് മനrിലാ1ു2തിനും ഇതിെe അടി&ാനAിൽ ഇവർ 
ൈകവരിേ1� പരിശീലന രീതികൾ  മനസിലാ1ി1ു2തിനും ഇത് 
സഹായകമാണ്.  

5. ബൗ�ിക (ബു�ിപരമായ )  െവ�ുവിളി പകരു2 േരാഗമാേണാ?  

ഇത് പകരു2 അവ& അ�. എ2ാൽ ബു�ിപരമായ െവ�ുവിളി േനരിടു2 ഒരു 
കു/ി വീ/ിൽ ഉെ�3ിൽ മOു കു/ികൾ1ു അവർ െചEു2 ചില  സYഭാവ�ൾ 
എ3ിലും അനുകരി1ാൻ ഒരു  പവണത ഉ�ാകാറു�്.   

6. ബൗ�ിക  െവ�ുവിളികൾ ഉt>ാകു2ത് തടയാൻ കഴിയുേമാ?  

ബു�ിപരമായ െവ�ുവിളി ഉ�ാകു2ത് തടയാൻകഴിയി�. എ2ാൽ ഈ 
അവ&െയ ൈധര+പൂർവം േനരിടാൻ  രnകർAാ1െള സuരാ1ാൻ  
കഴിയും. ശരിയായതും സമേയാചിതമായ നിർണയAിലൂെടയും െമഡി1ൽ 
പരിരnയിലൂെടയും ഇതിെBC േതാത് കുറ1ാൻ കഴിയും.   

 

7. ബൗ�ിക  െവ�ുവിളികൾ േനരിടു2 കു/ികളുെട രnകർAാ1ൾ  പധാനമായും 
 ശ�ിേ1�  കാര+�ൾ എെ��ാം? 

• കഴിയു2 ത കു/ിയുെട ന+ൂനതകൾ പറxു കുOെZടുAി അവരുെട 
ആyവിശYാസെA തളർAാതിരി1ുക. 
 

• മOുകു/ികളുമായി ഒരു കാര+Aിലും താരതമ+ം െചEരുത്. 
• കു/ിയുെട സഹകരി1ാനു� മേനാഭാവെA വളെര അധികം ന� വാ1ുകൾ 

പറxും , പുറAു ത/ിയും, െക/ിZിടിSും, ഹ=>ദാനം നൽകിയും, 
ൈകയടിയിലൂെടയും േ പാzാഹിZിേ1�താണ്. 
 

• അനുബ{ പPQ�ൾ എെ�3ിലും ഉെ�3ിൽ ബു�ിവികാസAിനു� 
പരിശീലനAിന് പുറെമ അവ പരിഹരി1ു2തിനും വിദi jരുെട 
നിർേkശ പകാരം പരിശീലനം നൽേക�താണ്.  

• സാമൂഹികരംഗAുനി2ും ഒഴിവാകാതിരി1ാൻ  ശ�ി1ണം. (ഉദാ: കല+ാണം 
േപാലു�  ചട�ുകൾ, മOു ആേഘാഷ�ൾ ) 
 

• കു/ി1് സേഹാദര�ൾ ഉെ�3ിൽ മാതാപിതാ1ൾ ഈ കു/ിയുെട 
അവ&െയ കുറിS് അവെര പറxു മനസിലാ1ി, അവരുെട സഹകരണവും, 
പ3ാളിAവും,  പേത+ക പരിഗണനയും ഈ കു/ിയുെട പരിചരണAിൽ 
ഉറZാ1ണം. 
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• അടുA ഒരു കുxു േവേണാ എ2് ചി�ി1ുേ*ാൾ ഒരു ജനOിക് 
കൗൺസിലറുെട േസവനം േനേട�താണ്. 

 
• മOു�വർ (അടുAവീ/ു1ാർ, ബ{ു1ൾ, സുഹൃAു1ൾ ) കു/ിെയ 

കളിയാ1ുേ*ാൾ/ കു/ിേയാട് േദഷ+െപടുേ*ാൾ യു\ിേയാടുകൂടി  
ൈധര+പൂർവം അത് ൈകകാര+ം െചEുക. 
 

 
• അടുA ബ{ു1േളാേടാ ജീവിത പ3ാളിേയാേടാ തെBC വിഷമ�ൾ 

പ3ുവയ്1ാൻ കഴിയാെത വരുേ*ാൾ  മOു സYം സഹായ  ഗൂപുകളിൽ 
അംഗതYം എടു1ുകയും ത�ളുെട വിഷമതകൾ മOു അംഗ�േളാട് 
പ3ുവയ്1ാവു2തുമാണ്.  
  

