NISH
NIDAS: 9
Deaf blindness and its management
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1.

എന്താണ് ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ്?
അന്ധതയുും ബധിരതയുും വ്യതയസ്തമായ അളവ്ുകളില് കൂടിച്ചേ൪ന്ന്
ഒരു വ്യക്തിയില് തഡന്ന വ്രുന്ന അവ്സ്ഥയാണ് ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ്.
ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആശയവ്ിനിമയും നടത്തുന്നതിനുും
ദിനചരയകള്ഡചയ്യുന്ന്നതിനുും ബുധിമിമുട് ് അനുപവ്ഡാടാണുട്.്.

വ്൪ക്ക്

സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുും പരസഹായും ആവ്ശയമാണ്.
2.

ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ് ഉള്ള എല്ലാവ്രുും പൂ൪ണമായുും അന്ധരുും ബധിരരുും
ആച്ചണാ?
ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ് ഉള്ളവ്രില് പൂ൪ണമായ അന്ധതയുും ബധിരതയുും
കൂടിച്ചേ൪ന്നവ്രുും ഉട്.്. എന്നാല് കൂടുതല് ച്ചപരില്ുും അല്പഡമങ്കില്ുും കാഴ്ച
ശക്തിച്ചയാ ച്ചകള്വ്ിശക്തിച്ചയാ അവ്ച്ചശകിക്കുന്നുട്.ാകുും.

3.

എൻഡണ കുട് ിക്ക് കാഴ്ചക്കുണവ് ഉട്.്.എന്നാല് ച്ചകള്വ്ിശക്തി
സാധാരണച്ചപാഡല്യാണ്.പച്ചേ അവ്ൻ സുംസാരിക്കുന്നില്ല.എൻഡണ കുട് ി
ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ് ആച്ചണാ?
അല്ല. ച്ചകള്വ്ിശക്തി സാധാരണരീതിയില്ുള്ളവ്ഡര ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ് എന്ന
കൂട് ത്തില് ഡപടുത്താണില്ല. ആശയവ്ിനിമയഡത്ത ബാധിക്കുന്ന മച്ചേഡതങ്കില്ുും
ലവ്കല്യും ഉഡട്.ങ്കില്ുും സുംസാരും സാധാരണരീതിയില് ഉട്.ാകാണില്ല. അത്
വ്ിശദമായി പരിച്ചശാധിക്കുക

4. ഡെഫ്ബ്ലൈൻൊയ

മേ്

കുട് ികളില്

നിന്ന്

എന്തുഡകാട്.ാണ്

എഡെ

കുട് ി

വ്യതയസ്തനായിരിക്കുന്നത്?
ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സിച്ചനാചേ ച്ചചന്ന്നു വ്രുന്ന മേ് ചില് ലവ്കല്യാണ്ളാണ്
ചില്ഡര

കാഴ്ചയില്

മേ്ള്ളവ്രില്

നിന്ന്

വ്യതയസ്തനാക്കുന്നത്.

ഉദാ: ലഹച്ച്ൊഡസഫാല്ിയുള്ള കുട് ിയ്ക്ക്ക് തല് വ്ല്ുതായിരിക്കുും. അതു ച്ചപാഡല്
തഡന്നയാണ് ലമച്ച്കാഡസഫാല്ി, ൌണ്സിൻച്ച്ൊും മുതല്ായവ്യുും
5.

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സ്
ഒരു

കുട് ി

ഉട്.ാകാനുള്ള

ജനിക്കുന്നതിനു

കാരണാണ്ള്

മുൻപുും

എഡന്തല്ലാും

ജനനസമയത്തുും

ആണ്?

ജനനച്ചശകവ്ുും

1

സുംപവ്ിക്കുന്നതുമായ

പല്

കാരണാണ്ള്

ഡകാട്.്

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സ്

ഉട്.ാകുന്നു.

6.

ആദയഡത്ത

കുഞ്ഞിന്

ഈ

ലവ്കല്യും

ഉഡട്.ങ്കില്

പിന്നീചേ

ജനിക്കുന്ന

കുഞ്ഞുാണ്ള്ക്കുും ഉട്.ാകാൻ സാധയതയുച്ചട്.ാ?
ആദയഡത്ത കുഞ്ഞിന് ഈ ലവ്കല്യും ഉട്.ാകാനുള്ള കാരണും എന്താണ്
എന്നതിഡന

അനുസരിോയിരിക്കുും

മേ്കുട് ികള്ക്ക്

ലവ്കല്യും

ഉട്.ാകുച്ചമാ

എന്നത്. ജനിതക കാരണാണ്ള് ഡകാട്.ാണ് ലവ്കല്യമുട്.ാകുന്നഡതങ്കില് മേ്
കുട് ികള്ക്ക് വ്രുന്നതിന് സാധയതയുട്.്.
7.

