
Dementia 

                                                           (स्मतृिऱ्हास) 

            स्मिृीऱ्हास हा उिरत्या वयाि दिसून येणारा आजार आहे यामध्ये व्यक्िीचा स्मरणशक्िीमध्य े  
कमिरिा तनमााण होिे यालाच ववसरभोळेपणा ककिं वा ववस्मरणाचा आजार असे सुद्धा म्हणिाि. 

लक्षण ेयामध्ये प्रामुख्याने   

लक्षाि न राहणे ही प्रमुख समस्या असिे  

त्याचबरोबर चचडचचड,  राग राग, िका ववसिंगि बोल, वेळेचे जागेचे भान नसण े

 ही लक्षणे दिसून येिाि 

 या आजाराच्या िीव्रिेनुसार याचे प्रमुख प्रकार पडिाि. 

1) सौम्य स्मिृीऱ्हास (Mild Dementia) 

यामध्ये एखािी वस्ि ूकोठे ठेवले आहे िे न सापडणे एखािी वस्िू नेहमीच्या दठकाणी न ठेविा िसुरीकडे ठेवणे बोध 

तनकक्षमिेमध्ये बबघाड, एका शब्िा ऐवजी वेगळा शब्ि उच्चारणे समस्येची सोडवणूक करण्याि असमर्ािा ही लक्षणे दिसिाि 

2) गंभीर स्मतृि ऱ्हास (Moderate Dementia) 

यामध्य े दैनंदद क्रियेसाठी इिरांची मदि घ्यावी लागिे अंघोळ कपडे घालण्याि असमर्थ तनमाथण होिे भूिकाळािील 
घटना आठविा येि नाहीि गोंधळल्यासारखे चचत्र तनमाथण होिे poor judgement झोपेच्या समस्या िसेच झोपेच्या 
वेळेि बदल होिो (ददवसा झोपिाि व रात्रीचे अस्वस्र् )अशा ििारी जाणविाि. 

3) अतिगंभीर स्मतृिऱ्हास (Severe dementia) 

संभाषण समिा नाहीशे होिे क्रकंवा िकथ संगि बोलिाि पूणथ ददवसभर लक्ष देण्याची गरज असिे घर सोडून जाण ेदंगा 
करणे कपडयांमध्ये लघवी व संडास करणे शारीररक क्षमिेमध्ये कमिरिा चालण ेबसणे अशा व्यक्िी कोणालाही 
ओळखि नाहीि स्मिृीचा पूणथपणे ऱ्हास झालेला असिो 

स्मतृि ऱ्हास आजाराची कारण े

रासायतनक बदल__ मेंद ूमधील रासायतनक द्रव्यांच्या प्रमाणामध्ये चढ-उिार झाल्यास मानससक आजार होऊ शकिो 

मेंद ूदोष__ मेंदचेू आजार जुना अपघाि मेंदजू्वर टीबी यासारख्या आजारामुळे मानससक आजार होऊ शकिो 

िान__ प्रप्रय व्यक्िीचा मतृ्यु घटस्पोट प्रेमभंग असहायिेची भावना यामुळे मानससक आजार होऊ शकिो 



अनुवंसशकिा__ घरािील वडीलधारी व्यक्िी ना मानससक आजार असेल िर िो अनुवंसशकिेने नसुार पेशंट मध्ये 
येण्याची शक्यिा असि े

कधीकधी काहीही कारण नसिाना व्यक्िीला मानससक आजार होऊ शकिो 

मेंदिूील पेशींचा ऱ्हास 

मेंदलूा रक्ि पुरवठा कमी प्रमाणाि होण े

आजाराचे स्वरूप आणण िो बरा होण्याची शक्यिा 

या आजारांमध्ये मेंदिूील पेशींचा ऱ्हास झालेला असिो औषधोपचाराने आपण होणाऱ्या ऱ्हासाची गिी कमी करू 
शकिो पेशींचा होणारा ऱ्हास आपण पूणथपणे र्ांब ूशकि नाही  

जर पूणथ स्मिृी एक िे दीड वषाांमध्ये नाहीशी होणार असेल िर औषधामुळे आपण िी स्मिृी िीन िे चार 
वषाथपयांि वाढवू शकिो  

जगािील कोणत्याही औषधाने स्मिृी ऱ्हास र्ांबविा येि नाही क्रकंवा बरा करिा येि नाही आपण फक्ि त्या 
आजाराची गिी कमी करू शकिो 

स्मतृि ऱ्हास कमी करण्यासाठी आहार__ 

प्रवशेषिः स्मिृी ऱ्हास व आहार यांचा फारसा संबंध येि नाही िरीपण जर प्रचर्नयुक्ि आहार ज्यामध्ये कडधान्य, 
पालेभाज्या, फळे मासाहार अशा प्रकारचा समिोल आहार घिेल्यास स्मिृीमध्ये व त्यांचा होणारा रास यामध्ये सुधारणा 
होऊ शकिे या उत्तर बाबी बरोबरच पेशंट व नािेवाईकांनी खालील गोष्टी लक्षाि ठेवणे गरजेच ेआहे 

 