• കു/ിെയ െചറുZAിേല തെ2 േടായ}O് െ ടയിനിങ് ശീലിZി1ുക. കു/ിയുെട 
അAരം ആവശ+�ൾ സമേയാചിതമായി മനസിലാ1ി കൃത+മായ 
ഇടേവളകളിൽ േടായ് െലOിൽ േപാകാനു� നിർേkശവും േവ� സഹായവും 
െചയ് േയ�താണ്.  
 

• കു/ിെയ െചറുZAിേല തെ2 േടായ}O് െ ടയിനിങ് ശീലിZി1ുക. കു/ിയുെട 
അAരം ആവശ+�ൾ സമേയാചിതമായി മനസിലാ1ി കൃത+മായ 
ഇടേവളകളിൽ േടായ് െലOിൽ േപാകാനു� നിർേkശവും േവ� സഹായവും 
െചയ് േയ�താണ്.  

 
• സമാന  പായ1ാരും വ+ത+സ് ത െജൻഡറിൽ  ഉ�വരുമായ മുതിർ2 

കു/ിളുമായി ആവശ+Aിൽ കവിx  ഇടപഴകു2ത് അHമാർ  ശ�ിേ1� 

കാര+മാണ്. കു/ി1് സമേയാചിതമായും &ിരമായും നിർേkശ�ൾ 

നl@ിെകാ�ിരി1ുക , കൂടാെത  കു/ി1് ആവശ+മായ പി�ുണയും 

സംരnണയും നൽേക�ത് അത+ാവശമാണ്.  

8.  പേതക അനുകുല+�ൾ എെ��ാം?  

1. ആശYാസകിരണം:  

•  കിടZിലായവെര പരിചരി1ു2 ബ{ു1ൾ/വീ/ുകാർ 

•  മാസം 600 രൂപാ വീതം 

സമർZിേ1� േരഖകൾ:   

സർ1ാർ/വേയാമി തം/എൻ.ആർ.എS്.എം േഡാ��ർസ് എ2ിവർ അO�് െചയ> 

െമഡി1ൽ സർ/ിഫി1O് 

 

• ·ബി.പി.എൽ. േറഷൻ  കാർഡ്/ പ�ായA-്മുനിസിZാലിOി-േകാർZേറഷൻ 

എ2ിവർ നൽകിയ ബി.പി.എൽ. സർ/ിഫി1Oിെe അO�ട് േകാZി/ വിേ�ജ് 

ഓഫീസർ നൽകിയ വരുമാന സർ/ിഫി1O് 

•  ആധാറിെe അO�ട് േകാZി/ ആധാർ രജിേ =�ഷെe കൺഫർേമഷൻ �ിപ ്
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• എ�ാ വർഷവും സി.ഡി.പി.ഒ വഴി സമർZിേ1� ൈലഫ് സർ/ിഫി1O് 

എ�െന അേപnി1ാം? േമൽZറx േരാഖകേളാട് കൂടി അടുAു� 

അംഗൻവാടിയിേലാ ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസിേലാ സമർZി1ുക 

2. നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ്: 

·   ആേരാഗ+ ഇൻഷുറൻസ് പ�തി 

 

·   െകാ�ം ജി�യിെല ‘ആ ശയ’ എ2 &ാപനമാണ് േകരളAിെല േനാഡൽ 

ഏജൻസി 

 

· ഐ.പി. & ഒ.പി. േസവന�ൾ ഇതിനകA് വരു2ു�് 

 

·  ഇൻഷുറൻസ് അനുവദിS് കി/ിയതിനു മുൻപു�  പPQ�ൾ1ും ഇത് 

സഹായകമാണ് 

 

· അേപnി1ുേB�ാൾ വികലാംഗ സർ/ിഫി1O്, നിരാമയ േഫാം, ലീഗൽ 

ഗാഡിയൻഷിZ് േഫാം, യു.ഐ.ഡി, എ2ിവ േനാഡൽ ഏജൻസി1് അയSു 

െകാടു1ുക 

വിശദ വിവര�ൾ1്: േവണുേഗാപാൽ എം. നായർ : 9446315656, 04742728905 

3. ����������  �����: 

• ��������� � !�"#$ %&��' (��)��*+, 

• -������ 1100/-  	��' ���*�., 

 

കൂടുതൽ വിവര�ൾ1് ബ{െപടുക:   

  1. മിസ് എം. എസ്. കുമാരി ഇ�ിര 

     �ിനി1ൽ ൈസേ1ാളജി=C് , കൺസൾ/BC് ,  
     ൈചൽഡ് െഡവലപ് െമൻറ്  െസBCർ, 

     തിരുവ�പുരം  
           +91 9446901145 

2. മിസ് രജിത  എസ് എൽ  

    േസാഷ+ൽ വർ1ർ, നിഷ്, തിരുവന�പുരം                   0471-3066638
       

 


