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ததளகுதழ 1  தததோற யளதம்  

ளட அறநப்தை 

 

அழமுகம் 

குழக்மகளள்கள் 

ழளழவு 1 தததோற யளதம்: தன்றநகள், யறககள் நற்றும் அறதச்சளர்ந்த 

ழறகள் 

     1.1 தததோற யளதம் ற்ழன யறபனற   

     1.2 தததோற யளதம் ற்ழன களபணழகள் 

     1.3 தததோற யளதத்தழன் யறககள் 

ழளழவு 2 தததோற யளதம் உள்யளழன் தசனல்ளடு சழபநங்கற   

யழயளழத்தல் 

ழளழவு 3 சழகழச்றசனழன் தறதௌடுகறப் ற்ழன யமழகள் நற்றும் 

தததோற யளதம் உள் குமந்றதகளுக்கு ளழந்துறபத்தல் 

ழளழவு 4 தததோற யளதம் உள் குமந்றதகழடம் தசனல்ளட யறப 

தொறகற உட்டுத்தல் நற்றும் தசனற்றக தொறனள 

சூழ்ழறறன ள்ழனழலும் வீட்டிலும் உதயளக்குதல்  

ழளழவு 5 தததோற யளதம் உள் குமந்றதகழடம் கற்ல் கற்ழத்தற 

ற்டுத்துதல் 

ததளகுத்தழபயளம் 

கலச்ப ளற்கள் 

உங்கள் தொன்மற்த்றத மசளதழத்தழத்ம் னழற்சழக்கள யழறடகள்    

ளழந்துறபக்கப்ட்ட தல்கள்   

 

அழதொகம் 

இந்த பதளகுதழ தததோற யளதம் ற்ழன ஆழ்ந்த கதத்துக்கற 

கூறுகழது. இந்த அகு தததோற யளதம் ற்ழன யறபனற, 

களபணங்கள் ண்தைகள், ழளழவுகள் அதன் உட்ழளழவுகள் ஆகழனயற்ற 

யழயளதழக்கழது. இந்த பதளகுதழ தததோறயளதத்தழளல் 

நளணயர்கழறடமன களணப்டுகழ தசனல்ளட்டுக் கஷ்டங்கறத்ம், 

தபப்ட்ட சழகழச்றச தறதௌடுகறத்ம் ற்ழன கூறுளடுகற 

அழதொகப்டுத்துகழது. அகழன் கறடசழப்குதழ தததோற யளதம் 

உள்யளழடம் தொறகறத்ம், தோ உளனத்றதத்ம் னன்டுத்தழ 

அயர்கழன் / தழப்ட்ட நளணயழன் எட்டுதநளத்த யர்ச்சழறன 

ல்ளயளதங்கழலும் மநம்டுத்தும் தொறனழற கற்றுத்ததகழது. 

தழதப்தைதல் மகள்யழகள் அகழன் தொடியழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்து. 
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நளணயர்கள் கூடுதல் தசய்தழகறப் ற்ழ அழன தததோற யளதம் 

ற்ழ தகளடுக்கப்ட்டுள் யறதங்கற தசன்று ளர்றயனழடளம்.  

 

குழக்பகளள்கள் 

வங்கள் இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின 

தழன்கள். 

 தததோற யளதம் ற்ழன ழறறன யழயளழத்தல் , அதன் 

ழளழவுகள், உட்ழளழவுகள், களபணழகள், ண்தைகள் மளன்யற்ற 

யழயளழத்தல். 

 குமந்றதகழறடமன களணப்டுகழ தசனல்ளட்டுக் கஷ்டங்கறப் 

ற்ழன யழயளதங்கற அழந்து தகளள்ளம். 

 தததோற யளதம் ற்ழன ல்மயறு சழகழச்றச தறதௌடுகறத்ம் 

அதமளடு மச்சளற்ல் சழகழச்றச, உடற்னழற்சழ சழகழச்றச, ததளமழல் 

சழகழச்றச, ததகழன தகயல் ததளடர்தை ஆகழனயற்றத்ம் 

யழயளழக்கழது. 

 இதக்றகதொறகள், ழறகள், றகனளளும் தொற ஆகழன 

தணுக்கங்கள் டநளட்டத்றத அதழகப்டுத்தழ மதகத்தழல் இதக்கும் 

மசளர்யள தொறறனக் குறனச் தசய்த்ம். 

 

ழளழவு 1 தன்றநகள், யறககள் நற்றும் அறதச்சளர்ந்த ழறகள் 

தததோறயளதம் ன்து  மகளளறு ழறந்த தன்றநறன 

குழக்கழது. இது தறசகள், இனக்கம், எதங்கழறணந்த தன்றநறன 

ளதழக்கழது.  மயறகழல் தததோறயளதம் ளர்றய, மகட்கும் 

தழன், உணர்ச்சழகள் இயற்ற ளதழக்கும். தததோற ன்து தோறறன 

சளர்ந்து றடதறும் தசனல்ளடுகள். யளதம் ன்து உடல் இனக்கத்தழல் 

மசளர்வு களணப்டுயது. 

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 பருமூலயளதத்லத யலபனறுத்தல். 

 பருமூலயளதத்தழன் களபணழகள், யலககள் நற்றும் ண்புகல 

யழயளழத்தல். 

 

1.1 தததோறயளதம் யறபனற: 

தததோற யளதம் ன்து தொதழபளத யர்ச்சழ தகளண்ட தோறனழல் மசதம் 

ற்டுயதளல், இனக்கம் சவர்குறவு, தறச ததளழ, உடல் இதக்கும் 
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தொறனழல் சவர்குறவு மளன்றய ற்டுகழது. ததம்ளலும் 

ழப்ழற்கு தொன்ம ழகழ்கழது. குமந்றத தயத்தழல் அல்து ளர் ள்ழ 

களங்கழல் அறடனளம் நற்றும் அழகுழ மதளன்றுகழது. 

தளதுயளக தததோறயளதம் வீநள இனக்கதொம் அதமளடு 

ததளடர்தைறடன அசளதளபணநள தழர்யழறவு, தகளச்றசத் தன்றந, 

தோட்டு நற்றும் தண்டு யழறப்றடயது யமக்கத்தழற்கு நளள, மதகம் 

இதக்கும் தொற, தளளக இனங்கக் கூடின ழற, ழறனற் (அ) 

உறுதழனற்று டக்கும் ஆற்ல் அல்து இதமளடு ததளடர்தைறடனதளன 

களபணப்டுத்துகழது. 

 

ஊதொற்மளளழன் உளழறநகள் சட்டம், 2016, தோற தொடக்குயளதத்றதப் 

ழன்யதநளறு யறபனறுக்கழது. ழப்தற்கு தொன், ழப்ழன்மளது 

அல்து ழப்ழற்குப் ழகு தோறனழன் எத அல்து  குழப்ழட்ட 

குதழகழல் ற்ட்ட ளதழப்தைகளல் ற்டும், உடல் இனக்கம் நற்றும் 

தறச எதங்கழறணப்ற ளதழக்கும் யர்ச்சழனற் பம்ழனல் ழறனழன் 

எத கூடுறக ஆகும். 

 

1.2 தததோறயளதம் களபணழகள்: 

தததோற யளதம் குமந்றததயத்தழல் களணப்டுகழ இனக்கத்தழலும் 

யர்ச்சழனழலும் உள் குறளடுகற யர்ணழக்கழது. இது யறகனள 

பம்ழனல் குறளடுகறத்ம், எவ்தயளன்றும் தழப்ட்ட 

அறடனளங்கறத்ம், அழகுழகறத்ம் குழக்கழது. அதழகநளக 

தததோறயளதம் கர்ப்களத்தழல் (அல்து) குமந்றத ழப்தை 

களத்தழலும் தோறக்கு மசதத்றத யழறயழக்கழதளக களணப்டுகழது. 

நழகக்குறயளக ஆபம் களத்தழல் ற்டுகழ களனத்தழன் யழறயளக 

மளழடுகழது. தொன்தளக தததோற யளதம் ன்து குமந்றத ழப்ழன் 

மளது இதக்கும் ளதழப்ளகமய கததப்ட்டது. அந்த சநனங்கழல் ழபளண 

யளத் குமந்றதக்கு இல்ளநல் மளகும் யளய்ப்தை இதப்தளகவும் 

தசளல்ப்ட்டது. வீ தொற ஆய்வு எத யழத்தழனளசநள (அ) 

தைதுயழதநள தொடியழற்குள் யந்துள்து. ப்டிமனதம் மதசழன பம்ழனல் 

குறளட்டு றநனத்தழன் ஆய்யழன்டி இப்மளது 5-10 சதவீதங்கள் 

நட்டும் குமந்றத ழப்ழன் மளது இதக்கும் ளதழப்ளக கததப்டுகழது. 

தனதக்கு ற்ளற்மளல் தததோற யளதம் ன்து தோறனழல் உள் 

தததோறறன ளதழக்கச் தசய்கழது. இந்த குதழனழல் உள் 

தோறனளது தன்ழச்றசனள இனக்கத்றத கட்டுப்டுத்துகழது. இது 

ழ தசனல்ளடுகளுக்கும் தொக்கழனம் யளய்ந்ததளக கததப்டுகழது. இனக்க 



5 
 

தசனல்ளடுகமளடு மசர்த்து தததோற அழவுசளர் தசனல்கள், 

உணர்ச்சழகள் நற்றும் ளர்றய தசயழத்தழன், மச்சளற்ல் இப்டிப்ட்ட 

தசனல்கள் நவதும் ததம்ங்கு யகழக்கழது. மளனளழகள் இந்த ல்ள 

குதழகழலும் சழக்கலுக்கு உட்டுத்தப் டுகழளர்கள். 

 

1.3 தததோறயளதம் யறககள்: 

தததோற யளதம், தோற ளதழக்கப்டுயதழளல் டநளடும் தழழல் 

யழறறய ற்டுத்துகழது ன்றதக் குழத்து யறகப்டுத்த 

உதவுகழது. இந்த யறக 2 களபணழகற றநனநளக றயத்து 

குக்கப்ட்டுள்து. 

1. டநளடும் தன்றநனழல் சழக்கல்கள் 

2. உடல் உறுப்தைகள் ளதழக்கப்டுதல் 

 

தததோறயளதத்தழன் ளன்கு தொக்கழன யறககள்: 

அ. யழறத்த தததோறயளதம் (Spastic) 

ஆ.    அதழடளய்டு (Athetoid) 

இ. இணக்கநற் தததோறயளதம் (Ataxic) 

ஈ. கப்தை தததோறயளதம் (Mixed) 

 

தோறனழல் அதழகநளக களனம் ற்ட்டதன் யழறயளக தறச ததளழ 

ளதழப்தைக்குள்ளகழது ன்றத சளர்ந்ததளக தததோறயளதம் உள்து. 

தறச ததளழ ன்து தறசகளுக்கு இறடமன களணப்டும் 

யலிறநறனத்ம்;, இறுக்கத்றதத்ம் யறபனறுக்கழது. இபண்டு தொக்கழன 

களபணழகள் தறச ததளழறன ளதழப்தை அறடனச் தசய்கழது. 

 

தறச தர்வு(Hypotonia): தறச ததளழனழல் தர்வு ற்டும் மளது 

யலிறநறனத்ம், உறுதழறனத்ம் இமக்கழது. 

தறச அதழ யழறப்தை(Hypertonia): தறச ததளழனழல் அதழக யழறப்தை 

ழறறன அறடத்ம் மளது இறுக்கத்றதத்ம், எளங்கற் இனக்கத்றதத்ம் 

ற்டத்துகழது. 

 

தததோற யளதம் - தளதுயள ண்தைகள்: 

 தததோற யளதம் ளதழப்ழற்குள்ள எத தழ ர் அதழகநளக  

மகளர்றயனள அழகுழகளுக்கு உட்டுகழளர். இதன் யழறயளக 

ளர்க்கும் தழன், தசயழத்தழன் யழளங்கும் தன்றந அதமளடு 
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சழறுவர்ப்ற நற்றும் குடல்களுக்கு இறடமன உள் தசனல்ளடுகழல் 

ளதழப்தை ற்டுகழது. 

 தழர் யழமயகதொள் யழயளதம் தசய்யதழல் சழபநம் ற்டளம். 

 குறந்த யர்ச்சழ தததோறயளதம் உள் குமந்றதகழடம் 

களணப்டளம். 

   தததோற யளதம் உள் குமந்றதகழடம் தளளக இனங்கும்    

   தன்றநத்ம், தவர்நளழக்க தொடினளத டத்றதத்ம் உறடனயபளய் 

இதப்ளர்.      

  இயர்கள் தைபண்டு டுத்தல், உட்களதயதழல், ஊர்ந்து தசல்யதழல், 

ளந்து  

  ழற்தல், டக்கும் தன்றந மளன்யற்ழல் சழபநத்தழற்கு 

உள்ளகழளர்கள். 

 தழர் தததோறயளதம் ளதழக்கப்ட்ட குமந்றதகள் ஆபம் 

ழறனழல் றககளுக்கு அதழக தொன்தளழறநறன தகளடுப்தளக 

களணப்டுகழது. 

அ. யழறத்த தததோறயளதம் (Spastic Cerebral Palsy) 

கண்மணளட்டம்: 

இது தளதுயளக களணப்டும் தததோறயளதத்தழன் யறக ஆகும். 

தததோறயளதம் உறடனயர்கள் நழறகப்டுத்தப்ட்ட (அ) அதழகநள 

யழறப்தை இனக்க தன்றநனழன் அதயம் உறடனயபளய் இதப்ர் 

(Hypertonia - தறச அதழ யழறப்தை). இது தோறனழல் உள் குதழனழல் 

மசதம் ற்ட்டு தயள தசய்தழறன பம்தை நண்டத்தழற்கு 

அதப்தையதளல் ற்டுகழது. இதளல் சளதளபண உடல் யர்ச்சழனழல் 

உள் இனக்க தசனல்ளடுகழல் இறடத்தறு யழறயழக்கழது. 

யழறத்த தததோற யளதம் (Spastic Cerebral palsy) களபணழகள்: ழப்தை 

சநனங்கழலும், ழபசய சநனத்தழலும் அல்து யளழ்க்றகனழன் தொதல் சழ 

களக்கட்டங்கழல் தோறக்கு மசதம் ற்டுயதளல் யழறத்த 

தததோறயளதம் ற்டுகழது. இது தோறனழல் உள் ழபநழடுகழல் 

உள் யமழத்தடங்கழல் ளதழப்தை ற்டுயதளல் உண்டளகழது. 

யழறத்த தததோறயளதம் உள் ண்தைகள்: 

 தறச யழறப்தைம், இறுக்கதொம் ழறனற்று டக்கும் தசனலுக்கும், 

நழறகனள யழறப்தை தன்றநக்கும் யமழ யகுக்குகழது. 

 யழறத்த தததோற யளதம் உள் தழளழடம் டுக்கதொம்,       

யலிப்தைமளத்ம் களணப்டுகழது. 

 யழறத்த தததோற யளதம் உள் குமந்றதகள் ழதளநளக 

மனளசழத்து தசய்தளலும் மநளசநள எதங்கழறணந்த 

தசனல்ளடுகளுக்கு ஆளகழன்ர். 
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 தழர் சளழனளக இனக்க கட்டுப்ளட்றட தசனல்டத்துயதழல் 

சழபநத்தழற்கு உள்ளகழன்ர். 

 சழ சநனங்கழல் மநல் தோட்டு ளதழப்தை ற்டும் மளது, தழர் 

எதயதக்கு தொமங்றக, நணழக்கட்டு ஆகழன குதழகழல் நடங்கும் 

தன்றந களணப்டுகழது. 

 யழறப்தை தோட்டுகளல் சநழறனளக இதத்தல், ளம்தைதல், டக்கும் 

தழன் இயற்ழல் சழபநம் ற்ட்டு கவழ் தோட்டுகழல் எளங்கற் 

யழறத்த தன்றந ற்டுகழது. 

 சழ சநனங்கழல் என்று (அ) இபண்டு களல்களும் ளதழத்தல், இடுப்தை 

குதழனழலும் தோட்டு குதழனழல் நடங்குழற ற்ட்டு ழற்தழலும், 

டப்தழலும் சழபநம் உண்டளகழது. 

 இடுப்தை குதழ இறணந்தழதப்தளல் களல் மநளக இளக்கப்டுகழது. 

இதளல் உடல் தொன்தைநளக தநலிந்து வண்டு, சளய்ந்த ழறக்கு 

தகளண்டு தசல்ப்டுகழது. 

 கத்தழளழக்மகளல் மளன்று டக்கும் தன்றந (Scissored gait) தறச 

இறுக்கம் ததளறடப் குதழகற மசர்த்து இளத்து றயத்துக் 

தகளள்யதளல் (Scissored gait) ற்டுகழது.  

 

யழறத்த தததோறயளதம் யறககள்: 

a) (Spastic Quadriplegia) யழறத்த ளற்தை க்கயளதத்தழன் களபணழகள்: 

 பம்தை நண்டத்தழல் உள் சழ குதழகழல் மசதம் ற்டும். 

 தளதுயள தோற மசதம் ற்டும். 

 தோறகுதழனழல் இபத்தக்கசழவு ற்டும். 

 தோறப்குதழக்கு ழபளணயளத் தசல்யதழல் ற்ளக்குறவு ற்டும். 

யழறத்த ளற்தை க்கயளதத்தழன் ண்தைகள்: 

 இந்த யறக ததம்ளலும் தொள உடறத்ம் ளதழப்தை அறடன 

தசய்கழது. 

 தொகத்தழல் களணப்டும் தறசகளும், உடலின் றநனப்குதழத்ம் சளதளபண 

தசனல்கற தசய்னதொடினளத ழற ற்டும். இது நழகுந்த தறச 

இறுக்கத்தழளலும் 3 நளதம் தொதல் 2 யனதழற்குட்ட்ட குமந்றதகழடம் 

அழகுழகள் ங்கு மயண்டுநளளலும் ததன்டளம். 

 குமந்றதகளல் தறப்குதழறன கட்டுப்டுத்த இனளது (அ) அயர்கள் 

கத்தழளழக்மகளல் மளன் இனக்கத்தளல் தங்கள் களல்களல் தசய்யதற்கு 

சழபநம் மளழடும். 
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 குமந்றதகளல் 12 நளதத்தழற்குள் ஊர்ந்து தசல்மயள (அ) ழற்கமயள 

இனளது. கர்ந்து தசல்யதழலும் யறத்ம் தன்றநனழலும் சழபநம் 

ற்டும். 

 உடலில் உள் தறசகள் சவக்கழபநளக யழளழனவும், சுதங்கவும் தசய்த்ம். 

தளதுயள இறுக்கநள ழற தறசனழல் சளத்தழனநளளல் அது 

உடலில் உள் றநனப்குதழனழல் உள் கட்டறநப்ழல் மசதத்தழற்கு 

யமழயகுக்கும். உட்களதம் ழறனழல் (அ) சழறுவர்ப்ற நற்றும் 

குடல்கழன் தசனல்ளடுகற கட்டுப்டுத்துயதழல் சழபநம் ற்டளம். 

 

b)  யழறத்த இததை க்கயளதம் (Spastic Diplegia):  

உடலில் உள் கவழ்குதழ தததோற யளதத்தளல் ளதழப்தை 

ற்டுத்துயதளக உள்து. இததை க்கயளதம் தொள உடற ளதழப்றத 

யழட இதகளல்கறத்ம்  நழகவும் ளதழக்கும். இந்த ழறறன தொதலில் 

ளதழன நதத்துயர் தததோற லிட்டில்;ஸ் மளய் (littles disease) ன்று 

குழப்ழடுகழளர். யழறத்த ளற்தை க்கயளதத்றதயழட இது தகளஞ்சம் 

குறந்த ளதழப்ற ற்டுத்துயதளக உள்து. 