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സ്ള്ള

ഒരു

കുഞ്ഞ്

ഉട്.ാകാതിരിക്കാൻ

എഡന്തല്ലാും

മുൻകരുതല് എടുക്കണും?
ആച്ചരാഗ്യകരമായ
ഉട്.ാകുന്നതിനുള്ള

ഗ്ന്പധാരണത്തില്ൂഡടയുും,
കാരണാണ്ള്

തടയുന്നതിനാവ്ശയമായ

പല്തരും

എന്താഡണന്ന്

മുൻകരുതല്

ലവ്കല്യാണ്ള്

കഡട്.ത്തി

എടുക്കുന്നതില്ൂഡടയുും

അവ്

ലവ്കല്യമുള്ള

ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിഡന ഒരു പരിധിവ്ഡര തടയാൻ സാധിക്കുും.
8.

ഒരു

കുട് ിക്ക്

/

വ്യക്തിക്ക്

ജീവ്ിതകാല്ത്തില്

എച്ചാാള്

ച്ചവ്ണഡമങ്കില്ുും

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സ് ഉട്.ാകാൻ സാധയതയുച്ചട്.ാ?
ഉവ്വ്,

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സ്

ജനനാല്ുും

അഡല്ലങ്കില്

മേ്പല്

കാരണാണ്ള്

ഡകാട്.് ജീവ്ിതത്തില് ഏത് അവ്സരത്തില്ുും ഉട്.ാകാൻ സാധയതയുട്.്. ഉദാ:
ഡമനിലഞ്ചേിസ്, അപസ്മാരും, അപകടാണ്ള് എന്നിവ് ജനനച്ചശകും ഉട്.ാകുന്ന
ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സിന് കാരണമാകുന്നു. കൂടാഡത ജനിതകകാരണാണ്ളാല്ുും ഒരു
വ്യക്തിയില്

എച്ചാാള്

ച്ചവ്ണഡമങ്കില്ുും

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സ്

ഉട്.ാകാൻ

സാധയതയുട്.്.
9.

ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ് ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികള്ച്ചടയുും പരിചരണരീതി
ഒരുച്ചപാഡല്യാച്ചണാ?
അല്ല. ഡെഫ്ബ്ലൈ൯ഡ്നസ്സ് എന്ന ലവ്കല്യത്തിൻഡണ തീ്വ്ത ഓച്ചരാ
വ്യക്തിയില്ുും വ്യതയസ്ഥമാണ്. ഓച്ചരാ വ്യക്തിയ്ക്ക്കുും അവ്രുച്ചടതായ
ഷ്ടാണ്ള്ും അനിഷ്ടാണ്ള്ും ഉട്.്.

വ്രുഡട ആശയവ്ിനിമയരീതിയുും

വ്യതയസ്തമാണ്.

10. എന്തു

ഡകാട്.ാണ്

ഡെഫ്ബ്ലൈൻൊയ

എഡെ

കുട് ിക്ക്

കാരയാണ്ള്

മനസ്സില്ാക്കാൻ ബുധിമിമുട് ് ച്ചതാന്നുന്നത്?
ഒരു

കുട് ി

ച്ചകള്വ്ിയുച്ചടയുും
സുംപവ്ിോല്

പഠിക്കുന്നതുും

അണിവ്ുച്ചനടുന്നതുും

സഹായച്ചത്താഡടയാണ്.
ആശയവ്ിനിമയത്തിനുും

ഈ

രട്.്

95%

പാഗ്ാണ്ള്ക്കുും

സഞ്ചാരത്തിനുും,

ച്ചശഖരിക്കുന്നതിനുും ബുധിമിമുട് ്കള് ച്ചനരിടുന്നു.

കാഴ്ചയുഡടയുും
തകരാ

വ്ിവ്രാണ്ള്

വ്ന്ക്ക് കിട് ്ന്ന പരിമിതമായ

2

വ്ിവ്രാണ്ളില്ൂഡടയാണ്

അവ്ന്

ച്ചല്ാകഡത്ത

ലവ്കല്യവ്ുും ലവ്കാരിക ബുധിമിമുട് ്കള്ും

മനസ്സില്ാക്കുന്നത്.

ഡപരുമാേ

വ്രില് സാധാരണമാണ്.

11. മേ് കുട് ികഡളച്ചാാഡല് എഡെ കുട് ിക്ക് എതുതാനുും വ്ായിക്കാനുും പഠിക്കാൻ
സാധയമാച്ചണാ?
്പച്ചതയകരീതിയില്

ഉള്ള

പരിശീല്ിാിോല്

വ്ിദയാപയാസ

പധിമതികള്

ഉപച്ചയാഗ്ിേ്

പഠിക്കുന്നതിനാവ്ശയമായ

ഉയന്ത്തിഡക്കാട്.ുവ്രാൻ

സാധിക്കുും.