नोंदवही ठेवा 

ज्यामध्ये फोन नंबर,महत्त्वाची मादहिी, िुमचा पत्ता, नाव, इिरांना भेटण्याची िारीख, व वेळ मग घरी जाण्यासाठी 
चा नकाशा, िुमचे नाव, घरािील व्यक्िी चे फोन नंबर इत्यादी ची नोंद असावी 

घरािील कपाट क्रकंवा ड्राव्हरला त्यामध्ये असणाऱ्या वस्िू च्या नावाचे लेबल लावाव े

समत्रांनी क्रकंवा घरािील व्यक्िींना फोन वरून क्रकंवा त्यांच्याशी बोलून िमुच्या ददवसभरािील महत्त्वाच्या गोष्टींची 
आठवण करून देण्यास सागंावे उदाहरणाि औषधाची वेळ अपॉइंटमेंट 

ज्या व्यक्िींना िुम्ही वारंवार भेटिाि त्यांचे फोटो व त्या पाठीमागे त्यांचे नाव सलहून िो फोटो िुमच्याकडे 
ठेवा जेणेकरून लोकांची नावे प्रवसरणार नाहीि 

ददवस भरामध्य ेज्यावेळी चांगले क्रकंवा प्रसन्न वाटिे त्यावेळी िुमचे काम पूणथ करा कारण त्यावेळेस िे काम 
पूणथ होण्याची शक्यिा जास्ि असि े



िुम्हाला जास्िीि जास्ि झेपिील व आवडिील अशी कामे करा 

गरज पडल्यास इिरांची मदि घ्या 

रस्िा क्रकंवा कामाचे दठकाण क्रकंवा एखादा पत्ता प्रवसरू नये म्हणून काय कराव े

1. बाहेर जािाना घरािील एखाद्या व्यक्िीला सोबि घेऊन जाण ेया दठकाणी जायचे आहे त्याबद्दल ची पूणथ मादहिी 
घ्या िुमच्या नोंदवहीि नोंद करून ठेवा व िी वही िुमच्याजवळ नेहमी बाळगा 

2. जर िुम्ही रस्िा क्रकंवा पत्ता चुकला आहे असे वाटल्यास गोंधळून न जािा िुमच्या जवळच्या वही मधील पत्ता इिर 
व्यक्िींना दाखवनू त्यांची मदि घ्या त्या व्यक्िींना िुम्हाला प्रवसरण्याचा आजार आहे याची कल्पना द्या 

3. इिर व्यक्िींशी संभाषण कसे साधिा येईल 

4. सावकाश व स्पष्ट आवाजामध्य ेबोला गडबड करू नका जर समोरच्या व्यक्िीचे बोलणे समजि नसेल िर त्याला 
पुन्हा सांगण्याची प्रवनंिी करा 

5. गोंगाटाच्या क्रकंवा मोठ्या आवाजाच्या दठकाणी सभंाषण न करिा शांि जागेची तनवड करा 

प्रवशेषिः घरािील व्यक्िीच्या मदिीने इिरांशी संपकथ  साधण्याचा प्रयत्न करा  

गाडी चालवण ेयोग्य की अयोग्य 

स्मिृीभ्रंश असणाऱ्या लोकानंी कोणिेही वाहन शक्यिो चालवू नय ेजर चालवायचे असल्यास आपल्या पररचयाच्या 
क्रकंवा ओळखीच्या दठकाणी चालवावे जेणेकरून िुम्ही गोंधळून जाणार नाही 

जर गाडी चालवणे अपररहायथ असल्यास सोबि कोणाला िरी घेऊन गाडी चालवणे क्रकंवा दसुऱ्या व्यक्िीला गाडी 
चालवण्यास सागंण े

आचर्थक व्यवहार 

आचर्थक व्यवहार शक्यिो स्विःहून करू नका जर करायचा असल्यास रोख न करिा चेक व्यवहार करावा व 
त्याची नोंद करून ठेवा 

जर आचर्थक व्यवहार करण ेअपररहायथ असल्यास िुमच्या प्रवश्वासपाि व्यक्िीमाफथ ि करावा 

नािेवाइकांनी घ्यावयाची काळजी 

स्मिृीभ्रंश व्यक्िीला एकट्याला बाहेर सोडू नये प्रवशेषिा िीव्र स्मिृीभ्रंश असणाऱ्या व्यक्िीला एकटे सोडणे 
धोक्याचे असि े

अशा व्यक्िींना एकट्याला सोडिाना त्याचे नाव पत्ता व त्याचा इिर कुटंुबािील सदस्यांचे फोन नंबर सलदहलेली 
चचठ्ठी त्यांच्या सोबि ठेवावी 



या आजाराच्या गभंीर िेनुसार / िीव्रिेनुसार पेशंट ची लक्षणे ददसि असिाि 

स्मिृी चा ऱ्हास कमी करण्यासाठी डॉक्टराचं्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार घ्यावेि 

अशा पेशंटना छोटी छोटी कामे करायला लावणे व त्यांचा वारंवार पाठपुरावा करण ेउदाहरणाि कोणिी वस्िू 
कोणत्या दठकाणी ठेवली 

शेवटी कोणत्याही औषधान ेहा आजार पूणथपणे बरा होि नाही फक्ि औषधोपचाराने त्या आजाराची वाढण्याची 
गिी कमी करू शकिो 
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