யழறத்த இததை க்கயளதத்தழன் களபணழகள்: (Neonatal Asphyxia) 

யழறத்த இததை க்கயளதம் ச்சழங்குமந்றத ழபளணயளத் 

குறளடுகளல் ற்டுகழது (Neonatal asphyxia) தைதழதளய் ழக்கும் 

குமந்றதக்குப் ழப்ழன் மளது ழபளணயளத் குறளடளல் ற்டுகழது. 

இந்த ழபளணயளத் குறளடளல் ச்சழம் குமந்றதகளுக்கு றடனழல் 

குறவு ற்டுகழது (அ) ச்சழங்குமந்றதகள் தொதழர்ச்சழனறடனளத ழற 

ற்டுகழது. யழறத்த இததை க்கயளதம் ற்டுயதற்கு நற்தளத 

களபணம் ன்தயழல், குமந்றதமறு ததளற்று மளய்கள், மநதழக 

களய்ச்சல் (அதழகட்ச களய்ச்சல்)(அல்து Rubella /சுபடிடடன) ஆகும். 

யழறத்த இததை க்கயளதத்தழன் ண்தைகள்: 

o குமந்றதகளுக்கு தொதலில் உள் ஆபம்கள ஆண்டுகழல் 

அழகுழத்ம், அறடனளதொம் ததன்டும். 

o குமந்றதகளுக்கு உடல்யழளழத்ம் தன்றநத்ம் கத்தளழமகளல் மளன் 

தன்றநத்ம் அழகுழனளக களணப்டும். இது ளற்தை க்கயளதம் 

உறடன குமந்றதகளுக்கு இதப்து மளன் தன்றநகள் ஆகும். 

o குமந்றதகளுக்கு ளர்றய மகளளறு ற்டளம். 

o ச்சழங் குமந்றதகள் ஊர்ந்து தசல்யதற்கு களல்கறத்ம், 

றககறத்ம் உமனளகம் தசய்யறதயழட மநல்குதழனழல் களணப்டும் 

தோட்டுகறமன னன்டுத்துயர். 
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o குமந்றதக் 1-3 யனதுக்கு உட்ட்டயர்கள் அதளயது 

ச்சழங்குமந்றதகளும், தயழ்ந்து தசல்லும் குமந்றதகளும் ‘W’ 

´மளன் யடியழல் அநதயர். இப்டி இதக்கும் ட்சத்தழல் 

குமந்றதகழன் களல்கற குறுக்கள அறநப்ழல் றயத்து 

அயர்களுக்கு உதயளம். 

o குமந்றதகள் 3 யனதுக்குட்டும் மளது தளளக ளந்து ழற்தழல் 

சழபநத்தழற்கு உள்ளயர். 

o குமந்றதகள் தங்கள் களல்கற உட்தைநளய் தழதப்ழ டப்ர் (அ) 

களல்கற தைபட்டி டப்ளர். 

o இததை க்கயளதம் உள் குமந்றதகள் நழகக் குறந்த ததளறயழற்கு 

நட்டுமந டப்ர். 

o இததை க்கயளதம் உள் குமந்றதகள் நழகக் குறந்த ததளறயழற்கு 

நட்டுமந டப்ர். 

 

c) யழறத்த உடலின் ளதழனழல் ற்டும் தொடக்குயளதம் (Spastic 

Hemiplegia):  

இவ்யறகனளதழல் உடலின் கவமம உள் தழப்குதழகள் 

ளதழக்கப்டுயறத யழட உடலின் மநம உள் தழப்குதழகள் அதழகம் 

ளதழப்ழற்கு உள்ளகழது. இவ்யறக தததோறயளதத்தழல் தோறனழல் 

உள் பம்தைகள் சளழனள சநழக்றைறன மளனளழகழன் தறசகளுக்கு 

அதப் இனளது. யழறத்த உடலின் ளதழனழல் ற்டும் தொடக்குயளதம் 

(Hemiplegia) தததோற யளதத்றத மளன் எத தளதுயள 

யறகனளகும். 

 

யழறந்த உடலின் ளதழனழல் ற்டும் தொடக்குயளதத்தழன் களபணழகள்: 

தோறனழல் இறணப்தை றநய்னம் (optic antrophy)) ன் குதழனழல், 

ழக்கும் மபத்தழல் இதந்மத இதக்கும். 

 குமந்றதகள் எதறகறன நட்டும் னன்டுத்துயதளல் ழடிப்தழல் 

சழபநத்தழற்கு உள்ளயர். 

 குமந்றதகளுக்கு ளர்றய குதழனழல் மகளளறு ற்டுயதளல் 

களண்தழல் சழபநம் உண்டளகழது. உள்ளர்ந்த ழறனழல் ளர்றயக் 

குறதல் மளன்யற்ளல் ளதழப்தைக்குள்ளகழன். 

 குமந்றதகள் இவ்யறகனள ழறனழல் களணப்டும் மளது 

தளதுயளக மகட்கும் தழழல் மகளளறு ற்டுயதழல்ற. 

 குமந்றதகள் ளதழக்கப்டும் றககழல் உணர்ச்சழனற் ழற 

ற்டுயதளல், அயர்களல் உணர்ச்சழறன தூண்டும் தளதட்கற 

தறுயதற்கு இனளது. 
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 ளதழப்தைக்குள்ளகளத க்க உறுப்தைகறயழட ளதழப்தைக்குள்ள க்க 

உறுப்தைகள் தநலியளகவும் (அ) குட்றடனள மதளற்நளகவும் 

இதக்கும். 

 குமந்றதகள் இவ்யறக மளனழன் ழறனழல் களணப்டுயளர்களளல் 

யலிப்தை மளய் ற்ட யளய்ப்தை அதழகம் உள்து. 

 

B) இனக்கநற் தததோற யளதம் (Athetoid CP) யறபனற: 

இந்த ழற அடிதோறத் தழபழல் (basal ganglia) ற்டும் சழறதயளல் 

ற்டுகழது. 

களபணழகள்: 

தோறனழல் மசதம் ற்டுதல் நற்றும் தோறனழன் அறநப்ழல் மகளளறு 

ற்டுதல் மளன் ழறனளல் ற்டுகழது. குமந்றதமறு களத்தழற்கு 

தொன்ம, கதயழல் உள் குமந்றத (அ) தளய்க்கு ததளற்றுமளய் 

ற்டுயதளல் இந்த ழற உதயளகளம். கதப்றனழல் க்கயளதம் 

ற்டுயதளலும் இந்த ழற யபளம். இது கதயழல் உள் குமந்றதனழன் 

தோறனழல் இபத்தக் கசழறய ற்டுத்தும். 

 

ண்தைகள்: 

 இந்த ழற குமந்றத ழந்து என்றப ஆண்டகளுக்குள் ழகளம். 

 குமந்றதகள் இந்த யறக  ழறனழல் ளதழக்கப்டும் மளது றககள், 

தைனங்கள், களல்கள் தன்ழச்றசனளக இனங்கும். 

 இந்த ழற ற்ட்டளல் தன்ழச்றசனள தொகப்ளயற 

இனக்கங்களும், உநழழ்வர் சுபக்கும் ஆற்லும் உண்டளகும். 

 இந்த ழறனழல், குமந்றதகள் உறச்சல் நற்றும் 

உணர்ச்சழயசப்டுதல் களபணநளக தன்ழச்றசனளக இனங்கும் ஆற்ல் 

அதழகளழக்கும். 

 குமந்றதகள் தூங்கும் மபத்தழல் தன்ழச்றசனளக தசனல்டுதல் 

குறயளக களணப்டுகழது. 

 இந்த ழற ற்டும் மளது மச்சளற்ல், மகட்கும் தழன், ளர்றயத் 

தழழல் சழபநம் ற்டுகழது. 

 இந்த ழற ற்டும் மளது, கப்தை தறச ததளழ உண்டளகழது. இது 

தறசகள் இறுக்கநளக (அ) தர்வு அறநனவும் யமழ யகுக்கழது. 

 

c) இணக்கநற் தததோற யளதம் (Ataxic C.P):  

Ataxic ன் தசளல் இணக்கநற் அல்து எளங்கழல்ளதது ன்றதக் 

குழக்கழது. இந்த யறகனள ழற யழகளபத் தன்றநத்ம் அடங்கழன 
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ண்தைகற தகளண்டது. தழர் ழறனற் இனக்கத்றதத்ம் எளங்கற் 

தன்றநத்ம் உறடனயபளய் களணப்டுயர். இணக்கநற் இனக்கம் எத 

தழத்தயர் டக்கும் மளது (அ) மததம் தளதட்கற டுக்கும் மளது 

களணப்டும். இணக்கநற் தததோறயளதம் களல்கள் நற்றும் றககழல் 

உள் தறசகற கட்டுப்டுத்துயதழல் குழக்கவடு தசய்த்ம். இது மதகம் 

இதக்கமயண்டின சநழறறன ளதழத்து, வீநள இணக்கத்தழற்கு 

யமழயகுக்கழது. 

 

களபணழகள்:  

இணக்கநற் தததோற யளதத்தழல் தோறனழல் உள் தததோற 

(Cerebellum) ன் குதழக்கு ளதழப்ற ற்டுத்துகழது. தததோற 

ன்து தோறனழன் சநழறப்டுத்தும் றநனநளக உள்து நற்றும் 

கட்டறக்கும் றநனநளக தழகழ்கழது. 

 

ண்தைகள்:  

 தைனங்கள் அறசந்து தகளண்மட இதப்தளல் எதயழத டுக்கநள ழற 

ற்டுகழது. தநன்றநனள இனக்க தசனல்கள் தசய்யதழல் 

மகளளறுகள் இதப்தளல், றகதனளத்து, தகளத்துக் கபண்டி (Fork), 

கபண்டி இயற்ற உமனளகம் தசய்யதழல் சழபநம் ற்டுகழது. 

 ழறனற் தன்றநக்கு யமழயகுக்கழது. தழதனளதயர் களல்கற 

இடுப்தைப் குதழக்கும் அப்ளல் றயத்து டப்ர். இது அகநளக 

டக்கும் அடிப்றட (wide base gait) ஆகும். ழறனற் தன்றநத்ம், 

வீநளக சநழறத்ம் ஈடு தசய்யதற்களக இச்தசனல் ற்டுகழது. 

 தழதனளதயர் வீநள சநழறமனளடு இதப்தளல் அதழக 

தளதட்கற தழணழக்கும் எத தசனலுக்கு ஆளயர். 

 மச்சளற்ல் நற்றும் யழளங்கும் தன்றந ளதழக்கப்டுகழது.  

 யமக்கத்தழற்கு நளளக துளழதப்டும் தசனல்கள் அல்து மசும் மளது 

இறடதயழ அதழகம் களணப்டும். 

 தழதனளதயர் ’இணக்கநற் மச்சளற்ல் இனக்கம்´ ன்றத 

னன்டுத்துயர், மசும் சநனத்தழல் இதழல் எதயர் தோச்சுயழடும் 

சத்தத்மதளடு கூடின இறடதயழ அதழகம் யழட்டும் யளர்த்றதகற 

தயழப்டுத்துயர். 

 இணக்கநற் தததோற யளதம் உறடனயர் தநதுயள கண் 

இனக்கத்றத தயழப்டுத்துயர். தழதனளதயர் ளர்க்கும் தழறசறன 

யழறபயளக நளற்றும் மளது தங்கள் குழக்மகளற இமந்துயழடுயர். 

அயர்கழன் கண்கள் அஜளக்கழபறதனழளல் கயழனளநல் மளக்கத்றத 
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குறந்த நதழப்தேடு தசய்யர். இதன் தோம் ளர்றயறன ழறப்டுத்தும் 

இனக்கம் மதறயனளகழது. 

 

d) கப்தை தததோற யளதம் (Mixed C.P):  

கப்தை தததோற யளதம் எத யர்ச்சழ குறளடு ஆகும். இது 

தோறனழல் ற்டும் ளதழப்ளல், ழப்ழற்கு தொன்மள அல்து குமந்றத 

ழந்து சழ ளட்கழமள ற்டுகழது. கப்தை தததோற யளதத்தளல் 

ளதழக்கப்ட்டயர்க்கு தோறனழல் உள் இனக்கக் கட்டுப்ளட்டு 

றநனத்தழல் இதக்கும்  குதழகள் ளதழப்தைக்குள்ளகும். குமந்றதகள் 

என்றுக்கு மநற்ட்ட தததோற யளதத்தழன் ண்தைகறக் 

தகளண்டிதந்தளல் அயர்கள் கப்தை தததோற யளதத்தளல் 

ளதழக்கப்ட்டுள்ர் ன்து தளதளகும். 

 

யறககள்: 

கப்தை தததோற யளதம் உடலின் ந்தப்குதழனழன் இனக்கத் 

தன்றநனழல் ளதழப்தை ற்டுகழது. ன்றத அடிப்றடனளகக் தகளண்டு 

நளறுடும். இந்தப் ளதழப்குதழ (hemiplegia) (அ) உடலில் உள் இத 

றககளுக்கும் அல்து இத களல்களுக்கும் ற்டளம். 

 

களபணழகள்: 

தததோற யளதம் நற் யறககள் மளமய, இது தோறக்கு ற்டும் 

ளதழப்ளல் உண்டளகுகழது. தோறனழல் உள், ல்மயறு குதழகழல் 

இதக்கும் இனக்க கட்டுப்ளட்டு றநனத்தழல் மகளளறு ற்டுயதளல் 

கப்தை தததோற யளதம் ற்டுகழது. 

தோறனழன் தைப்குதழ (Motor cortex):  

தோறனழன் தைப்குதழனழன் ளதழப்தை தறசகழல், தோட்டுகழல் 

தறசளர்கழல் யழறப்தைத்தன்றநறன ற்டுத்தும். 

அடிதோறத் தழபள் (Basal Ganglia): 

அடிதோறத்தழபள் ளதழப்தை ற்டுயதழன் தோம் இனக்கத் தன்றநனழலும், 

அழசளர் ழறனழலும் மசதம் ற்டுகழது. 

 

ண்தைகள்: 

எதயர் இவ்யறக தததோற யளதத்தளல் ளதழக்கப்டும் மளது 

டநளடும் தன்றநனழல் சழபநம் ற்டுகழது. அதமளடு தழடீதப 

இறுக்கத்தன்றநமனளடு இளப்தை இனக்கதொம் ற்டுகழது. 
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எதயர் தன்ழச்றசனளக இனக்கம், சநழறனழன்றந, இணக்கநழன்றந 

மளன்யற்ற தயழப்டுத்துயர். தயவ்மயறு யறகனள தததோற 

யளதம்.  இறணப்தைகளக மசர்ந்து கப்தை தததோற யளதம் 

களணப்டும். 

யழறத்த (Spastic):  அதழக தறச ததளழ இறுக்கத்றதத்ம் டுக்கநளக 

டக்கும் தழறத்ம் ற்டுத்தும். 

இனக்க குறளடு (Athetoid): அதழக நற்றும் குறந்த தறசதளழனழல் 

நளறுளடு இதப்தளல் இறுக்கநள தன்றந ற்டுகழது. 

இணக்கநற் (Ataxic): சநழற நற்றும் எதங்கழறணதலில் மகளளறு 

இதப்தளல் சளதளபண இனக்கம் ளதழக்கப்டுகழது. 

 கப்தை தததோற யளதம் உடலின் ந்த குதழனழன் இனக்கத் 

தன்றநனழல் ளதழப்தை ற்டுகழது ன்றத அடிப்றடனளகக் 

தகளண்டு நளறுடும். இந்தப் ளதழப்தை உடலில் உள் இதகளல்கள் 

(Diplegia)) உடலின் ளதழப்குதழ (Hemiplegia) (அ) உடலில் உள் 

இத றககளும், இதகளல்களுக்கும் ற்டளம். 

 குமந்றதகள் தங்கள் தறறன ழறனளக றயக்க இனளது. 

 குமந்றதகளுக்கு இறுக்கநள தறச ளதழப்தை இதக்கும். 

 குமந்றதகளுக்கு டக்கும் மகளளறு (அ) குறுக்கு தடுக்கள களல்கள் 

களணப்டும். 

 குமந்றதகள் ழபண்டு டுக்க இனளது. 

 குமந்றதகள் எத றகக்கு மநல் நற்தளத றகறன றயப்தற்கு 

மளழடும். 

 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

                     இடத்தழல் ளதுக.  

           ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல்   

                     தகளடுக்கப்ட்டுள் தழமளடு எப்ழட்டு அழக.  

 

1. தததோற தொடக்குயளதம் உடலில் ந்த குதழ ளதழப்தை 

ற்டுயதளல்  யதகழது. 

(a) தோற (b) தண்டுயடம் (c) களல்கள் 

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. தததோற (cerebral) ன் தம் றயத்து தசய்கழறதக்   

   குழக்கழது நற்றும் யளதம் (palsy) ன்து உடல் இனக்கத்தழ  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ழளழவு 2 தததோற தொடக்குயளதம் தசனல்ளட்டு 

குறளடுகற நதழப்தேடு தசய்தல்  

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 பருமூலயளதத்தழன் தசனல்ளட்டு நதழப்தேட்டுக் கருயழகல 

யழயளழத்தல். 

 

தசனல்ளட்டு நதழப்தேடு ன்து எத தொளறநனள நதழப்தேடு ஆகும். எத 

குமந்றத ல்ள சூழ்ழறகழலும் வ்யளறு தசனல்டுகழது ன்றத 

நதழப்தேடு தசய்கழது. நதழப்தேடு தசனல்தொறனளது தததோற யளதம் 

தளக்கத்றத அழந்து தகளள் உதவுகழது நற்றும் தததோற 

தொடக்குயளதத்தழன் யறககறப் ற்ழத்ம், தறதௌடு ற்ழன சளழனள 

கதத்துகறத்ம் அழன தொடிகழது. நதழப்ழடுதலில் கதத்துக்கள், 

தறதௌட்டிற்கு ழன் யர்ச்சழனழன் தளக்கத்றத ளர்க்க உதவுகழது. 

 

ழன்யதம் சளழளர்க்கும் ட்டினல் எத ல் ஆபம்ம். இது குமந்றதனழன் 

யர்ச்சழனழல் தளநதம் ற்டுயறத அழன உதவுகழது. இந்த ட்டினற 

12 நளதத்தழற்கு (அ) அதற்கு மநற்ட்ட யதுள் குமந்றதகளுக்கு 

னன்டுத்தளம். 

 

2 நளதம் நற்றும் அதற்கு மநற்ட்ட யனது 

 குமந்றதறன தூக்கும் சநனத்தழல் தறறனக் கட்டுப்ளடு தசய்யதழல் 

சழபநம் ற்டுகழது. 

 இறுக்கநள அல்து றக களல்கள் ஆடிக்தகளண்டிதக்கும் ழற 

ற்டுகழது. 

 தூக்கும் சநனத்தழல் இறுக்கநள களல்கள் குறுக்கும் தடுக்கநளக 

(அ) கத்தழளழக்மகளல் மளன்று இதக்கும் தன்றந ற்டுகழது. 

 யளனழன் யமழனளக இனங்குயதழல் சழபநம் ற்டும் நற்றும் உணறய 

ஊட்டுயதழல், உழஞ்சழக் குடிப்தழலும் சழபநம் யதம். 
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ஆறுநளதம் (அ) அதற்கு மநற்ட்ட யனது 

 தூக்கும்மளது, சவபற் தறக் கட்டுப்ளடு ததளடதம். 