കതിവ്ുകഡള

തിന്

വ്യക്തിഗ്തമായ

പഠനപധിമതിയാണ് ഏേവ്ുും അനുച്ചയാജയും.
12. ഈ കുട് ികള്ക്ക് മേ്ള്ളവ്രുമായി ആശയവ്ിനിമയും നടത്താൻ സാധിക്കുച്ചമാ?
തീന്േയായുും

സാധിക്കുും.

എന്നാല്

വ്ന്

ഉപച്ചയാഗ്ിക്കുന്ന

ആശയവ്ിനിമയ രീതി സാധാരണയില് നിന്നുും വ്യതയസ്തമായിരിക്കു ഡ്ബയില്ി,
ടച്ചൊമ,

ആുംഗ്യപാക,

ആുംഗ്യും,

സ്പന്ശനാണ്ളില്ൂഡടയുള്ള

ചുാണ്ുകള്ഡട

സൂചനകള്

ചല്നത്തില്ൂഡട

മുതല്ായവ്

വ്ന്

സുംസാരും,

ഉപച്ചയാഗ്ിക്കുന്ന

ചില് ആശയവ്ിനിമയ ഉപാധികളാണ്.
13. ഡെഫ്ബ്ലൈൻൊയ എല്ലാ കുട് ികള്ും ഡ്ബയില്ി പഠിച്ചക്കട്. ആവ്ശയമുച്ചട്.ാ?
ല്ല.

ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്നസ്സിഡെ

തീ്വ്തയനുസരിേ്ഡ്ബയില്ി

പഠിച്ചക്കട്.

ആവ്ശയകത തീരുമാനിക്കാവ്ുന്നതാണ്.
14. ഡെഫ്ബ്ലൈൻൊയ കുട് ിക്ക് സ്ന്തമായി കാരയാണ്ള് ഡചയ്യുനാൻസാധിക്കുച്ചമാ?
ഡെഫ്ബ്ലൈൻൊയ വ്യക്തിക്ക് ശരിയായ രീതിയില്ുള്ള പരിശീല്നും
നല്കിയാല്അവ്ന് സ്യും പരയാ്തത ച്ചനടാൻ സാധയമാണ്.എ്ത
ഡചണുാത്തിച്ചല്

ത്തരും പരിശീല്നും നല്കാച്ചമാ അ്തയുും ഡപഡട് ന്ന്സ്യും

പരയാ്തനാകാൻ അവ്ന് സാധിക്കുും.
15. ഡെഫ്ബ്ലൈൻൊയ ഒരു കുട് ിയുഡട ജീവ്ിതത്തില് കുടുുംബത്തിഡെ പങ്കാളിത്തും
എാണ്ഡന സഹായകരമാകുന്നു?
ഡെഫ്ബ്ലൈൻഡ്
മേ്ള്ളവ്ഡരച്ചാാഡല്

എന്ന

ലവ്കല്യും

കുടുുംബത്തിഡല്

ഒരു

ഉഡട്.ങ്കില്ുും

അുംഗ്മാണ്.

അവ്നുും

കുടുുംബത്തിഡന

എല്ലാ

അുംഗ്ാണ്ള്ും അവ്ഡന അുംഗ്ീകരിക്കുക. അവ്ൻ തനിഡയ പേണും കതിോല്,
ഒരു പുതിയ ആുംഗ്യും പഠിോല്, തഡെ കുട് ിയില്ുള്ള കതിവ്ിഡന അുംഗ്ീകരിേ്
അതില്

പൂന്ണമായി

ഡചയ്യുന്ന്നതുച്ചപാഡല്
കാരയാണ്ളില്ുും

സച്ചന്താകിേ്ും
അവ്ഡന

വ്രുഡട

ച്ചപാ്ാഹിാിേ്ും

അനുച്ചമാദിക്കുക.

സാന്നിധിമയും

മേ്ും

കുട് ികച്ചളാചേ

കുടുുംബത്തിഡല്

ഉണാ്വ്രുത്തുക.

അത്

എല്ലാ
അവ്ന്

മുച്ചന്നാട് ്ള്ള ജീവ്ിതത്തിന് ആത്മലധരയും നല്കുന്നു
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കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് പ്പെടേണ്ടട

വർ

്ബഹദ ശങ്കന്
കണ്സള്ട് െ്
ഡെഫ്ബ്ലൈെഡ്നസ്സ് & ച്ചല്ാ വ്ികൻ
മിസ്സിസ്. രജിത
ച്ചസാകയല് വ്ന്ക്കന്

9846600021

0471--3066638

നിഷ്, തിരുവ്നന്തപുരും
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