 எத றகறன றயத்து தளதற அறடயர், நற்தளத றகறன 

தோடின ழறனழல் றயத்துக் தகளள்யர். 

 உண்ணுயதழலும், குடிப்தழலும் சழபநம் ற்டும். 

 நற்தளதயளழன் உதயழனழன்ழ தைபண்டு டுக்க நளட்டளர்கள். 

 யனழற்றுப்குதழனழன் நவது இதக்கும் மளது, அயர்களல் றககற 

றயத்து தள்ழ தொன்ளக தசல் இனளது. 

 

10 நளதம் அல்து அதற்கு மநற்ட்ட யனது 

 எத றகறன நற்றும் களல்கற தள்ளுயதழன் தோம் ஊர்ந்து 

தசல்யர். தழர்தொறனழல் இதக்கும் றகறனத்ம், களல்கறத்ம் 

இளத்துக் தகளண்டு தசல்யர். 

 தளளக அயர்களல் உட்களபமயள (அ) ளம்மயள இனளது. 

 

12 நளதம் அல்து அதற்கு மநற்ட்ட யனது 

 ஊர்ந்து தசல்மயள (அ) தொனன்று தளநளகமயள ளந்து ழற்கமயள 

இனளது. 

 நற்தளத துறணமனளடும் அயர்களல் ளந்து ழற்க இனளது. 

ழன்யதம் யமழகள் தததோறயளதத்றத நதழப்தேடு தசய்து நதத்துய 

னழற்ச்சழத்ம் அதன் தறதௌடு தழட்டத்றதத்ம் தசனல்டுத்த உதவுகழது. 

தததோற யளதம் உறடன ர் டக்கும் தன்றநனழல்  சயளல்கற 

சந்தழப்ர், இது குழப்ளக தறச இறுக்கம், யழறப்தைத் தன்றந, 

தோட்டுகழல் மகளளறு, சவபற் சநழற நற்றும் லும்தைகளுக்கு இறடமன 

எளங்கள யளழறசனழன்றந மளன் களபணங்களல் ற்டுகழது. இது 

யனது அதழகளழக்கும் மளது, குழப்ழடத் தகுந்த அவு நழகவும் ளதழப்ற 

ற்டுத்தும். 

 

இதளழநளண தொறனழல் டக்கும் தழழல் ஆய்வு (2D Gait analysis): 

இதளழநளண தொறனழல் டக்கும் தன்றநனழன் மளக்கம் ன்தயழல், 

எதயர்; ழநழர்ந்து டக்கும் ழறறனத்ம், டக்கும் ளயறறனத்ம் 

நதழப்தேடு தசய்ன தொடித்ம். இது இனக்கும் தன்றநனழல் ஆய்வு (kinematic 

analysis) ப்டும். ழபச்சறறன கண்டழந்து அதற்தக இதக்கும் 

தறதௌடுகள் மதறய இதக்கும் ட்சத்தழல் டக்கும் தன்றநனழல் 

தொன்மற்ம் தசய்ன உதவுகழது. 
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எத இதளழநள டக்கும் தழழல் உள் ஆய்வு, தததோற யளதம் 

உள் ர் டக்கும் தழற உறடனயபளனழன், இந்த ஆய்றய 

மநற்தகளள்ளம்.( GMFCS Level I-II) 

எத இதளழநள (2D) டக்கும் ஆய்வு ன்து அதயதொள் நதத்துயர் 

றடளறதனழல் டக்கும் றப களதணளழ தோம் தழவு தசய்யர். 

நதத்துயர் ளழன் இடுப்தை, தோட்டு கணுக்களல் நற்றும் தொளழற 

அறநப்தைத்தன்றநனழன் அறசக்கும் தழற நதழப்தேடு தசய்யர். சழ 

டக்கும் தழன், அகநள றட தசய்த்ம் மபம், வம், ழற்கும் மபம், 

ஆடும் மபம், தோட்டுகழன் மகளணம் நற்றும் சவபள சநழறனழன் மளது 

நதழப்தேடு தசய்து யமக்கநளக டக்கும் மதளபறணமனளடு எப்ழடுயர். 

இயர்கள் தொன் க்கம், ழன்தைம் இயற்ழன் யமழனளக ஆய்வு 

தசய்னப்டுயர். 

 ழன்ர், தழவு தசய்னப்ட்ட ளழன் டக்கும் தழன் களதணளழறன 

நழக தநதுயள இனக்கத்தழல் நறுடித்ம் எடச் தசய்யர். 

 இதளழநள ஆய்வு (2D) தநன்தளதள் டக்கும் தன்றநறன ஆய்வு 

தசய்னவும் நற்றும் மததம் குறளடுகற கண்டழன உதவுகழது. 

 உடல்  நதத்துயர் இந்த நதழப்தேட்டில் உள் தகயல்கற சழந்த 

தறதௌடுகற தொடிவு தசய்ன னன்டுத்துயர். சழகழச்றசனழல் இக்றக 

அறடத்ம் னழற்சழ (Goal directed) &( Training), கணுக்களல் 

ஆர்த்மதளறஸ் அணழதல் (Ankle foot orthoses) நற்றும் அறுறய 

சழகழச்றசத்ம் கூட அதநதழக்கப்டளம், இது டக்கும் தழன் 

த்தறகன அவு ளதழக்கப்ட்டுள்து ன்றத தளறுத்து 

அறநகழது. 

நதழப்தேட்டின் கள அவு, 10-30 ழநழடங்கள் ஆகும். கூடுதல் மபம் 

களதணளலி தழறய ஆய்வு தசய்னவும் அழக்றகறன தனளளழக்கவும் 

தசயழடப்டும். தநளத்தநளக டநளடும் இனக்கத்றத களதணளலி தழவு 

தசய்து தொடிப்தற்கு 1-2 நணழமபம் ஆகும். 

 

கடள ததளமழல் ளவதழனள தசய்த்ம் அவீடு COPM(Canadian 

Occupational Measure): 

தததோறயளதம் ளதழக்கப்டும் தக்கும், அயர் குடும்த்தழற்கும் 

COPM உதவுகழது. தொக்கழனநள தசனல்கற கண்டழந்து சழகழச்றச 

யமழனளக அறத தொறப்டுத்துயறத சளர்ந்ததளக உள்து. இது 

தழந்மதளறும் தசய்த்ம் மயறனள தன்றத்தளன் கயழத்தல், 

ள்ழக்கு தசல்லுதல் (அ) மயறக்கு தசல்லுதல், யழறனளட்டிலும் எய்வு 
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மபத்தழல் ங்தகடுத்தல் மளன் தசனல்கற தொன் றயக்கழது COPM 

ன்து எத தழநழதளழன் அவீடு, தன்ளல் இது 

எவ்தயளதயறபத்ம் அயளழன் தசளந்த சூழ்ழறறனத்ம் இக்றக 

உதயளக்குயதழலும், அதற அர்த்ததொள்தளக நளற்றுயதழலும் 

அறநந்ததளக உள்து. உடல் நதத்துயர் நற்றும் தததோற யளதம் 

ளதழக்கப்ட்ட நக்கள் நற்றும் அயளழன் குடும்த்தழர் COPM தொடிக்கும்  

ட்சத்தழல், சழகழச்றச நற்றும் தறதௌடு சம்ந்தநளக தொன்தளழறந 

தகளடுப்து ளவதழனளக மயற தசய்யர். 

தொக்கழனநளக, அவ்யளறு தளங்கள் மதர்ந்ததடுத்த தசனலில் தசம்றநனளய் 

தொடிந்த ன்தற COPM அவீறட ழன்ர்; தசய்யர். 

COPM நதழப்தேடு  ந்த யனதழதக்கும் தசய்னளம், அந்த யறகனள 

தததோற யளதம் ளதழப்தை அறடந்தழதந்தளலும், இறத னன்டுத்தளம். 

குமந்றதகள் 8 யனதுக்குக் கவழ் இதக்கும் மளது நற்யமபளடு ததளடர்தை 

தகளள்யதழல் சழபநம், தைத்தழக் கூர்றநனழல் குறளடு, குடும் அங்கத்தழர் 

(அ) அயர்கற களழசறத்டன் தளறுப்தடுத்து கயழப்யர், 

இயர்கள் அறயதம் COPM ழறவு தசய்ன மயண்டும். 

உடல் நதத்துயர் எத ளதழ யடியறநக்கப்ட்ட மர்தொகத் மதர்றய 

தசனல்டுத்துயதன் தோம் தததோற யளதம் ளதழக்கப்ட்ட ர் நற்றும் 

அயளழன் குடும்ம் தழதொம் தசய்த்ம் 5 தசனல்கற கண்டழந்து அறத 

தசய்ன றயப்தழல், தசய்ன றயக்க ழறப்தழல் (அ) இன்தம் தழம்ட 

தசய்யதழல் யமழடத்தளம். 

 

இக்றக அறடத்ம் அவீடு (Goal attainment scaling): 

தததோறயளதம் (GAS) ளதழப்றடந்த  தம் அயளழன் 

குடும்த்தழதம் சழகழச்றசக்கள தழப்ட்ட இக்றக மநம்டுத்துயறத 

உடல்  சழப்ளர் (Health professional) அயர்களுடன் இறணந்து 

தசனல்ட இக்றக அறடத்ம் அவீடு யளய்ப்ளக உள்து. (GAS) 

ன்றத தழனளக தசனல்டுத்தளம் (அ) நற் நதழப்தேடுகளுடன் 

இறணந்து தசனல்டுத்தளம். 

உடல் நதத்துயர்கள் இக்றக அறடத்ம் கதயழ (GAS)  தததோற 

யளதம் ளதழப்றடந்த நக்கள் தங்கள் இக்றக மதர்ந்ததடுத்து மயற 

தசய்யது மளன் களளழனங்களுக்கு னன்டுத்துயர். இது சழகழச்றச 

அழக்கும் மளதும் அதன் தறதௌட்டின் மளதும் உதவுயதளக 

அறநகழது. தழப்ட்ட இக்றக அறநப்து யளடிக்றகனளதக்கும் 

உடல்  யழசளளழப்ளதக்கும் உக்கத்றதத்ம், கயத்றதத்ம் 

உற்றுமளக்க அறடத்ம் கதயழறன தததோற யளதம் ளதழப்றடந்த 
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ந்த யனதழதக்கும் னன்டுத்தளம் நற்றும் நழகவும் ளதழக்கப்ட்ட 

தததோறயளதம் தகளண்டயளழன் அவீட்றட கணக்கழட்டு அதன் தோம் 

தறதௌடுகறத்ம், மசறயகறத்ம் தகுதழயளளழனளக ழளழத்து 

தயழதகளண்டு யப தொடித்ம் உடல் நதத்துயர் (Health professional) 

யளடிக்றகனளதடன் இறணந்து இந்த அவீட்றட ழறவு தசய்ன 

தொடித்ம் நற்றும் அயர்கள் குடும் அங்கத்தழர் (அ) அயர்களுடன் 

இறணந்து இந்த நதழப்தேட்றட ழறவு தசய்யர். 

உடல்த்துறனழல் உள்மளர் யளடிக்றகனளர் நற்றும் அயர் 

குடும்த்தழதடன் இறணந்து தசனல்டுயர் நற்றும் அயர்கழன் 

இக்கழற கண்டழந்து அயர்களுக்கு உதயழனளக இதக்குநளறு ற்ளடு 

தசய்யர். மநலும் இக்களது யளழ்க்றக சூழ்ழறனழல் ஈடுடுயது, 

இறைர் குளயழற்கு தசல்யது (அ) தழறபப்டத்தழற்கு தசல்யது 

தளன்யற்றுடன் இறணந்ததளக இதக்கழது. 

இக்கு ன்து தழந்மதளறும் தசய்த்ம் மயறகற சளர்ந்ததளக 

இதக்கழது. றகதனளத்தழற மநம்டுத்துயது கத்தழ நற்றும் தகளத்துக் 

கபண்டி (fork) றயத்து சளப்ழடுயது யண்டி எட்டுதல் (அ) ந்றத ழடித்து 

மளன்யற்மளடு ததளடர்தை உள்தளக அறநகழது. 

உடல்த் துறனழர் (Health professional) தழர் நற்றும் அயளழன் 

குடும்த்தழதடன் இறணந்து இக்கழற கண்டழயதற்கும் அதற 

உணர்வுதர்யதொடன் தசனல்டுத்துயதழலும் தொக்கழன ங்கு யகழக்கழன்ர். 

சழகழச்றச (அ) தறதௌடு தொடிந்த ழகு: உடல் த்துறனழல் உள்மளர் 

(Health professional) தழர் நற்றும் அயளழன் குடும்த்தழதக்கும் ந்த 

அயழற்கு இக்களது தசனல்டுத்தப்ட்டுள்து ன்றத கண்டழன 

உதயழ தசய்யளர். 

இக்றக அறடத்ம் அவீடு ததம்ளலும் 20 தொதல் 40 ழநழடத்தழல் 

ழறயறடத்ம். 

தோட்டுகழன் இனக்க தசனல்ளட்டின் அவீடு (Gross motor function 

measure) ன்து, தததோற யளதம் ளதழப்றடந்த 

குமந்றதகழறடமன இதக்கும், அதழக அயழள நளற்த்றத நதழப்ழட 

உதவுகழது. இது ந்து யறகனள குதழகற உறடன இனக்கத்றத 

கண்டழகழது. இது ளழநளணங்கள் ப்டுகழது. 

(அ) டுத்தல் நற்றும் தைபண்டு டுத்தல் 

(ஆ) உட்களதம் ழற  

(இ) ஊர்ந்து தசல்லுதல் நற்றும் தொட்டி மளடுதல்  

(ஈ) ழற்கும் ழற 

(உ) டந்து தசல்லுதல், எடுதல் நற்றும் குதழத்தல் 
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GMFCS: தோட்டுகழல் இனக்க தசனல்ளட்டின் ததளகுத்தல் தொற ன்து 

டக்கும் தன்றநனழல் உள் தளக்கத்றத ததளகுக்க உதவுகழது. 

 தோட்டுகழன் இனக்க தசனல்ளட்டின் கண்களணழப்தை ன்து (GMFM) 

 குமந்றத யர்ச்சழறன கண்களணழக்க உதவுகழது. 

 இக்றக ழர்ணனழப்தற்கும் நற்றும் தழட்டநழடுகழன் சழகழச்றசறன 

தவர்நளழப்தற்கும் உதவுகழது. 

 இனக்க தறதௌடு நற்றும் சழகழச்றசனழன் தறதௌடுகள் ற்ழன 

யழறவுகற நதழப்ழடுகழது. 

 தொதழர் யனதழல் இனக்கத் தன்றநனழன் யழறவுகற இனக்கத் 

தன்றநனழன் யர்ச்சழ யறமகளடுகள் தோம் கண்டழன உதவுகழது. 

இந்த கண்களணழப்தை தொற 5 யனது தொதல் 16 யனதுள் குமந்றதகளுக்கு 

உகந்ததளக அறநகழது. இது இனக்கத்தன்றநனழல் ப்டி கடுறநனளக 

தளக்கப்ட்டு இதந்தளலும் நதழப்தேடு தசய்னளம். 

 

இந்த நதழப்தேட்டில் ழசழமனளததபழஸ்டுகள் (Physiothrephist) 

தததோறயளதம் ளதழத்த குமந்றதகழடம் அமக தோட்டு இனக்க 

தசனல்ளடுகற ழறவு தசய்ன தசளல்யர், இது குமந்றதகழன் யனதும் 

நற்றும் தசனல்டுத்தும் தழன்கற சளர்ந்து இதக்கும். இந்த 

தசனல்டுத்தும் தழழல் தைபண்டு டுத்தல், உட்களததல், ழன்தைநளக 

டத்தல், டிகழல் றுதல் எதகளலில் ழற்ல் மளன்றய உள்டங்கும். 

இறத ழறவு தசய்ன 45-60 ழநழடங்கள் மதறயப்டும். 

தததோற யளதம் ளதழத்த நக்கழடம் தழந்மதளறும் டக்கும் 

தன்றநனழல் மகளளறுகள் களணப்டும் நற்றும் மசும் தன்றந, ததளடர்தை 

தகளள்ளுதல், மகட்கும் தழன் நற்றும் சுனபளநளழப்தை இயற்ழல் 

ளள்மதளறும் ளதழப்தை ற்டுகழதளக இதக்கழது. இறத கதயழ தோம் 

அல்து உதவுகழன் வீ ததளமழல் தட்த்தழன் யளனழளக னன்தச் 

தசய்னளம். 

 

தழப்ட்டயறப யளழறசப்டுத்தழ ழபச்சறகற கண்டழத்ம் தொற 

IPPA (Individually prioritised problem assessment):  

IPPA ன்து தழதனளதயர் எத சழழன கதயழ (அ) உதயழ தசய்த்ம் 

தட்த்தழற தகளண்டு சயளல்கற தழர் தகளள்ளும் தன்றந 

குறந்துள்யள  அயழட உதவுகழது. சழ டுத்துக்களட்டுகள், 

ப்டினளக இந்த நதழப்தேட்டில் தழதனளதயர் ததளடர்தை சளத கதயழறன 

னன்டுத்துயறத யழட உதயழ ததளமழல்தட்த்றத உமனளகழப்தழல் 

ததளடர்ச்சழனள அளத்தம் குறந்துள்தள  அயழட னன்டுகழது 

நற்றும் மயறனழல் ழமபளடுள் ததளடர்தை தொன்மற்ம் (அ) 
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கணழப்தளழனழல் தழம்ட தசய்யது மளன்யற்ற அயழட 

உதவுகழது. 

 

IPPA ன்து தழப்ட்ட யளடிக்றகனளறப றநனப்டுத்துயதள 

அவீடு, தழல் தததோற யளதம் ளதழத்த எவ்தயளதயதம் அயளழன் 

தழப்ட்ட சூழ்ழறறன கண்டழந்து அயர்களுக்கு து நழகவும் 

யளழ்க்றகக்கு இன்ழனறநனளதது  கண்டழன உதவுகழது.  இந்த 

நதழப்தேட்றட தததோறயளதம் உள் ந்த நழததக்கும் 

னன்டுத்தளம். குமந்றதகள் நற்றும் தளழமனளர்களுக்கும் 

னன்டுத்தளம். குமந்றதகள் நற்றும் தளழமனளர்களுக்கு ழமளடு 

ததளடர்தை தகளள்யதழல் சழபநம் ற்டும் நற்றும் குமந்றதகள் 16 யனதுக்குக் 

கவழ் இதப்ழன் தற்மளர் (அ) பளநளழப்யர் உதயழ தசய்யதற்கு 

மதறயப்டுயர். 

 

IPPA ன்து உடல்த்துறனழல் உள்யபளல் தததோற யளதம் 

ளதழப்றடந்த தக்கு, அயதறடன தற்மளர் நற்றும் பளநளழப்யர் 

மதறயப்ட்டளல் அயர்கமளடு இறணந்து இது தசனல்டுத்தப்டுகழது. 

மததம் கதயழ அல்து உதயழ ததளமழல் தட்ம் சளர்ந்தறத 

மதர்ந்ததடுக்கும் தொன்தை ள மகளளறுகற தொகயளழப்டுத்தழ 

கண்டழனளம். எவ்தயளத மகளளறுகளுறடன சழபநதொம், தொக்கழனத்துயம் 

தழதனளதயர் அயளழன் குடும்த்தழர் (அ) அயறபக் தகளண்டு 

நதழப்ழடப்டும் ழன்தை தொள நதழப்தண்களும் கணக்கழடப்டும். கதயழ 

அல்து உதயழ ததளமழல்தட் சளதம் எத குழப்ழட்ட களம் 2 (அ) 3 

நளதத்தழற்கு னன்டுத்தழன ழன்ர், தழதனளதயளழன் மகளளறுகள் 

நவண்டும் இபண்டளம் தொற நதழப்தேடு தசய்னப்டுகழது. இபண்டு 

நதழப்தண்கறத்ம் எப்ழட்டுப்ளர்க்றகனழல் இந்த கதயழனளல் (அ) 

உதயழ ததளமழல்தட் கதயழனளல் இந்த மகளளறுகற சளழதசய்ன 

தொடிந்ததள ன்றத கண்டழனளம். 

 

குமந்றதகள் கபங்களுக்கு உதவும் கதயழ ழற நதழப்தேடு(Kids assisting 

hand equipment kids): 

இது குமந்றதகள் உடல் ளதழழற க்கயளதம் அல்து எததைம் 

தததோறயளதம் ளதழத்தயர்கள் வ்யளறு ளதழப்றடந்த கபத்றத 

னன்டுத்துகழன்ர், யழறனளடும் மளது இத கபங்கள் வ்யளறு 

னன்டுத்துகழன்ர் ன்றத அவீடு தசய்கழது. 

(ததபழஸ்ட்) சழகழச்றசனழப்ளர் னன்டுத்தும் தொக்கழன களபணழகள்: 



21 
 

 வ்யளறு எதக்க தததோற யளதம் ளதழத்த குமந்றத தன் றகறன 

னன்டுத்துகழது ன்றத யழயளழத்தல். 

 கயநளக எவ்தயளத குமந்றதனழன் தசனல்டுத்தும் தழன்கற 

றநனநளக கததழ சழகழச்றசனளது தழட்டநழடுதல் மயண்டும். 

 சழகழச்றச (அ) தறதௌடு சக்தழ யளய்ந்ததளக இதந்ததள ன்றத 

அயழடுதல், 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றச(Physiotheraphy): 

குமந்றதகள் - கபங்களுக்கு உதயழ நதழப்ழடுதல் ன்து உடல் ளதழ 

க்கயளதம் தகளண்ட குமந்றதகளுக்களது. இபண்டு தழப்தைறடன 

நதழப்தேடு தயவ்மயறு யனதுறடன குமந்றதகளுக்கு 

னன்டுத்தப்டுகழது. 

 சழழன குமந்றதகள் (ளர் தயத்தழர்) 18 நளதத்தழலிதந்து 5 

யனதழற்குட்ட்மடளர். 

 ள்ழ தசல்லும் குமந்றதகள் 6 யனது தொதல் 12 யனதுள்மளர். 

ளர்களுக்கள தழப்தை யனது 8 தொதல் 18 நளதம் உள் தழப்ற சழழன - 

கபங்களுக்கு உதவுதல் நதழப்தேடு ன்ழதக்கழது இறன நளணயர்கள் 

குமந்றதகளுக்கு யழறனளடும் மபத்தழல் தளம்றநகள் தகளடுக்கப்ட 

மயண்டும். தளம்றநகளது இதறககற றயத்து குமந்றத 

யழறனளட தூண்டும் யறகனழல் மதர்ந்ததடுக்கப்டுதல் மயண்டும். 

 

ள்ழ தசல்லும் யனது உறடன குமந்றதகள்: 

குமந்றதனளது இத சளகச-கதத்துக் தகளண்ட யறக 

யழறனளட்டுகழல் என்ற மதர்;ந்ததடுத்து யழறனளட 

யபமயற்கப்டுதல் மயண்டும். யழமரசழத்து மதர்ந்ததடுக்கப்ட்ட 

தளம்றநகற தொன் மளமய னன்டுத்த மயண்டும். ஆளல் 

இம்தொற தளம்றநகளது றக யழறனளட்டுகழல் எத குதழனளக 

னன்டுத்தல் மயண்டும். இக்கு ன்து எமப மளன்றுதளன் 

இதக்கழது. குமந்றதகள் இதகபம் உமனளகழத்து யழறனளட 

தூண்டப்ட மயண்டும். குமந்றதகள் இதகபம் உமனளகழத்து யழறனளட 

தூண்டப்ட மயண்டும். குமந்றத யழறனளடும் மளது களதணளழ தழப்தை 

தசய்னப்டுகழது. ழன்தை சழகழச்றச அழப்யர் நதழப்தண்கற (SCORE) 

குமந்றதனழன் தசனல்தழன் தகளண்டு தழவு தசய்யர். 

 

நதழப்தேடு தசய்த்ம் குதழ 30-60 ழநழடங்கள் டுக்கும், நற்றும் 15 ழநழடம் 

குமந்றதகள் யழறனளட்டு ததளடர்தைள் கபங்களல் உதவும் 

நதழப்தேட்டிற்கு ன்று டுத்துக் தகளள்ப்டுகழது. நவண்டும் 60 
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ழநழடங்கள் சழகழச்றச அழப்யர் களதணளழ தழறய நதழப்தேடு 

தசய்யதற்கு டுத்துக் தகளள்யர். நதழப்தேடு ற்ழன ழன்தெட்டத்றத 

அழக்றகனளக ளதளம் அல்து குடும்த்தழளழன் தொன்ழயழன்டி 

யளய் அழக்றகனளகவும் இதக்களம். ளத்து யடியழல் உள் 

அழக்றகறன ழறவு தசய்ன 30 ழநழடங்கள் ஆகும். மதக்கு மர் 

கந்துறபனளடல் ழறவு தசய்னவும் 30 ழநழடங்கள் ஆகும். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

          இடத்தழல் ளதுக.  

       ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல்   

          தகளடுக்கப்ட்டுள் தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

3. இதளழநளண டநளடும் தன்றந ஆய்வு ன்து 

தழதனளதயறப ளத்து நதழப்தேடு தசய்ன னன்டுகழது. 

 (i) டக்கும் மதளற்ம்  (ii) தண்டுயடதன்  

(iii) மதகழற(Posture) 

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

4. ‘இக்றக அறடத்ம் அவீடு” ன்து ந்த யறக யனதுக்கு 

உகந்ததளக இதக்கும். 

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ழளழவு 3 சழகழச்றச தறதௌட்டிற்கள ங்கழப்தைம் நற்றும் 

தததோற யளதம் தகளண்ட குமந்றதகளுக்கள ளழந்துறப 

தசய்தல் (Provision of therapeutic Intervention and referral of 

children with CP) 

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 பருமூலயளத்தழற்கள  ழகழச்ல  தலமடுகல யழக்குதல். 

 

 யறகனள சழகழச்றச தறதௌடுகள் தததோறயளதம் ளதழத்த 

தழதனளதயறப ழர்யகழத்து தகளண்டு தசல்யதற்கு னன்டுத்தப் 

டுகழது. இந்த தறதௌடுகள் ளபம்ளழன உடற்னழற்சழ சழகழச்றச, 
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மச்சளற்ல் சழகழச்றச, ததளமழல் சளர்ந்த சழகழச்றச நற்றும் ழ 

தறதௌடுகள உணர்ச்சழகற எதங்கழறணத்தல் அதமளடு 

ளபம்ளழனநற் நற்றும் உகளபநள நளற்றுயமழ நதந்றதத்ம் 

உட்டுத்துயதளக உள்து. 

 

ளபம்ளழனநள உடற்னழற்சழ சழகழச்றச தொற தசனல்டுத்தும் தழழல் 

தொன்மற்ம் களண றயக்கழது. யழமசரழத்த யறகனழல் தததோற 

யளதம் ளதழத்த தழதனளதயளழன் தறசனழன் தன், உள்ளூப தறசனழன் 

அளத்தத்றத தளங்க கூடின சக்தழ நற்றும் தளழதயழள தொளறநனள 

தோட்டுகழன் இனக்க தபம் மளன்யற்ழல் தொன்மற்ம் களண 

தசய்கழது. 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றச தறச நவண்டும் இனல்தை ழறக்கு யததல் நற்றும் 

தறசக் கூட்டு லும்தை நண்டம் ததளடர்தைள்தளக அறநகழது. 

உடற்னழற்சழ தததோறயளதம் சழகழச்றசனழல் தொக்கழன ங்கு யகழக்கழது. 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றசனளது  யறகனள னழற்சழகறத்ம், 

கதயழகற னன்டுத்தழ தறசகழன் தறத்ம், தகழழ்வு தன்றநத்ம் 

தசனல்ட றயக்கழது. உடற்னழற்சழ எவ்தயளத தக்கும் நளறுடும். 

தழதனளதயளழன் மதறயக்கு ற், தழ ர் தழட்டநழடுதல் 

எதங்கழறணந்து யமக்கப்டுத்தப்டுகழது. தறசனழன் தன், 

இனக்கத்தன்றநனழன் தபம் நற்றும் தகழழ்வுதன்றந ஆகழனயற்ற 

சளர்ந்ததளகவும் உள்து. உடற்னழற்சழ சழகழச்றச மநற்தகளள்யதற்கு 

தளதுயளக, இபண்டு தொக்கழன மளக்கங்கள் உள்து. 

தறசகள் ம் குன்ளநல் இதப்தற்கு நற்றும் தறசகள் 

மநளசநறடனளநல் இதப்தற்கு னன்டுகழது. 

நற்தளன்று தறசகள் இறுக்கநள ழறக்கு தசல்ளநலும் அசளதளபண 

மதகழறகள் தசல்ளநலும் இதக்க தறட தசய்கழது. 

ஆபம்ழறனழமமன சழகழச்றச தறதௌடு தசய்தல் தொக்கழனம் யளய்ந்தது. 

இதளல் ழன்ர் சழபநம் ற்டளநல் தடுக்க இனலும் நற்றும் தறசகழள் 

தகழழ்வு தன்றநத்ம் இனக்கத்றதத்ம் மநம்டுத்துகழது. 

 

மச்சளற்ல் சழகழச்றச: 

தததோறயளதம் ளதழப்தைக்கு உள்ள குமந்றதகளுக்கு மசும் தழழல் 

நற்றும் ததளடர்தைடுத்தலில் சழபநம் ற்டளம். இது தறசகழன் 

மளதுநள அவு கட்டுப்ளடு இல்ளத களபணத்தளல் ற்ட்டு, மசும் 

ததளழனழல் சழபநம் ற்டுகழது. சழ தததோறயளதம் ளதழத்த 

குமந்றதகளுக்கு மகட்கும் தழழல் குறளடு ற்டளம். இதளல் 

ல் தொறனழல் மச்சளற்ல் இல்ளநல் மகளளறுகள் ற்டளம். சழ 
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மச்சளற்ல் தட் தொறகள் கவழ்களணும் குதழனழல் 

யதணழக்கப்ட்டுள்து. 

 

ததகழன தகயல் ததளடர்தை நற்றும் யமழகழல் ததளடர்தை தசய்த்ம் கதயழ 

(Augmentative and Alternative Communication devices): ததகழன 

தகயல் ததளடர்தை நற்றும் நளற்று யமழகழல் ததளடர்தை தசய்த்ம் கதயழ 

ததகழன தகயல் ததளடர்தை கதயழ ன்து மச்சளற்ல் இன்ழ ததளடர்தை 

தகளள்ச் தசய்யது ஆகும். இது மசும் தழழல் குறவுப்ட்ட 

குமந்றதகள் தங்கள் சழந்தறனழளலும் நற்றும் மதறயக்கு ற்வும் 

ததளடர்தை தகளள் நளற்று யமழனளக அறநகழது. ததகழன தகயல் 

ததளடர்தைக்கள டுத்துக்களட்டு டக்களட்சழ அட்றடக் தகளண்டு 

யளசழத்தல் (அ) நழன்த இனந்தழபம் தகளண்டு யளசழத்தல். 

 

அ. யளய்தநளமழ இனக்கத்தழன் (oral motor skills): இந்த யறகனள 

மச்சளற்ல் சழகழச்றசனளது மச்சளற்ல் இனக்க தறசகற 

ப்டுத்துயதளக உள்து. இது ளக்றக நடித்தல் மளன் னழற்சழனழல் 

உதவுயது, குநழமழகற ஊதுயது (அ) கன்ங்கற குயழப்து மளன் 

னழற்சழகள் தோம் தறசததளழ அதழகளழத்து தறசகறக் கட்டுக்குள் 

றயத்து மச்சளற்ற யலுப்டுத்த உதவுகழது. 

ஆ. மச்சளற்ல் மக்கம் (Articulation): மசும் ததளழனழன் மக்கத்தழல் 

இடர்ளடு ற்டும் குமந்றதகளுக்கு இம்தொற உதவுகழது. மச்சளற்ல் 

சழகழச்றச அழப்யர் குமந்றதகமளடு இறணந்து தசனல்டுயர். 

வ்யளறு தயவ்மயள சத்தத்றத ழப்ழக்க மயண்டும் நற்றும் வ்யளறு 

யளனழன் தறசகள் ஈடுடுகழது ன்றத தசனல்டுத்த உதவுயர். 

இ. ததளமழல் சளர்ந்த சழகழச்றச (Occupational Theraphy): இந்த தொற 

சழகழச்றச றக நற்றும் யழபல்கழன் இனக்கத்தன்றந, தொகளயற, 

ளக்கழன் சுமற்சழ நற்றும் யழளங்கும் தன்றநகற றநனப்டுத்துயதளக 

அறநகழது. ததளமழல்சளர்ந்த சழகழச்றச அழப்ளர் சவபள னழற்சழதொறகள் 

தளதத்தநள சளதங்கள் னன்டுத்தழ குமந்றதகற சுதந்தழபநளக 

இதப்தற்கு ஊக்குயழப்ர். 

 

2. ளழந்துறப தசய்த்ம் தசனல் (Referral Process): ஆபம் ழறனழமமன 

கண்டழனப்ட்டு ளழந்துறப தசய்தளல் மசறயறன உடடினளக 

ததளடங்கழட தொடித்ம். இது மசறய தசய்ன ல் ததணங்கற உதயளக்கழ 

சளழனள சழகழச்றச தறதௌடுகற தொடிந்த அயழற்கு தகளடுக்க இனலும். 

சழ சநனங்கழல் குமந்றதகள் பம்தை நண்ட ழதைணபளல் ளழந்துறப 

தசய்னப்டுயர். 
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தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

          இடத்தழல் ளதுக.  

       ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல்   

          தகளடுக்கப்ட்டுள் தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

 

5.  தறசகற தழதம் தன்ழறக் தகளண்டு யததல் நற்றும் 

தறசக்கூட்டு லும்தை நண்டம் ன்யறக சழகழச்றசறன சளர்ந்தது.  

(i) உடற்னழற்சழ சழகழச்றச (ii) ததளமழல்சளர்ந்த சழகழச்றச        (iii) 

தறசசளர்ந்த சழகழச்றச  

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

6. இவ்யறக சழகழச்றச தழதனளதயளழன் யளழ்க்றகச் சயளற 

சநளழக்கும் தழன் நற்றும் நயலிறநறன தறும் யமழகற 

கற்றுக் தகளடுப்து ---------------- 

 அ. ததளமழல்சளர்ந்த சழகழச்றச   

          ஆ. ந உயழனல் சளர்ந்த சழகழச்றச  

         இ. யளழ்க்றக சயளல்கற சநளழக்கும் சழகழச்றச  

--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

  

ழளழவு 4 தததோற யளதம் உள் குமந்றதகற கல்யழனழல் 

 தசனல்டுத்தும் யறபனறகற உட்டுத்தல் நற்றும்

 வீடுகழலும்,   ள்ழகழலும் தசனற்றகனள 

 சூழ்ழறகற உதயளக்குதல் 

 

மதறயக்கு ற், னதள் கல்யழதொறறன தழட்டநழட எத 

குமந்றதனளது ந்த அயழற்கு தததோற யளதம் ளதழக்கப்ட்டுள்து 

ன்றத நழகச்சளழனளக தைளழந்து தகளள்ளுதல் தொக்கழனநளது. 

டுத்துக்களட்டளக எத குமந்றத வ்யளறு டநளடுகழது. கண்கள், றககள் 

எதங்கழறணப்தை தோட்டுகள் நற்றும் யழபல்கழன் தநன்றநனள 

இனக்கத்தன்றந அன்ள தைளழதல் தொக்கழனநளது. இவ்யளறு தசய்த்ம் 

மளது, ஆசழளழனர் யகுப்றனழல் இக்றக குழத்த தகுந்த 

அழவுறுத்துதற ததயதற்கழனலும் நற்றும் ததளமழல் ததளமழல் சளர்ந்த 

சழகழச்றச நற்றும் உடற்னழற்சழ சழகழச்றச அழப்யர் மதறயறன 

தர்த்தழதசய்த்ம் யறகனழல் தகுந்த இக்கழற தொகயளழப்டுத்த தொடித்ம்.  
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குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 ள்ழ நற்றும் வீடுகழல் ப னற்லகனள சூழ்ழலகல 

உருயளக்குயலத யழக்குதல். 

 பருமூலயளதமுள் குமந்லதகளுக்கள அநரும் ழலகள், 

ழலழறுத்துதல், லகனளளுதல யழயளழத்தல். 

 

தததோறயளதம் உள் நளணயர்கள் ள்ழ நற்றும் வீடுகழல் தங்கள் 

தழளக்கத்தழல் நழகுந்த மயறுளட்டிற தயழப்டுத்துயர். சழ 

குமந்றதகள் சுதந்தழபநளக டநளட (அ) டக்க தொடித்ம் நற்றும் சழ 

குமந்றதகள் டக்கும் மளது தசனற்றகனள கணுக்களலில் தளதத்தும் 

கதயழ (ankle foot orthoses) தகளண்டு ழறனளக சநளழத்தல் தொடித்ம் 

நற்றும் சழர் டக்கும் சட்டம்          (அ) ஊன்றுமகளல் (அ) நற் உதவும் 

கதயழ றயத்து டப்ர். சழ குமந்றதகளுக்கு தைத்தகப்றறன சுநந்து 

தசல்யதற்கு உதயழ மதறயப்டும். சழ குமந்றதகளுக்கு சக்கப 

ளற்களலிறன டக்கும் தசனலில் னன்டுத்துயர். 

 

குமந்றதகளுக்கு வீடுகழலும், ள்ழகழலும் ல் தொறனழல் 

டநளடுயதற்கு சழ நளற்று யமழகள் மதறயப்டளம். டநளடும் தசனலில் 

சழ குமந்றதகளுக்கு சளய்யள ளறதகள் (அ) தண்டயளம் மளன் 

அறநப்தைகள் இதந்தளல் தளழதும் உதயழனளக இதக்கும். 

தததோறயளதம் உள் குமந்றதகளுக்கு இனக்கம் இல்ளத மபத்தழல் 

மதகழறனழல் தசனளற்றும் இனக்கத்தழல், எத இடத்தழலிதந்து நற்தளத 

இடத்தழற்கு நளறுயதழல் சழபநம் ற்டும். (Westcott and goulet 2005). 

தகுந்த தொறனழல் தட்ங்கற னன்டுத்தழளல் தறசததளழ சவபளகுதல், 

ழர்ந்தநள தசனல்கள் சவபளகுதல், குறளடுகறத் தன்றநறன 

அதழகளழக்கும் (Ham et al, 1998) சழ குமந்றதகள் டக்கும் தன்றந 

மநம்டுத்தல் நற்றும் மதகழறக் கட்டுப்ளட்டிற்கு தகயறநப்தை 

உகபணங்கற மதறயப்டும். 

 

4.1 அநதம் ழறகள் (sitting posture): ன்கு அநர்தல் ழறகள் 

ள்ழனறகளுக்கு குமந்றதகற தனளர்டுத்தும் நற்றும் மதகழற 

தர்ச்சழறன குறக்கும். இது தததோற யளதம் ளதழத்த குமந்றதகள் 

தளதுயளக சந்தழக்கழன் ழபச்சற ஆகும். 

ன்கு அநர்தல் ழறகழன் மகளட்ளடுகள்: 
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அடியனழற்று குதழ(Pelvis): சநச்சவபளக நற்றும் மநல் யதுக்கநளக 

அதமளடு அடிப்குதழ சளழனளக இதக்றகக்கு தளதத்தநளக இதத்தல் 

மயண்டும். 

இடுப்தை(Hip): 90˚ க்கு யறதல் மயண்டும். 

தண்டுயடம்(Spine): சநச்சவபளக அதமளடு சளதளபண யறவுகழன் தம் 

தற (Head)): மநம யது நற்றும் சநச்சவபளக மநறச நவது சளனளநல் 

இதத்தல் மயண்டும். 

தொட்டிகள்(knee): 90˚ யறதல் நற்றும் ததளறடகள் இதக்றகளுக்கு     

உறுதுறணனளக இதத்தல் மயண்டும்.  

களல்கள்(legs): 90˚ தறபக்கு சநநளக இதத்தல். 

 மநறசனளது சளழனள யர்த்தழனழல் இதத்தல் ல்து. 

குமந்றதகள் யசதழனளக தங்கள் தொமங்றககற 90˚ மநறச நவது 

றயக்குநளறு அடுக்க மயண்டும். 

 குமந்றதகள் தறபனழல் அநதம் மளது, ல் உட்களதம் 

ழறகள் ஊக்கப்டுத்தப்டுகழது. இது அயர்கழன் 

ஸ்தழபத்தன்றந நற்றும் சநழறறன யலுப்டுத்தும். 

சழ ல் ழறகள்:  

எத க்கநளக அநர்தல், குறுக்கள களல்கள் (அ) மபள களல்கழல் 

அநர்தல் W மளன் ழறகழல் அநர்தல் (அ) தயற மளன்று அநர்தல் 

தொற்ழலும் தயழர்க்கப்டுதல் (அ) யபமயற்கப்டுதல் அல் தழல் இது 

இதப்தை நற்றும் தோட்டு குதழகழல் சளழனள யர்ச்சழற 

அறடனளநற்தசல்யதற்கு யமழயகுக்கும். 

தததோறயளதம் உள் சழ குமந்றதகள் தங்கள் ள்ழ ளற்களலிகழல் 

நளற்றுயமழகள் தசய்ன மயண்டும். இவ்யளறு தசய்னழன், கல்மபத்தழல் 

ன்கு அநர்ந்து ள்ழ ளடங்கழல் கயம் தசலுத்த தொடித்ம். இதழல் 

மதகழற, தநத்றதகள் (posture cushinons)இடுப்தை தல்ட், க்க 

ஊன்றுமகளல் அல்து களல்கற றயக்கும் இடத்தழல் கதயழகள் 

தளதத்தல் உள்டங்கும். 

 

4.2 ழறப்டுத்தல் (Positioning): 

மநறச (அ) சக்கப ளற்களலினழல் இதக்கும் சநனத்தழல் குமந்றதனளது 

சநழறனளக இதத்தல் மயண்டும். தறனறண (அ) அடினழல் றயக்கும் 

வநள தறனறண (டீமடயச) துண்றட சுதட்டி றயப்தழன் 

தோம் தசய்னப்டுகழது. அடினழல் உறபகற றயத்தல் தண்டுயடத்தழற்கு 

துறண தசய்யதழன் தோம் குமந்றதறன ளற்களலினழன் றநனப்குதழனழல் 

அநப உதயழனளக உள்து. களல்களுக்கு கண்டிப்ளக எத துறண மதறய, 
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களல்கள் வண்டு ததளங்கயழடுதல் கூடளது. தபதொள் சவட்தல்ட் தகளண்ட 

சக்கப ளற்களலினழல் ளதுகளப்ளக குமந்றதகள் இதத்தல் மயண்டும். 

குமந்றதகற ளற்களலினழல் றயத்துக்கட்டுதல் மநம உள் 

உடல்குதழனழன் இனக்கத்றத தடுக்கும், தோச்சுயழடுதற குறக்கும். 

இப்டி இதக்கும் மளது குமந்றத ளற்களலினழல் இதந்து உடடினளக 

அகற்ப்டல் மயண்டும். 

 

உட்களதம் ழறனளது 

அ. மயற தசய்னவும், டிக்கவும் யசதழனளக இதத்தல் மயண்டும். 

ஆ. சநழறனழல் இதப்தழல் உள் சழபநத்றத குறப்து. 

இ. கபங்கற ல் தொறனழல் உமனளகழத்தல் நற்றும் 

ஈ. கண்கள் - கபங்கழன் ழறணப்தை ழறநனளக இதத்தல் நடினழன் நவது 

றக குமந்றதறன ழறனளக றயப்தற்கு நட்டுநல்ளது, மயற 

தசய்த்ம் குதழறன ற்டுத்தழ கதயழகள் நற்றும் தைத்தகங்கற 

றயப்தற்கும் உதவுகழது. 

சழ குமந்றதகற கதயழ மததம் தளதத்தளநல் சுநத்தல் இகுயள 

தொறனழல் இதக்கும். இது களல்கழல் சுமற்சழ ற்டுயறத தடுக்கும். 

குமந்றதறன ழன்தைநளக தூக்க மயண்டும், இடுப்தைப் குதழக்குக் கவழ் ம் 

றககற ழறப்டுத்தழ தூக்கும் மளது, குமந்றதனழன் தொட்டுப் குதழ 

கபத்றத நடங்களநல் இதக்கும். குமந்றதறன எத றகறன றயத்து ம் 

மதகத்தழற்கு க்கத்தழல் அறணத்து றயக்க மயண்டும். அடுத்த கபத்றத 

குமந்றதனழன் மதளழல் றயத்துக் தகளள்ளும் மளது, கபங்கள் தயழமன 

சுமற்சழ ஆகளநல் இதக்கும், இது தறனளது தழதம்ழளலும் சழபநம் 

ற்டளநல் களக்கும். 

 

4.3 றகனளளும் தொற (Handling): தததோற யளதம் உள் 

தழதனளதயறப சளர்ந்த அறத்து றகனளளும் உத்தழகளும் ல் 

தறசழந்த ழதைணபளல் தசய்து களட்டப்டல் மயண்டும். ல்ள 

இனக்கங்களும் தநதுயளக கயத்துடன் தசய்னப்ட மயண்டும். 

தததோறயளதம் உள் குமந்றதகள் ஏய்வு தறும் மயறகழல் 

அயர்கள் தநதுயளக றகனளப்டல் மயண்டும், இது களனம் கட்டுதற 

தயழர்க்கும். எத குமந்றதனழன் தறறன சளய்க்கும் மளது, தற்ழ 

குதழறன றநனநளய் றயத்து தொன்மதள் மயண்டும், களத்து குதழறன 

உமனளகழப்றத தயழர்த்தல் மயண்டும். 
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றக, களல்கள் தயழர்த்து உடம்ற சுற்றும் மளது தநன்றநனளக 

குமந்றதனழன் மதளள்கற உள்ங்றக றயத்து தொன்தைநளக தள் 

மயண்டும். யழபல் றககழல் உள் யழபல் தழகள் தயழர்க்கட மயண்டும். 

இபண்டு மதளள்கற அவ்யளறு தசய்தல் மயண்டும், இவ்யளறு தசய்னழன், 

கபங்கற றநனப்குதழக்கு தகளண்டு யப தொடித்ம். இந்த த்த்தழகற 

தோடின தொமங்றகறன தழக்க மயண்டுதநழல் குமந்றதனழன் தோடின 

கபங்கற தநன்றநனளக மநம இதந்து கவமம தள்ளுதல் மயண்டும். இது 

ம்தொறடன தழக்கப்ட்ட உள்ங்றக றயத்து தசய்தல் மயண்டும். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

          இடத்தழல் ளதுக.  

       ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல்   

          தகளடுக்கப்ட்டுள் தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

7. குமந்றதறன ளற்களலிமனளடு மசர்த்துக் கட்டுதல் ----------- 

அ. குமந்றதக்கு ல் ழறனள தன்றநறன அறடதல் 

ஆ. மநல் குதழனழன் இனக்கத்றத தறட தசய்து குமந்றதக்கு 

ஆத்றத யதயழக்கும்.  

இ. மநல் குதழனழன் மதகத்தழற்கு இபத்த எட்டத்றத அதழகளழக்கும் 

ஈ. ததளற்று மளறன தடுத்து ஆமபளக்கழனத்றத மநம்டுத்தும் 

--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

8. உட்களதம் ழறனழல் தநத்றதகள் நற்றும் இடுப்தைதல்ட(Pelvic 

belt) குமந்றதகற தற்கு ஊக்கப்டுத்தும். 

அ. குமந்றதகள் யசதழனளக அநபவும் ளடங்கழல் (அ) நற் 

தசனல்கழல் கயம் தசலுத்தவும் உதவுகழது. 

ஆ.  சுற்ழலும் கர்யதற்கும் நற்றும் இனக்கத்றத மநம்டுத்துதல் 

இ. தயகுமபம் ழற்தற்கு னழற்சழனழத்தல் 

ஈ. தயகுமபம் ழற்தற்கு னழற்சழனழத்தல் 

--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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ழளழவு 5 தததோற யளதம் தகளண்ட குமந்றதகழடம்  

  கல்யழறன ஊக்கப்டுத்தல்  

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 பருமூலயளதமுள்யர்களுக்கள தழனளள் கல்யழ தழட்டத்லத 

யழக்குதல். 

 கற்ல் கற்ழத்தல் கருயழகல யழயளழத்தல். 

 கருயழகல தகயலநத்தல் நற்றும் துலணக்கருயழகல 

பயழப்டுத்துதல். 

 

ள்ழனழல் கற்ழத்தல், டித்தல் மளன் தசனற ஊக்குயழத்தல் 

தழப்ட்டயளழன் கல்யழறன தழட்டநழடுதல் (I.E.P) கற்ழத்தல் டித்தல் 

தொற நற்றும் உதவும், ததளமழல்தட்ங்கள் டித்தற நற்றும் 

தசனல்ளடுகற அதழகளழக்க தசய்கழது. 

தததோற யளதம் உள் நளணயர்கள் றக களல் இனக்கதழன் (Gross 

Motor skill) தநன்றநனள இனக்கங்கள் நற்றும் ததளடர்தை தகளள்ளுதலில் 

ஆகழனயற்ழல் ளதழப்தை ற்டும். தததோற யளதம் ளதழப்தைக்குள்ள 

நளணயர்கள் இனக்க தசனல்ளடுகழல் நழகுந்த கயம் தசலுத்த 

மயண்டும், அதளல் சவக்கழபம் அயர்கள் மசளர்வு அறடந்து யழடுயர். 

குறந்த மபத்தழல் மதறயனள இறடதயழயழட்டு தசனல்தழன்கற 

மநற்தகளள் நழகுந்த உதயழனளய் இதக்கும். இது குமந்றதகற சுற்ழலும் 

கர்யதற்கு நற்றும் மதகழறகற சளழதசய்யதற்கும் யமழதசய்த்ம். இது 

குமந்றதகழன் தத்றதத்ம், யறபனறத்ம் தைளழந்து தகளள்யதற்கு 

தளழதள அயழல் உதவும். ள்ழனழலிதக்கும் னழற்சழகள் நற்றும் கற்ல் 

அதயங்கற தழட்டநழடுயதற்கு உகந்ததளக இதக்கும் நற்றும் 

குமந்றதகளுக்கு சயளளகவும் இதக்கும். 

 

5.1 IEP தழப்ட்டயளழன் கல்யழலன தழட்டநழடுதல் தழப்ட்டயளழன் 

கல்யழலன தழட்டநழடல் (I.E.P) ன்து எவ்தயளறு குமந்றதனழன் 

தொக்கழனநள தழத்துயதொள் ஆயணநளகும். இந்த ஆயணத்தழல் 

குமந்றதனழன் குடும் யபளறு, கல்யழனழன் யபளறு, மளய்கற 

ழர்ணனழத்தல், நதழப்தேட்டின் அழக்றக, கல்யழனழன் இக்கு, தற்களத்தழல் 

உள் தசனளற்றும் தொற நற்றும் தொன்மற் ழற அழக்றக 

(progress report). எவ்தயளத குமந்றதனழன் I.E.P குமந்றதனழன் 
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ஆசழளழனபளல் பளநளழக்கப்டுகழது (அ) இறதக் குழத்து ஆய்யழக்றக 

தகளடுப்யபளல் சளழனள தொறனழல் அழக்றகறன தயழனழட மயண்டும். 

உதளபணநளக, I.E.P ன்து தற்மளர்கள், ஆசழளழனர்கள் நற்றும் ழ 

மசறய யமங்கும் மச்சளற்ல் ழதைணர், ததளமழல்சளர் ழதைணர் (அ) 

உடற்னழற்சழ ழதைணர் இயர்கமளடு இறணந்து ற்டுத்தப்ட்டது. E.I.P 

குளயளது யதடம் எத தொற குமந்றதனழன் இக்றக உதயளக்கவும் 

தசய்கழது. குமந்றதகள் I.E.P குளயழல் ங்மகற்றுயதளல் தங்கழன் 

இக்கழற யர்த்துக் தகளள் ஊக்குயழக்கப்டுகழன்ர் நற்றும் 

ள்ழனழல் உள் தசனல்தழன்கற யழயளதழக்கவும் 

யபமயற்கப்டுகழன்ர். 

 

5.2 கற்ல் கற்ழத்தல் உகபணக்கல தனளளழத்தல் 

தததோற யளதம் உள் குமந்றதக் தங்களுக்கு தததோறயளதம் 

ளதழப்ளல், தளதத்தநள சளதங்கற தளழதும் னன்டுத்தழ 

கற்றப் தறுயர். இது தழதனளதயளழன் மதறயக்கு ற்தளக 

இதக்கும். இந்த தளதத்தநள ழறகள் கட்டுதல், யளய்ப்தைகள் (அ) 

சளதங்கள் ஆகழனயற்ற உள்டக்கழனதளக இதக்கும். 

தததோற யளதம் உள்யளழன் யழத்தழனளசநள தன்றநகள் பளம். 

இதளல் கற்ழத்தலுக்கள தோமளளனம் (தோ உளனம்) ளர்க்க 

யழத்தழனளசநளக களணப்டும். 

தழப்ட்ட குமந்றதகழன் மதறயகள் அழகுழகள் நற்றும் ந்த 

அயழற்கு மளனழன் தளக்கம் உள்து ன்றத தளறுத்ததளக 

அறநந்தழதக்கழது. 

தததோறயளதம் உள் குமந்றதகளுக்கு கற்ழத்தல் தொறனழல் சழ 

கயழக்கத்தக்கறயகள்: 

 மளதழக்கும் தொற நழகக் குறுகழனதளகவும், ததழயளகவும் இதத்தல் 

மயண்டும், தழல் குமந்றதகள் குறந்த மபம் கயம் 

உறடனயபளய் இதப்ர். 

 தொக்கழனநள குழப்தைகள் கற்ழக்கப்ட்ட மயண்டும். தழல் இது 

குமப்நள ழறகற நளற்றும். 

 எத ளடத்தழல் என்றுக்கு மநற்ட்ட தட்ங்கள் னன்டுத்தளம். 

இது ல்ள கற்ல் யமழதொறகறத்ம் உமனளகழக்க யமழயகுக்கும். 

 ஆசழளழனர்கள் தகயல்கற தயழனழடுயதழன் தோம் தங்கள் மபத்றத 

யழபனம் தசய்னளநல் குமந்றதகளுடன் மபத்றத நழக ளயகநளக 

தசயழடளம். 
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 ன்கு உறுதழப்டுத்தப்ட்ட அறநப்தை தழந்மதளறும் இதக்கும் 

ட்சத்தழல் குமந்றதகள் ஜளக்கழபறதனளகவும், அந்த ளளுக்கு 

தனளபளகவுநழதப்ர். 

 ஆசழளழனர்கள் மதளள்கற தட்டுயது (அ) மநறசறன தட்டுயது இப்டி 

சழ உத்தழகற னன்டுத்தல் அயர்கற ன்கு மளதழக்கும் 

தசனல்கள் நற்றும் என்ழலிதந்து நற்தளன்ழற்கு நளறும் ழறகள் 

இயற்ழற்கு தனளர்டுத்தும். 

 ஆசழளழனர்கள், நளணயர்கற மயண்டுமகளள்களுக்கு ஊக்கப்டுத்தும் 

மளது, இயர்கள் சுதந்தழபநளக தங்கள் மதறயகற 

தொகயளழப்டுத்துயர். 

 ஆசழளழனர்கள் உணவு மயற நற்றும் இறடதயழ மபங்கழல் 

நளணயர்கள் ழ தங்கள் சழமகழதமபளடு ததளடர் தகளள் ததளடர்தை 

தகளள்ளும் சளதங்கற றயத்துள்பள  மசளதழத்து அழன 

மயண்டும். 

 தததோற யளதம் உள் குமந்றதகற சழ நளற்ம் தகளண்ட 

யழறனளட்டில் இறடதயழ மபத்தழல் ங்தகடுக்க ஊக்குயழத்தல் 

மயண்டும். 

 

தததோற யளதம் இதப்தற்கு சழ குழப்ழட்ட தோ உளனங்கள் 

(strategies for specific CP Symptoms). 

1. மதறயக்கு ற் சுத்தநளகவும், தநதுயளகவும் மசுதல். 

2. ளர்க்கும் உகபணங்கள் (அ) குழப்தைகற கல்யழனழல் யமங்குதல். 

3. உறபனளடும் மளது மபடினளக குமந்றதகற ளர்த்தல்.  

4. குமந்றதகற ஈடுட தசய்யதற்கு அயர்களுக்கு யமழடத்தல் தசய்த்ம் 

யளசழக்கும் தட்ங்கற னன்டுத்தல் (டங்கற னன்டுத்தழ, 

குழப்ழட்ட மகள்யழகற மகட்தற்கு யமழடத்தழ தைளழந்து தகளள்ச் 

தசய்தல்) 

5. மகட்கும் கதயழகள், உட்தசயழச்சுதள் தழனம் (cochlear implants) 

ஆகழனறய உமனளகழப்தற்கு நளணயர்கற ஊக்கப்டுத்த மயண்டும். 

 

5.3 உடல் ளவதழனளக கயழக்கப்ட பயண்டின ழலகள்: 

1.  நளணயளழன் மதகழற நற்றும் இனக்கத்தழன்கற கயழத்தல்  

    மயண்டும். 

2.  சழ தததோற யளதம் உள் நளணயர்கள் மநறசகழல் அநப 

சழபநப்டளம். அவ்யளறு இதக்கும் சநனத்தழல் தயவ்மயறு 

ழறகழல் அநப யளய்ப்தை தகளடுக்க மயண்டும். .கள: தறபனழல் 

உட்களதயதற்கு நற்றும் மநறச நவது அநர்யதற்கு யமழதசய்னளம். 
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தததோற யளதம் ளதழத்த நளணயர்கள் அடிக்கடி தங்கள் 

ழறகற நளற்ம் தசய்ன மயண்டும். தழல் தறசனழன் 

அளத்த ழற நற்றும் யலினளது தடுக்கப்டல் மயண்டும். 

3.  தததோறயளதம் உள் நளணயர்கள் தறசனழன் இறுக்கத்தழற்கு 

உள்ளயர். மய அயர்கற யழளழந்து தகளடுத்து சுற்ழலும் 

கர்யதற்கு தொடிந்த அயழற்கு ஊக்குயழக்க மயண்டும். 

மதறயப்ட்டளல், தறப்குதழறன சளழனள ழறக்கு றயக்க 

உதயளம். 

4.  தததோற யளதம் உள் நளணயர்கள் ததம்ளலும் மநளசநள 

றக, களல் இனக்கத்தழற உறடனயபளய் இதப்ர். இவ்யளறு 

இதப்தளல் ளதுமகளற ழடிப்தழல் சழபநத்தழற்கு உள்ளயர். 

இந்த சழபநத்றத தயழர்க்க நளணயர்களுக்கு உதயழ யமங்கப்டல் 

மயண்டும் (அ) தகளடுக்கப்ட்ட மயறறன தொடிப்தற்கு 

நளற்றுயமழ தசய்தல் மயண்டும். 

5.  தறச மசளர்யழன் களபணநளக, நளணயர்கள் நழக சுநளக 

மசளர்யறடயர் நளணயர்கள் மதறயக்கு ற்ளற் மள ஏய்வு 

டுக்க மயண்டும். 

 

முழு உடல் இனக்கத்லத பநம்டுத்தும் முல: 

றக, களல்கற இனக்கும் தழன் உடல் தசனல்கற றநனநளக 

தகளண்டுள்து. இது தொள மதக இனக்கநள டத்தல், ழற்கும் ழற, 

குதழத்தல், ஏடுதல் நற்றுந வந்துதல் ஆகழனயற்ற ஈடுட தசய்யது ஆகும். 

தநளத்த இனக்க தசனல்ளடு றக, களல்கள் நற்றும் உடலின் ழ குதழகன் 

ழறணப்ளகும். எட்டுதநளத்த இனக்கதழன் ன்ளக இதத்தல் 

தநன்றநனள இனக்கத்தழற்கு யமழயகுக்கும். 

யகுப்றனழல் தொள இனக்கத்தழற மநம்டுத்தும் தோமளளனம்: 

 நளணயர்களுக்கு சழழன யளய்ப்தைகற ற்டுத்தழ தளழன உடல் 

இனக்கங்கள ஏடுதல், டத்தல் (அ) குதழத்தல் மளன்றயகற 

யகுப்றனழல் தசனல்டுத்த மயண்டும். 

 கற்ல் அதயத்தழல் இறசறனத்ம், இனக்கத்றதத்ம் உட்தைகுத்தழ 

நளணயர்கழன் தளழன தறசகள் தசனல்டுயதற்கு ஊக்குயழக்க 

மயண்டும். 

 கற நற்றும் றகத்தழன் தசனல்ளடுகற நளணயர்களுக்கு 

யமங்க மயண்டும். இதழல் தளழன மயறப்ளடுள் குதழனளக 

இதக்கும்டினளக அறநத்து, றக களல்கள் நற்றும் ஆதளபநள 

ளகம் இயற்ற உமனளகழக்க ஊக்கப்டுத்த மயண்டும். 
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தநன்றநனள இனக்கத்றத மநம்டுத்தல்(Fine Motor Development)): 

தததோறயளதம் உள் நளணயர்கள் ளதல், தயட்டுதல், ஏட்டுயதல், 

யறபதல் நற்றும் யர்ணம் தவட்டுதல் மளன்யற்ழல் சழபநத்தழற்கு 

உள்ளயர். களகழதம் மபளக றயக்க நற்றும் குழத்த மபத்தழல் மயற 

தொடிக்க குமந்றதகள் சழபநப்டுயர். இது ளதும் கதயழகள் தளதந்தும் 

யண்ணநளக உதயழ தசய்யதழன் தோம் யலிறநனளக ழடிநளம் நற்றும் 

குறந்த உபளய்வுத்தன்றந இயற்ளல் குமந்றத ன்கு ளத மக 

தொடித்ம். ஆசழளழனதம் உதவும் தட்க்கதயழகள மசுயதழலிதந்து 

யளக்கழனத்தழற்கு நளற்றும் தன்றநனழள ஆப்ஸ் (Apps) நற்றும் 

டுக்கத்றத உழஞ்சும் கவமளர்டு (Keyboard) ளபம்ளழனநளக ளதுயதற்கு 

இது நளற்று யமழனளகும். 

 

தநன்றநனள இனக்கத் தழற யகுப்றனழல் மநம்டுத்த 

தோமளளனம்: 

1. நண்ணழல் கபங்கற றயத்து யழறனளடுயது யழபல்கழன் 

அறசவுத்தன்றநறன தழறநனளக தசனல்ட றயக்கும். 

2. சழறு நணழகற கபங்கள் தகளண்டு தட்டி யழடுதல், கண்கள், கபங்கள் 

நற்றும் யழபல்கள் கட்டுப்ளட்றட மநம்டுத்தும். களகழதத்தழல் யறபந்து 

டுக்கப்ட்ட ழபதழகள், கற மயறப்ளட்டில் தயட்டுதல் மளன் 

ல் தசனல்கள் யழபல்கழன் தழறநனள றகனளளுதற யலுப்டுத்தழ 

கட்டுப்ளட்டிற்குள் றயக்கும். சறநக்கும் தசனல்கள ஊற்தல், 

ழறசதல், கழறுதல் நற்றும் ததழத்தல்; மளன்றய தநன்றநனள 

இனக்க மநம்ளட்டிற்கு யழத்தழடும். 

 

5.4 பளருந்தும் தன்லநனழள கருயழ (Adaptive Equipment):  

தததோறயளதம் உள் நளணயர்கள், மதறயக்கு ற் தளதத்தநள 

சளதங்கற னன்டுத்தழளல் தளழதும் னன்டுயர். இங்மக சழ 

டுத்துக்களட்டுகள் யகுப்றனழல் அயர்கள் மதறயக்மகற் தளதந்தும் 

யறகனழல் ன் மநம்ளட்டு தசனல்கற உட்டுத்தளம் ன்றத 

களணளம்.  

1.  தளழன தன்சழல் நற்றும் அக சுற்வு தகளண்ட pn கள் 

உமனளகழக்கும் மளது, அயர்கள் கட்றடயழபலுக்கும் ஆள்களட்டி 

யழபலுக்கும் இறடமன உள் இடத்தழல் தழப்ற உண்டுண்ணழ, 

இதன் யமழனளக ல் தொறனழல் யழபல்கற கட்டுப்ளட்டிற்குள் 

றயக்க இனலும். 
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2.  ல் ழடிநளதொள் ளற்களலிகள், அதுவும் யளக்கும் 

தன்றநனழல்ளதது, குமந்றதகற யளயச் தசய்னளநல் தகட்டினளக 

அறசனளநல் அநபச் தசய்த்ம். 

3.  மநறசனளது ன்கு சளழப்டுத்தும் தொறனழள உனபத்தழல் 

இதந்தளல் குமந்றதகள் அயர்கள் மதறயக்கு ற்ளற்மளல் அந்த 

மநறசனழல் தளதத்தநளக அநர்ந்து மயற தசய்யர். 

4.  எதழறப்டுத்தும் கம்ழ மநறசனழல் இதந்தளல் அயர்கள் ளபத்றத 

தொன்றககள் சுநக்களநல், அயர்கள் மதறயக்கு ற்ளற்மளல் அந்த 

மநறசனழல் தளதத்தநளக அநர்ந்து மயறதசய்யர். 

5.  மநறசனழன் நவது யளயற் ளய்யழளழப்தை இதந்தளல் எத ழறனள 

இடத்தழல் களகழதத்றத றயக்களம். 

6.  மநறசனழன் நவது னளமபதம் நளணயர்கள் அதழகநளக சளய்ந்தளல் 

அயர்களுக்கு சளய்வு றககள் (slope boards) னன்டுத்தளம் 

நற்றும் நட்டழறனழல் களகழதத்றத ளர்க்க இனளதயர்களுக்கும் 

இறத னன்டுத்தளம். 

7.  தயட்டும் தசனல்தொறகளுக்கு தளதத்தநள கத்தழளழக்மகளள 

ஸ்ழளழங் அறநப்ள கத்தழளழக்மகளல் (Spring loaded scissors) 

தளழன யறவுள் றகப்ழடித்ள் றகப்ழடித்ள் கத்தழளழக்மகளல் 

(அ) சுனநளய் தழக்கும் கத்தழளழக்மகளல் இயற்ற னன்டுத்தளம். 

8.  மர்க்மகளடுகள் யறபன னன்டும் கதயழ (Rulers) தளதந்த 

தசய்து, அதற தளழன றகப்ழடித்ள்மதளடு இறணத்ததளல், 

கத்தளழக்மகளல் ழடிப்தழல் குமந்றதகள் இகுயளக இதப்ர். 

 

5.5 உதவு தட்ங்கறக் தகளண்ட கதயழகள் (உதவு தட்ங்கறக் 

தகளண்ட கதயழகள்):   

1.  எத ததளடர்தைடுத்தும் கதயழ நளணளக்களழன் ழறவுகறத்ம் 

மதறயறனத்ம் தயழப்டுத்துயதற்கு னன்டும். 

2.  ளதும் மயறப்ளடுகழல் கணழப்தளழனளது 

நளணயர்களுக்கு உதவும். 

3.  தகுந்த தளதத்தநள கவமளர்ட்ஸ், ஸ்யழட்சுகள், அமப 

இயற்ழற்கு தழளக னன்டுத்தளம். இது நளணயர்கள் 

கணழப்தளழறன சழபநம் இல்ளநல் னன்டுத்தளம். இது 

நளணயர்கள் கணழப்தளழறன சழபநம் இல்ளநல் னன்டுத்த 

உதவும் நழகதொக்கழனநளக, தததோறயளதம் உள் நளணயர்கள் 
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நற் குமந்றதகள் மள தசய்ன இனலும் (அ) இனளதயர்கள் 

ஆசழளழனளழன் துறணனளல் னன்டுயர். 

ஆசழளழனர்கள் அயர்கழன் இனற்றகனளய் அறநந்த சக்தழறன ம்ழ 

அதற்கு ற்ளற்மள மபம் அதழகம் டுத்து கற்கும் யளய்ப்ற 

நற்றும் இக்றக அறடத்ம் குழப்தை குமந்றதனழன் மதறயக்கு 

ற்ளற்மளல் தனளர் தசய்து தகளடுப்ர். 

 

ததளடர்தைடுத்தும் ழற (Communication): 

ஏருயமபளடு ததளடர்தை தகளள்யது ன்து அயளழன் உணர்வுகற, 

ழறவுகற, கதத்துக்கற ங்கழடுயது நற்றும் ளழநளற்ம் தசய்யது 

ஆகும். குமந்றதகள் எதயமபளடு ததளடர்தை தகளள்யதழல் சழபநத்தழற்கு 

ஆளயர். 

 தநளமழப் தைறநனழல் சழபநம் 

 மச்சளற்ல் தழழல் சழபநம் 

 மச்சளற்ல் தழன் நற்றும் தநளமழப் தைறநனழல் சழபநம் 

மசும் தழழல் சழபநம் உள் குமந்றதகளுக்கு இது மச்சளற்லுக்கு 

மதறயனள இனக்கத்தழற நளணயர்கள் னழற்சழ தசய்ன உதவுகழது 

(யளறன தோடுயது, தழப்து, யழளங்குயது நற்றும் யளறன அறடத்தல்)  

இந்த ழறனளது மசும் ததளழனழல் தளழன னழற்சழறன தகளடுக்கழது 

நற்றும் ளக்றக இனக்குயதழலும் னழற்சழறன தகளடுக்கழது. 

 

தநளமழப்தைறநனழல் சழபநத்றத சந்தழக்கும் நளணயர்களுக்கு, குழப்தைகற 

யழயளழத்து தசளல்யது தொக்கழனம் யளய்ந்தது தழல் அயர்களுக்கு மகள்யழ 

யளர்த்றதகழன் தளதள்கள (who) னளர், (what) ன், (when 

ப்மளது, (where) ங்மக, (how) ப்டி, (why) ன், 

தநளமழப்தைறநப்தவும், தைளழந்து தகளள்வும், தொன்ழறடச் தசளற்கள் 

அதழகநள கறதகளுக்கு உட்டுயது தொக்கழன தசனளகும். தபதொள் 

தைளழந்து தகளள்ளும் தசனல்கறக் தகளண்டு குமந்றதகள் தநளமழப் 

தைறநறனப் தற்றுக் தகளள் உதயழ தசய்த்ம். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ) உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

           இடத்தழல் ளதுக. 

     ஆ) உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

           தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

 9. IEP ன்து (தழப்ட்டயளழன் கல்யழ தழட்டம்) ன்து 

         அ. தழப்ட்டயளழன் கல்யழ தழட்டம்  
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         ஆ. கல்யழ உள்டங்கழன தைமபளட்டளக்களல் 

         இ. எதங்கழறணந்த கல்யழ ழகழ்ச் 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. தநன்றநனள இனக்க தசனல்ளடுகள் ன்து (Fine Motor Activities) 

 அ. தொன்றக நற்றும் களல்கள் உள்; தளழன தறசகள்  

              ஈடுடுயது 

 ஆ. யழபலில் உள் தறசகள் நற்றும் றக இனக்கத்றத  

               ஈடுடறயப்து 

 இ. தோறனழல் உள் இனக்க குதழனளல், தநன்றநனள  

              தசனற ஈடுட றயப்து. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ததளகுத்துக் களண்மளம்  

ந்த அசளதளபள யறகனளலும் தததோற யளதம் உள் 

தழதனளதயமப தொதன்றநனளயர். எவ்தயளத தழத்தயளழன் தழப்ட்ட 

தத்றதத்ம், ஆக்கத்தழறத்ம் அழன தொக்கழனநளதளக இதக்கழது 

நற்றும் அதகூநள தொன்மற்த்றத சூழ்ழறக்கு ற் நளற்ழ 

மதறயறன தர்த்தழ தசய்கழது. தழதனளதயர் கடுறநனள 

நளற்றுத்தழளழகளக (அ) அவ்யளறு இல்ளது இதந்தளலும் சளழனள 

துறணறன அயர் மதறயக்கு ற் தகளடுக்கும் மளது தர்த்தழ 

தசய்னப்ட்ட யளழ்க்றக யளமளம். எத தழப்ட்டயளழன் தறத்ம், 

மதறயறனத்ம் ததழயளக தைளழந்து தகளண்டளல் மசறய யமங்குமயளர் எத 

மர்றநனள கல்யழ சூழ்ழறறன உதயளக்க இனலும். 

 

கறச்தசளற்கள் 

அட்டளக்ஸிக் - தல  இனக்கத்லத ருங்கழலணக்கும் தழல இமத்தல் 

பருமூல - மூலனழன் பருமூல 

லடப்லீஜழனள – உடலின் இருபுமும் பதளடர்புலடன குதழகழன் முடக்கம் 

பகழழ்ச் ழ - தழடீபப நற்றும் கநளக யழம அல்து உட்களப 

பலநழழலீஜழனள - உடலின் ரு க்க முடக்கம் 

ஆர்பதளடிக் - ரு ப னற்லக ஆதபவு அல்து லககளல்கள் அல்து 

முதுபகலும்புகளுக்கு ழபபஸ் 

யளதம் - க்கயளதம், குழப்ளக அததடன் யழருப்நழல்ளத டுக்கம் 
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ழ ழபனளபதபழ - பளய், களனம் அல்து குலளட்டின்  ழகழச்ல  ந ளஜ், 

பயப்  ழகழச்ல  நற்றும் உடல் முலகள் நருந்துகள் அல்து அறுலய 

 ழகழச்ல லன இல்ளநல். 

பதளபலண - ருயர் தங்கள் உடல லயத்தழருக்கும் ழல. 

புபபளஸ்பதடிக் - ரு மூட்டு பளன் ரு ப னற்லக உடல் குதழலனக் 

குழக்கழது. 

உயழனல்  ழகழச்ல  - ந பகளளறுக்கள  ழகழச்ல  நருத்துய 

யமழமுலகல யழட உயழனல். 

அழச்ல  - வு இல்ளநல் ப ய்னப்டும் ரு ப னல் ரு 

தூண்டுதலுக்கள தழளக  ழந்தழக்கப்ட்டது. 

ஸ்ளஸ்டிக் - தல  ழடிப்பு பதளடர்ளது அல்து ளதழக்கப்டுகழது. 

யழயூகம் - வண்ட களத்லத அலடன யடியலநக்கப்ட்ட ப னல் தழட்டம் 

ட்டுபநளத்த பளக்கம் 

 ழகழச்ல  - பளய் குணப்டுத்துயது பதளடர்ளது 

 

தொன்மற்த்றத மசளதழக்கும் யழளக்களுக்கள யழறடகள்    

1. அ. தோற (Brain) 

2. ஆ. தோற, தர்ச்சழ(Brain, Weakness) 

3. அ. டக்கும் ளயற (Walking style) 

4. இ. ந்த யனதழதக்கும் (Any age) 

5. அ. உடற்னழற்சழ சழகழச்றச (Physiotheraphy) 

6. ஆ. உடற்னழற்சழ சழகழச்றச ((Physiotheraphy) 

7. ஆ. உடலின் இனக்கத்றத தடுத்து ளதுகளப்ளக றயத்தல் 

8. அ. யசதழனள தொறனழல் அநர்ந்து ளடம் நற்றும் ழதசனல்கழல் 

கயம் தசலுத்துதல். 

9. அ. தழப்ட்டயளழன் கல்யழறன தழட்டநழடுதல் (IEP) 

10. ஆ. யழபல்கழன் தறச நற்றும் கபங்கழல் இனக்கம் 

 

ளழந்துறபக்கப்ட்ட தல்கள்   

 Miller, F. and Bachrach, S.J. (2012). Cerebral Palsy: A Complete 

Guide for Caregiving. A Johns Hopkins Press Health Book. 

 Sarva Siksha Abhiyan. Module on Cerebral Palsy. 

http://ssa.nic.in/inclusiveeducation/ 

 training-module-for-resource-teachers-for- disablechildren/ 

 Module%205%20Cerebral%20Palsy.pdf/at_download/file 
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Sarva Siksha Abhiyan . Module on Multiple Disabilities. 

http://ssa.nic.in/inclusiveeducation/training-module-for-resource-

teachers-for-

disablechildren/Module%203%20Multiple%20Disability.pdf/at_dow

nload/fil 
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ததளகுதழ 2:  உறுப்தை வக்கம்இ  மளலிமனளஇ  தண்டுயட  

  களனங்கள், தொதுதகலும்தை ழவு,  தற யழக்மகடு 

ளட அறநப்தை 

 

அழதொகம் 

குழக்மகளள்கள்; 

ழளழவு 6 யறபனற, தளதள் நற்றும் யறகப்டுத்தல்   

   6.1 உறுப்தை வக்கம் 

     6.2 மளலிமனள 

     6.3 தண்டுயட களனங்கள் 

     6.4 தொதுதகலும்தை ழவு 

     6.5 தற யழக்மகடு 

ழளழவு 7 தசனல்ளட்டு சழபநங்கள் குழத்து நதழப்தேடு தசய்தல் 

    7.1 தசனல்ளட்டு நதழப்தேடு தசய்யதற்கள தளதுயள 

யமழகளட்டல் 

     7.2 தசனல்ளட்டு சழபநங்கற ஊநளயளழடம் நதழப்தேடு தசய்தல் 

   7.3 மளலிமனள ற்ழ நதழப்தேடு தசய்தல் 

    7.4 தண்டுயட களனங்கற நதழப்தேடு தசய்தல் 

    7.5 தொதுதகலும்தை ழவு ற்ழ நதழப்தேடு தசய்தல் 

    7.6 தறசயழக்மகடு ற்ழ நதழப்தேடு தசய்தல் 

ழளழவு 8 சழகழச்றச தறதௌடுகள் யமங்குதல் நற்றும் ளழந்துறப தசய்தல் 

8.1 ஊநளயதக்களக சழகழச்றச தறதௌடுகள்    

                  யமங்குதல் நற்றும் ளழந்துறப தசய்தல் 

8.2 மளலிமனளயளல் ளதழக்கப்ட்டயதக்களக சழகழச்றச  

                   தறதௌடு யமங்குதல் நற்றும் ளழந்துறப தசய்த 

              8.3 தண்டுயட களனம் ளதழக்கப்ட்டயதக்கு   

       சழகழச்றச     தறதௌடு        யமங்குதல் நற்றும்     

       ளழந்துறப தசய்தல் 

8.4 தொதுதகலும்தை ழவு ளதழப்றடந்தயதக்கு சழகழச்றச   

 தறதௌடு யமங்குதல் நற்றும் ளழந்துறப தசய்தல் 

8.5 தறசயக்மகடுளடு உள்யதக்கு சழகழச்றச தறதௌடு 

 யமங்கல் நற்றும் ளழந்துறப தசய்தல் 

ழளழவு 9 கல்யழனழல் தசனல்ளட்டு யறபனறகற உட்டுத்தல் நற்றும் 

ள்ழனழலும், வீட்டிலும் தசனற்றகனள கதயழகள் தளதத்தட்டு 

சூமற உதயளக்குதல் 

9.1 தறடனழல்ள யசதழனள சூமற உதயளக்குயதழல் கயம்

 தசலுத்துதல் 
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9.2 அநதம் ழற நற்றும் மதக ழறகளுக்கள தளதுயள  

      குழக்மகளள் 

9.3  அநதம் இதக்றககழன் ஆனத்தம் நற்றும் டநளடும்   

       கதயழகள்  

9.4  குமந்றத அநதம் இதக்றகக்கள அவீடுகழன்  

       யமழகளட்டல் 

9.5  டநளடும் கதயழகள் 

ழளழவு 10 கற்ழத்தற ஊக்கப்டுத்துயது - தழனளள் கல்யழ தழட்டம் 

கற்ல், கற்ழத்தல் உகபணங்கள் தனளளழத்தல், உதயழத் 

ததளமழல்தட்ங்கள் 

  10.1 கற்ழத்தல்-டித்தற தூண்டுதல் 

  10.2 கற்ல்-டித்தல் தொறறன மநம்டுத்தல் 

  10.3 உதவும் தட்ங்கள் 

ததளகுத்துக் களண்மளம்  

கறச்தசளற்கள் 

உங்கள் தொன்மற்த்றத மசளதழத்தழத்ம் னழற்சழக்கள யழறடகள் ;   

ளழந்துறபக்கப்ட்ட தல்கள்   

 

அழதொகம் 

இந்த அகு உறுப்தை வக்கம் (அறுறய சழகழச்றச தோம்) இம்ழள்ற 

யளதம், தண்டுயட ளதழப்தைகள். தொதுதகலும்தை ழவு நற்றும் தறசயக் 

மகடு ஆகழன ற்ழ ஆமநள தகயல்கறக் தகளடுக்கழது. இந்த அகு 

மநம குழப்ழட்டுள் ழறகழன் யறபனற, களபணழகள் நற்றும் 

எவ்தயளத யறககள் ற்ழ யழயளதழக்கழது. 

 

இந்த அகழல் இவ்யறக ழறகற உறடன குமந்றதகழன் 

தசனல்ளட்டு சழக்கல்கறத்ம், தயவ்மயள யறகனள சழகழச்றச 

தறதௌடுகறத்ம் தொகயளழப் டுத்துகழது. அகழன் கறடசழப்குதழ 

தொறகறத்ம் தோமளளனங்கறத்ம் ற்றுக்தகளள்ளும் யமழகறப் 

ற்ழ மசுகழது. இதன்யமழனளய் தழதனளதயளழன் எட்டுதநளத்த 

யர்ச்சழறன மநம்டுத்துகழது. இந்ழறகற உறடன தழதனளதயளழன் 

யர்ச்சழறன தொக்கழனப்டுத்துகழது. அகழன் கறடசழப் குதழனழல் னழற்சழ 

மகள்யழகள் உள். இது நளணயர்கள் யறதங்கள் 

ளர்றயனழடுயதழன் தோம் கூடுதல் தகயல்கள் த யசதழகள் உள்து. 
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குழக்மகளள்கள் 

வங்கள் இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின 

தழன்கள். 

 உறுப்தை வக்கம், இம்ழள்றயளதம், தண்டுயட ளதழப்தை, 

தொதுதகலும்தை ழவு நற்றும் தறசயக்மகடு ற்ழன தன்றநகற 

யழயளழக்கழது. 

 நளணயர்கழறடமன களணப்டுகழ ல்மயறு தசனல்ளட்டு 

சழபநங்கற அழந்துதகளள் யமழ தசய்கழது. 

 ல்மயறு யறகனள சழகழச்றச தறதௌடுகள யமழதொறகள் 

ளதழக்கப்ட்ட தழதனளதயதக்களக உள்து. இயற்ழல் உறுப்தை 

வக்கம் இம்ழள்றயளதம், தண்டுயட ளதழப்தைகள், தொதுதகலும்தை 

ழவு, தறசயக்மகடு ஆகழனவும் நற்றும் உடற்னழற்சழ 

சழகழச்றச, ததளமழற்னழற்சழ சழகழச்றச இறயனறத்தும் 

உள்டங்கழனதளக உள்து. இதக்றக தொறகள், ழறப்டுத்தல் 

நற்றும் றகனளளும் த்த்தழகள் தசனல்டுத்தும் மளது டநளடும் 

தன்றநறன அதழகளழத்து மதகழறனழன் தர்ச்சழறன மளக்கும். 

 

ழளழவு 6 யறபனற, தளதள் நற்றும் யறகப்டுத்தல் 

பதலயனள பளபதல்ளம் நருத்துய தலமட்டிற்களக ஆ ழளழனர்கள் ரு 

னதள்  ழகழச்ல  நற்றும் தழட்டத்லத தழட்டநழடுயளர்கள் என்று 

எதழர்ளர்க்கப்டுகழது. 

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 உருப்பு வக்கம் ப ய்னப்ட்படளர், இம்ழள்லயளதம், தண்டுயட 

களனங்கள், தண்டுயட ழவு நற்றும் தல யக்பகடு 

ஆகழனயற்ல கண்டழதல். 

 பநப உள்யற்ழன் களபணழகள், யலககல யழக்குதல். 

 

6.1 உறுப்தை வக்கம்  

உறுப்தைவக்கம் யறபனற: 

உறுப்தைவக்கம் கூட்டணழ ன்து அறுறய சழகழச்றச தொறனழல் றககள் 

நற்றும் களல்கற வக்கப்டுதல் ஆகும். இறய உறுப்தைகழல் உள் 

சழக்கலிளல் அல்து த்த களனத்தழன் அடிப்றடனழலும் ழகளம். 
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உறுப்தைவக்கம்: களபணழகள்: அ) சவபற் இபத்த ஏட்டம்:-- தழசுக்கள் 

தசத்தழறனழல் அல்து ளதழக்கப்டும் ழறனழல் இதக்கும். இது 

உறுப்தைகழன் இறுதழப் குதழனழல் சவபற் இபத்த ஏட்டம் இதப்தளல் 

ற்டுகழது. 

ஆ) த்த களனம்: றககளல் தோட்டுகழல் நவண்டும் தன்ழறக்கு 

யபதொடினளத சூழ்ழற (அ) சழகழச்றச தறதௌடுகள் களபணநளக சளதளபண 

ழறக்கு யபதொடினளநல் ளதழக்கப்ட்டளல், இது உறுப்தை வக்கத்தழற்கு 

யமழயகுக்கும். இது தவப்தைண்கள் நற்றும் த்த ஆத்துக்கள் 

மளழடும்மளது இந்ழற ற்டளம். 

இ) மளனழன்ததளற்றுகள் நவண்டும் குறனளத தன்றநகள்: எத தைண் 

மநளசநளக ளதழப்றடந்து யழடுகழது. தழல் சளழனள சழகழச்றசதொற 

அழக்கப்டயழல்ற. நதத்துய தொறகளுக்கு உடல் 

எத்துறமக்கயழல்ற. குணப்டளத களனம் தசத்த தழசுக்களுக்கு 

யமழதசய்த்ம். இது உறுப்தை வக்கத்தழற்கு யமழயகுக்கும். இது தளதுயளக 

சர்க்கறப யழனளதழ உள்யதக்கு ழகளம். தழல் குணப்டளத தைண்கள் 

அயர் உடலிலுண்டளகும். 

உறுப்தைவக்கம்-யறககள்: 

உறுப்தைவக்கம் ன்துமநல் தோட்டுகழன் வக்கம் நற்றும் கவழ்தோட்டுகழன் 

வக்கம் ன்று இதயறகப்டும். 

கவழ்தோட்டுகள் வக்கம்: 

கவழ்தோட்டு வக்கம், களலின் ததயழபல் ளதழனளக வக்கப்டுதலில் சற்று 

நளறுட்டு களணப்டும் இது தொளகளல் நற்றும் இடுப்ழன் எதகுதழ 

வக்குயதழலிதந்த யழடுடுயதளக இதக்கழது. 

 

கவழ்க்களணும் யளழறசகள் வ்யறகனழதல்ளம் கவழ்தோட்டுப் குதழகள் 

வக்கப்டுகழது ன்றதக் குழக்கழது. 

களலின் எத குதழ வக்கப்டுதல் 

கணுக்களல் குறளடு 

தோட்டுகளுக்கு கவமளக வக்கடுதல் 

என்று (அ) அதற்கு மநற்ட்ட களல் 

யழபல்கள் வக்கப்டுதற 

உள்டக்கழனது. களலின் யழபல் 

வக்கப்டுதல் 

தோட்டுகளுக்கு கவமளக வக்கப்டுதல் தொமங்களலுக்கு கவழ் உள் களலின் 

குதழ வக்கம் தசய்னப்ட்டளலும் 

தொமங்களலின் தோட்டப்குதழ 

நவண்டும் தன்ழற தறுதல் 

 

களல்வக்கம் தசய்னப்ட்ட 

குதழனழன் யமழனளக 

 

தொமங்களலின் தோட்டுப்குதழ நற்றும் 

களலின் கவழ்குதழ வக்கப்டுதல். 
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துண்டிக்கப்ட்ட ழன்தைம், ததளறட 

லும்தை தன்ழற தறுயதளல் 

ளுறய சுநக்க இனலும். 

தொமங்களலின் மநல்குதழ 

வக்கப்டுதல் 

தொமங்களலின் தோட்டுகளுக்கு 

மநமத்ள் களல்குதழ 

வக்கப்டுதல் 

இடுப்தைகுதழ குறளடு ததளறட லும்தை தொதற்தகளண்டு 

தொளறநனள தோட்டுப்குதழ 

வக்கப்டுதல் 

Hemopevectomy தொளறநனள தோட்டுப்குதழ 

வக்கப்டுதல் நற்றும் இடுப்ழன் 

எத குதழ வக்கப்டுதல் 

 

மநல் தோட்டுகள் வக்கப்டுதல்: 

மநல் தோட்டு வக்கப்டுதல் றன யழபல்கழன் எதகுதழ நற்றும் தொள 

றககள் நற்றும் மதளள்ட்றட வக்கப்டுயதழல் இதந்து நளறுடும். 

கவழ்களணும் யளழறசகள் மநல்தோட்டு வக்கப்டுதலின் தொறகறப்ற்ழன 

தகயறக் தகளடுக்கழது. 

றகனழன் எதகுதழ வக்கப்டுதல்: 

கட்றட யழபல் வக்கப்டுதல் ன் 

ழறனழல் மததம் 

தளதட்கற ழடிக்கும் தன்றந, 

றகனளளும் தன்றந நற்றும் 

தளதட்கற ழடித்து டுத்தல் 

மளன்றய தடுக்கப்டுகழது. 

உறுப்தை வக்கப்டுதல் ன்து 

யழபலின் தழப்குதழ அல்து 

யழபலின் எதகுதழ கட்றடயழபல் 

தளதுயள எத தழயழபல் 

டுக்கப்டுதல் ஆகும். 

அதநணழக் கட்தடலும்தை 

வக்கப்டுதல் 

இது றக தொளயதும் வக்கப்டுதற 

உள்டங்கழனது. ஆளல் 

நணழக்கட்றடப் குதழ நட்டும் 

றகமனளடு இறணக்கப்ட்டுள்து. 

நணழக்கட்றட லும்தை குறளடு நணழக்கட்றட தோட்டுப்குதழ நற்றும் 

றகப்குதழ துண்டிக்கப்டுயறத 

குழப்தளக உள்து. 

 

6.2 இம்ழள்லயளதம்: 

உக சுகளதளப றநனம் (WHO) ன்து இம்ழள்ற யளதத்றத நழகவும் 

எத ததளற்று றயபஸ் மளனளக யறகனறுக்கழது. ததம்ளலும் 

குமந்றதகற ளதழக்கழது. 

இவ்யறக றயபஸ் கழதநழகள் தக்கு ர் வ்யளறு பவுகழது ன்ளல் 

உடலின் தயழமனற்ம் தோநளய் (அ) எத தளதுயள யளகநளக 
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(நளசுப்ட்ட வர்/ஆகளபம்) தோம் பவுகழது நற்றும் குடல்குதழனழல் 

ததக்கநறடந்து, அங்கழதந்து பம்தை நண்டத்தழற்கு தசன்று 

க்கயளதத்றத உதயளக்கும். 

களபணழகள்: மளலிமனள ன்து எத ஆத்தள ததளற்றுமளய் றயபஸ் 

தோநளக பயக்கூடினது, இது பம்தை நண்டத்றத ளதழத்து தொளறநனள 

க்கயளதத்றத உதயளக்குகழது. இறயனறத்தும் சழ நணழ மபங்கழல் 

ழகளம். றயபஸ் தக்கு ர் உடலின் தயழமனற்ம் (அ) யளய்தோநளக 

(அ) உணவு, வர் நளசுடுதல் களபணநளக அறநகழது. இறய குடல் 

குதழனழல் ததக்கநறடந்து களணப்டும். ஆபம்ழற அழகுழகள், 

களய்ச்சல், மசளர்வு, தறயலி, யளந்தழ நற்றும் களத்துப் குதழ 

தடிறநனளகுதல் நற்றும் தோட்டுகழல் யலி, என்ழல் இததறு ததளற்று 

மளய்கள் தன்ழற அறடனளநற் மளகும். க்கயளதம் ன் ழறனழல் 

உள்து. இதழல் க்கயளதம் உள் 5 சதயழதம் தொதல் 10 சதவீதம்  யறப, 

தோச்சு தறச தசனற்று மளதலின் களபணநளக தசனலிமந்து 

களணப்டுகழது. 

மளலிமனள-யறககள் 

மளலிமனள மளய் உடலின் ந்தப்குதழ ளதழப்தைக்குள்ளகழது ன்றத 

தளறுத்து யறகப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

தண்டுயட மளலிமனள:  

இந்ழற தண்டுயட நண்டத்றத ளதழப்றடன தசய்கழது. ஆளலும் 

தோறப்குதழ, தண்டுயடம் குதழனழல் ளதழப்தை ற்டயழல்ற. இது எத 

கடுறநனள இம்ழள்றயளதம் ன்று தசளல் இனளது. இது ந்த 

அழகுழறனத்ம் களண்ழக்களது. 

மளலிமனள: Bulber மளலிமனள இது தோறனழன் தண்டு (அ) டுறநன 

பம்தை நண்டத்றத ளதழக்கழது. ஆளலும் க்கயளதத்றத 

ற்டுத்தளது. 

Bulbospinal மளலிமனள:- 

இந்த ழறனழல் தண்டுயட நற்றும் தோறனழன் தண்டு ளதழக்கப்டுகழது. 

இவ்யறகனழல் உடல் உறுப்தைகள் க்கயளதம் அறடந்து மநளசநள (அ) 

கடுறநனள சழக்கற ற்டுத்தகழது. 

3 யறகனள றயல்டு மளலிதனள றயபஸ் (WPV) (wild Polio virus Types 

1,2, &3) nrg; 2015y; WPV Type 2 (இபண்டளம் யறக) தொற்ழலும் 

அமழக்கப்ட்டதளக அபசளங்கம் உறுதழ தசய்தது. . WPV Type 3, யம்ர் 

2012 தொதல் கண்டழனப்டயழல்ற WPV Type 1 நட்டும் சுமற்சழனழல் 

களணப்டுகழது. தகயல்: உக சுகளதளப றநனம். 
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6.3 தண்டுயட களனங்கள் 

தண்டுயட களனத்தழன் யறபனற: மநமனள-கழழழக் தண்டுயட களனம் 

ன்து தண்டுயடத்தழல் மததம் எத குதழ மசதநறடந்து இதப்து (அ) 

தண்டுயட களல்யளனழன் கறடசழப்குதழனழன் பம்தைகள் மசதம் அறடந்து 

தழல், உணர்யழல் நற்றும் ழ உடல் தசனல்ளட்டில் ழபந்தபநள 

நளற்த்றத உண்டளக்குகழது. இது களனம் அறடந்த குதழனழன் 

கவழ்குதழனழல் களணப்டும். 

தண்டுயட களனத்தழன் களபணழகள்: 

தண்டுயட களனங்கள் ததம்ளலும் கவமம யழளதல், களனநறடதல் நற்றும் 

யழத்துக்கள் (அ) யழறனளட்டு சநனங்கழல் ற்டும். 

தண்டுயட களனத்தழன் யறககள்: 

தண்டுயட களனங்கள் களனத்தழன் தளக்கத்றதப் தளறுத்து 

யறகப்டுத்தப்டுகழது. இறத களனம் ன்றும் குழக்களம். 

தொற்ளத ழi (Incomplete): 

தொற்ளத ழற ன்து சழ குதழகள் இனக்கத்தழல் (அ) உணர்ச்சழ 

ழறனழல் தசனலிமந்து தசல்லுயது ஆகும். இது தண்டுயடத்தழன் 

கவழ்ப்குதழனழல் ழகளம். தண்டயட களனம் உடலின் குதழ 

ளதழக்கப்டுயறத அடிப்றடனளக தகளண்டு யறகப்டுத்தப்டுகழது. 

தொற்ழன ழற (Complete)  

களனம் தொற்ழனழறனழல் உள்து ன்து அறத்து இனக்க 

தசய்ளடுகளும் நற்றும் இனகக்த்றதக் கட்டுப்டுத்தும் தன்றநத்ம் 

தண்டுயடத்தழன் கவழ்குதழனழல் தசனலிமந்து களணப்டும். 

ளற்தைப் குதழ க்கயளதம்:( Tetraplegia) 

கபங்கள், களல்கள், யனழற்ழன் அடிப்குதழ உறுப்தைகள் ளதழக்கப்ட்டளல் 

இறத ளற்தைக்கயளதம் ன்ர். 

ளதழழற க்கயளதம் (Paraplegia) 

களல்கள், யனழற்ழன் அடிப்குதழ நற்றும் உடற்குதழனழல் தொளயதும் 

ளதழக்கப்ட்டளல் இறத ளதழழற க்கயளதம் ன்ர். 

 

6.4 தொதுதகலும்தை ழவு (Spina Bifida) 

இது ழப்தை சம்ந்தநள மகளளறு ஆகும். தண்டுயட குதழனழல் உள் 

லும்தை தொதுகுப்தை லும்தை யறயழல் ளதழப்தை ற்டும். தழல் 

பம்தைநண்டத்தழல் உள் குமளய் இறணன நறுப்தளல் அதழல் எத 

தயற்ழடம்  உதயளகழ மதளல் குதழனழல் ளதழப்தை உறுயளகும். 
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தொதுதகலும்தை ழயழன் களபணழகள்  

இது ழப்ழற்கு தொன்ம களணப்டுகழது. இது கததொட்றடனழன் பம்தை 

ததளடர்ள குமளய் சளழனளக தோடளத களபணத்தளல் ற்டுகழத. இந்த 

குமளனழல் ளதழ:தை ற்டுயதளல் இந்ழற ற்டுகழது. 

 

தொதுதகலும்தை ழயழன் யறககள்: 

ளன்கு யறகனள ழறகள் உள். இது யடியமகளட்டின் 

ண்தைன்கற அடிப்றடனளகக் தகளண்டு யறகனறுக்கப்ட்டுள்து. 

தொதுதகலும்தை யடியக் மகளளறு:( OCCULTA) 

இது நழகவும் சளதபணநள எத யறகனளகும். இதழல் என்று (அ) அதற்கு 

மநற்ட்ட லும்தைகள் தொதுகுப்குதழனழல் சளழனளக உதயளகயழல்ற 

தண்டுயடத்தழல் உள் தழந்தகுதழ மதளலிளல் தோடப்ட்டுள்து. இது 

ந்தயழதநள ஊத்றதத்ம் ழப்ழக்களது. 

 

தோடின பம்தைநண்ட குமளய் ளதழப்தை: (CLOSED NEURAL TUBE 

DEFCTS):: 

இந்த ழறனழல் தண்டுயட குதழனழல் சவபற் தகளளப்ழன் ழற நற்றும் 

லும்தை (அ) சவ்வு சழ சநனங்கழல்  இவ்யறக சவபற் ழற ளதழழற 

க்கயளததொம். சழறுவர் அல்து குடல் சம்ந்தப்ட்ட ளதழப்றத்ம் 

ற்டுத்தும். 

 

தோறத்ற ழதுக்கம்:- (MENINGOCELE)  

தண்டுயடம் சுற்ழ ளதுகளப்ழன் யறனநளக உள்து. இவ்யறகனழல் 

தண்டுயடத்தழல் உள் தழந்தகுதழனழல் இதந்து தயழமன தள்ழயழடும். 

இது மதளலிளல் தோடப்ட்ட (அ) தழந்தழறனழல் களணப்டும். சழர் 

ளதழழற க்கயளதத்தளல் ளதழக்கப்டுயர். 

 

தண்டுயட ழதுக்கம்: (MYELOMENINGOCELE) 

இந்தழறனழல் தண்டுயடம் ழயம்மளது ளதழழற (அ) தொளறநனள 

க்கயளதம் உடலில் களணப்டும். இது தண்டுயட ழயழன் கவழ்குதழனழல் 

களணப்டும் தழப்ட்ட எதயர் இந்ழறனழல் ளதழக்கப்ட்டளல் டக்க 

இனளநல் நற்றும் சழறுவபக (அல்து) குடல் சம்ந்தட்ட மகளளழளல் 

ளதழக்கப்டுயர். 
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6.5 தறசயக்மகடு (MUSCULAR DYSTROPHY) 

யறபனற தறசயக்மகடு ன்து கூட்டள மளனளகும். இது 

ததளடர்ச்சழனள தர்றயத்ம் நற்றும் தறசனழன் இறடனழல் ளதழப்ற 

ற்டுத்தும். தறசயக் மகட்டில் சவபற்நபணுக்கள் தைமபளட்டீன்கழன் 

உற்த்தழனழல் உள்ம தறமந்து சத்துழறந்த தறசறன உதயளக்குயதழல் 

உதவும். 

 

ஊதொற்மளளழன் உளழறநகள் சட்டத்தழன் டி, 2016 தறசயக்மகடு 

ன்து நழத உடற கர்த்தும் தறசகற வீப்டுத்தும் பம்றப 

நபணு தறச மளய்கழன் எத குள நற்றும்  டிஸ்டிபளழ உள் 

ர்கள் அயற்ழன் நபணுக்கழல் தயள நற்றும் களணளநல் மள 

தகயல்கறக் தகளண்டுள்ர், இது அயற்ற உதயளக்குயறதத் 

தடுக்கழது ஆமபளக்கழனநள தறசகளுக்கு அறய மதறயப்டும் 

தைபதங்கள். இது யர்ச்சழ லும்தை தறச வீம், தறச தைபதங்கழல் 

உள் குறளடுகள் நற்றும் தறச தசல்கள் நற்றும் தழசுக்கழன் இப்தை 

ஆகழனயற்ளல் யறகப்டுத்தப்டுகழது. 

 

தறசயக்மகட்டின் களபணழகள்: 

களபணழகள் நபதை நற்றும் நபணு ததளடர்தைறடனதளகும். 

தழதனளதயதக்கு தறசயக்மகடு ன்து குடும் யபளற்ழலிதப்ழன், 

தறசயக்மகடு யதயதற்கள யளய்ப்தைகள் அதழகம். நபணு நளற்ம் 

தறசயக்மகட்டிற ற்டுத்தளம். நபணுக்கழன் நளற்ம் தறசனழல் 

தைபதச்சத்து உதயளக்குயறத தறடப்டுத்தழ உடல் தறசறன 

கட்டுக்மகளப்ளக றயப்தழல் மதக்கத்றத ற்டுத்தும். 

 

தறசயக்மகட்டின் யறககள்: 

டச்சன் தறசயக்மகடு (Duchenne Muscular Dystrophy) 

தளதுயளக களணப்டும் எதமளய் குமந்றதனழன் தோன்ளயது 

ழந்தளளுக்கு தொன்ம அழகுழகள் ததன்டும். 

 

தக்கர் தறசயக்மகடு (Becker Muscular Dystrophy): 

டச்சன் தறசயக்மகடு மளமய அழகுழகள் இதக்கும் ஆளல் ழந்தழன 

ழiனழல் களணப்ட்டு தநதுயள ழறனழல் தளக்கத்றத ற்டுத்தும். 

றநமனளமடளழக் (ஸ்தடய்தர்ட் மளய்) (Myotomi (Steinerts Disease) 

 

தளதுயளக இது தளழமனளர்களுக்கு ததளடங்கும் யறக. தறசகள் 

யழளழயறடந்த ழன்ர் நவண்டும் சுதங்குயதற்கு தொடினளநலிதக்கழன் 
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தன்றந ற்டும். தொகத்தழல் நற்றும் களத்தழல் உள் தறசகள் 

தொதளயதளக ளதழக்கப்டும். 

 

ழயழமளய் (Congenita) இவ்யறக  குமந்றத ழந்தவுடன் அல்து 2 

யனதழற்கு தொன்தை உதயளகும் ன்றத ததழவுப்டுத்துகழது. இது தண் 

குமந்றதகள் நற்றும் ஆண் குமந்றதகறத்ம் ளதழக்கழது. 

 

தொகநற்றும் மதளள்ட்றட லும்தை: (FACIOSCAPULOHUMERAL 

(FSHD):- 

தொகநற்றும் மதளள்ட்றட லும்தை ளதழப்தை ல்ள யனதழலும் இதக்களம். 

ததம்ளலும் இம் யனதழளழறடமன களணப்டும். தறசனழல் தர்ச்சழ 

ததம்ளலும் தொகம் நற்றும் மதளள்ட்றட குதழனழல் ற்டும். தொகநற்றும் 

மதளள்ட்றட லும்தை ளதழப்தைக்குள்ள கண்கற ளதழ 

தழந்தழறனழல் தூங்குயர். அயர்களல் தொற்ழலும் கண் இறநகற தோட 

இனளது. 

 

க்க உறுப்தைகள்: (LIMBGIRDLE) 

நளற்ங்கள் குமந்றத தயம் (அ) இம் யனதழல் ற்ட்டு தொதளயது 

மதளள்ட்றட நற்றும் இடுப்தை குதழ தறசறன ளதழக்கும். தழதனளதயர் 

க்க உறுப்தைகழன் தறசயக்மகடு இதப்ழன், களலின் தொன்குதழ 

தூக்குயதழல் சழபநம் ற்டும். 

 

யழமழ ததளண்றடசளர்ந்த தறசயக்மகடு (OCULOPHARYNGEAL 

MUSCULAR DYSTROPHY) 

இந்மளனழன் ஆபம்களம் 40 தொதல் 70 யனதழளழறடமன களணப்டும். 

கண் இறநகள் ததளண்றட நற்றும் தொகம் தொதளயது ளதழக்கப்டும். 

அறதத் ததளடர்ந்து மதளள்ட்றட நற்றும் இடுப்தைப்குதழ ளதழப்றடத்ம். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ) உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

            இடத்தழல் ளதுக. 

       ஆ) உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

            தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

 1. க்க உறுப்கள் நதத்துயளவதழக்கு அப்ளற்ட்டு களனநறடந்தளல் 

நவண்டு யந்தளல் தற்கு யமழயகுக்கும். 
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(அ) மளலிமனள (ஆ) ஊநளதல் (இ) தொதுதகலும்தை ழவு  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. இவ்யறக மளலிமனள றயபஸ் அதழகளபதைதர்யநளக தசப்டம்ர் 2015ல் 

எமழக்கப்ட்டது 

(அ) WPV யறக1 (ஆ) WPV யறக 2  (இ) WPV யறக 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------              

 

 

ழளழவு 7 தசனல்ளட்டு சழபநங்கற நதழப்தேடு தசய்தல்: (Assessment 

of Functional Difficulties)  

பருமூல யளதம் பகளண்ட குமந்லதகளுக்கு உருப்பு வக்கம், 

பளலிபனள, முதுபகலும்பு களனங்கள், முதுபகலும்பு ழவு நற்றும் 

தல யக்பகடு பளன்  ழ ப னல்ளட்டு  ழக்கல்கள் இருக்கும். 

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 ல்பயறு யலகப் பருமூலயளதங்கழன்ப னல்ளட்டு 

 ழக்கல்கல யழயளழத்தல். 

 பப்ட்ட அழலய பதலயக்பகற் னன்டுத்துதல். 

 

7.1 ப னல்ளட்டு நதழப்பீடு ப ய்யதற்கள பளதுயள யமழகளட்டல்: 

தசனல்ளட்டு நதழப்தேடுகள் எதயளழன் தறத்ம் குழப்ழட்ட குதழனழன் 

மதறயறன துல்லினநளக கண்டழனவும் தசய்னப்டுகழது. 

தபப்டுத்தப்ட்ட நதழப்தேடு உகபணங்கற னன்டுத்தழ நழக கயநளக 

தழயழற கண்டழன மயண்டும். ழ துறனழல் ழதைணபள யறகறன 

சளர்ந்த எளங்கு குளறய சம்ந்தப்டுத்தழ அயர்கழடநழதந்து யழளழயள 

டத்தழறப் தற்று தசனல்டுதல் நழகவும் தொக்கழனம் யளய்ந்தது. 

 

இந்த உட்ழளழவு அகழல் ளம் மததம் எத தபப்டுத்தப்ட்ட நதழப்தேடு 

உகபணம் னன்டுத்தழ தசனல்ளட்டு சழபநங்கற தழதனளதயளழன் 

அவீடு தசய்யது குழத்து யழயளதழப்மளம். அதமளடு தைறடதனர்வு 

(Locomutor) ழறறன நதழப்தேடு தசய்மயளம். 
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7.2 உறுப்பு வக்கம் ப ய்னப்ட்டயர்கழன் ப னல்டும்  ழபநங்கல 

அயழடல் 

கவழ்கண்ட மசளதற தொறகள் டநளடும் சயளலின் தசனல்ளட்டு 

ழறகள் தழதனளதயளழடம் களணப்டுயறத நதழப்தேடு தசய்ன 

னன்டுகழது. 

2 ழநழட றடமசளதற  

2 ழநழட றடமசளதற தளறுறநனளக 2 ழநழடங்கள் டப்றத அவீடு 

தசய்யதளகும். இந்த மசளதறனழல் தோச்சுயழடும் அவு (Aerobic Capacity) 

தசனல்ளட்டு இனக்கம் நற்றும் Gait (றட) அயழட தொடித்ம். 

இச்மசளதறறன க்க உறுப்தை இமந்தயர் தண்டுயடநறுப்தை மளய் 

(multiple Sclerosis),  தண்டுயடக் களனம் அறடந்தயளழறடமன 

னன்டுத்தளம். 

6 ழநழட றடமசளதற: 

6 ழநழட றடமசளதற ன்து உட்ழளழயள அதழகட்ச னழற்சழனளகும். 

இது தோச்சுயழடும் அவு நற்றும் தளறுறநனழன் அறய நதழப்தேடு தசய்ன 

னன்டுத்தப்டுகழது. 6 ழநழடத்தழல் கடந்த ததளறறய றயத்து 

தசனளற்றும் தழழல் உள் நளற்த்றத எப்ழட தொடித்ம். 

மபதொடிவு நற்றும் மபம் தசல்லும் மசளதற: (timed up and go text): 

கவமம யழடும் அளனம் நற்றுந சநழறனழன் தொன்மற்ம், உட்களதம் 

ழறனழலிதந்து ளம்தைம் ழற நற்றும் டக்கும் தழன் இயற்ற 

தவர்நளழக்க உதவுகழது. 

ஊநளயளழன் டக்கும் தன்றநறன கண்களணழத்தல் (AMP Amputee 

Mobility Preictor) 

ஊநளயளழன் டக்கும் தன்றநறன கண்களணழத்தல் AMP நழகவும் 

ழறநனளகவும், சவக்கழபநளகவும் உமனளகப்டுத்தக் கூடின நதழப்தேடு 

ஆகம். இது கவழ்குதழ க்க உறுப்தை, ஊநளயளழன் தசனல்ளட்டு 

ழறறன கண்டழன உதவுகழது நற்றும் தசனற்றக உறுப்தை 

தளறுத்தளதயளழடதொம் உமனளகப்டுத்தளம். 

ஏளய் இனக்க தசனல்ளட்டு மசளதற: Wolf Motor function Test: 

இது அயழ குப்ளய்வு அவீடு ஆகும். மபத்றத கணக்கழட்டு மநம 

உள் தோட்டகழன் இனக்கத்தன்றநறன கணக்கவடு தசய்தல். இது 

தழதனளதயளழடம் உள் தன், மநல்தோட்டுகழன் தசனல்தழன்கள் 

நற்றும் அயளழன் தழறநகறத்ம் அவீடு தசய்ன னன்டுத்தளம். 

மநல்தோட்டுகழன் தசனல்ளட்டு மசளதற: (Upperextremity Function 

Test): இது  மதகத்தழன் மநல் தோட்டகழல் உள் தசனல்தொடக்கம் நற்றும் 
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அதழன் கடுறநனள தக்கம் மளனளழகழறடமன தசனல்ளட்டு 

மகளளறுகற மநல்தோட்டுகழல் உதயளக்குகழது. 

 

7.3 பளலிபனளயழன் ப னல்டும்  ழபநங்கல அயழடல் 

நதழப்ழடுதல் ன்து எத தொக்கழனநள குதழனளகும். இது 

தழதனளதயளழன் தழற அழந்து தசனல்ட யளய்ப்ளக உள்து நற்றும் 

அயதக்கு மதறயனள தறதௌட்டிற தழட்நழட உதவுகழது. 

வ்யளறு தழதனளதயர் தசய்டுகழளர் ன்றத மகட்டது 

கடிநளது, இறதயழட தழதனளதயர் தசனல்ட ததளடங்கழளல் ன்று 

மகட்களம். 

 

ன் மளலிமனள சளழறத (My Polio Life) ன்து எத தன்நதழப்தேட்டின் 

ஆத்தம், இது தழதனளதயளழன் யளழ்க்றகதபத்றத ற்ழ அதழகநளக 

யழளழயள தகயற தகளடுக்கழது. ல்யறக எளக்க மநம்ளட்டின் 

நதழப்தேடு யழளழயள தகயற  குதழனழல் இதந்து தழதனளதயதக்கு 

தகளடுக்க இனலும். 

 

7.4 தண்டுயடகளனம் உள்யளழன் தசனல்ளட்டு சழபநங்கள்(Assessment 

of Functional Difficulties in individuals with spinal cord injuries: 

தசனல்ளட்டு சுதந்தழப அவீடு: 9Functional Independence Measure) எத 

தொக்கழனநள உகபணம் ஆகும். 

இது தண்டுயடகளனத்தளல் ளதழக்கப்ட்மடளதக்களக உதயளக்கப்ட்டது. 

இது எதயளழன் தசனல்ளட்டுழற அயன்/அயழன் உதயழதறும் 

ழறறன தளறுத்ததளக உள்து. உகபண கதயழறனக் தகளண்டு 

தசனல்ளடுகள் தழனளக தசய்னப்ட்டதள (அ) நற்தளதயளழன் 

உதயழமனளடு தசய்னப்ட்டதள? ன்று அழனளம். FIM அவீடு ன்து 

குடல்கள் நற்றும் சழறுவபக கட்டுப்ளடு, டநளடும் தன்றந, ததளடர்தை 

தகளள்ளுதல், சதோகத்றத ற்ழ அழத்ம் ஆற்ல், குழக்கும் தொற, 

மநல்குதழ உறடநளற்ம், கவழ்குதழ உறடநளற்ம் நற்றும் கமழயற 

தசல்லுதல் இயற்ற கண்களணழக்க உதவுகழது. FIM ன்து 

தழதனளதயபளல் ன் தசனளற் தொடித்ம் நற்றும் சழ சூழ்ழறனழல் 

ன் தசய்ன இனளது ன்றத ற்ழ தகயற அயழட யமழ 

தசய்கழது. 
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7.5 தொதுதகலும்தை ழவு உள் தழதனளதயளழன் தசனல்ளட்டு 

கஷ்டங்கற நதழப்ழடுதல் (Assessement of Functional Difficulties In 

Individuals with Spina bifida) 

 குமந்றத  இனளறந நதழப்தேடு கண்டுழடிப்தை (Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory) ன்து தசனல்ளட்டு தழன்கற ளர் நற்றும் 

குமந்றதகழறடமன கண்டழன உதவுகழது. யனது ஆறுநளதம் தொதல் 

ளநளதம் யறப உள்மளறப கண்டழன உதவுகழது. மசளதறனளது 

தழந்மதளறும் தசய்த்ம் தசனல்கள், டநளடும் தன்றந நற்றும் சதோக 

அழயளற்ல் குதழ ஆகழனயற்ற அயழடுகழது. 

 

7.6 தறசயக்மகடு உள் தழதனளதயளழன் தசனல்ளட்டு சழபநங்கற 

நதழப்தேடு தசய்தல்: (Assessment of Functional Difficulties in Individuals 

with muscular dystrophy) 

இனக்க தசனல்ளடு அவீடு கதயழ ன்து பம்தை தறசக்குளழன மளறன 

கண்டழன உதவுகழது. இந்த கதயழ சழகழச்றசனழன் யழறவுகற நதழப்ழட 

உதவுகழது. இந்த கதயழ சழகழச்றசனழன் யழறவுகற நதழப்ழட 

உதவுகழது. இந்த கதயழ தழதனளதயளழன் (ல்மயறு) தழன்கள் 

இனக்கத்றத தசனளற்றுயறத அயழட உதவுகழது. 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ) உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

           இடத்தழல் ளதுக. 

     ஆ) உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

          தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

அ) AMP  ன்து 

1. Ambulatory Mobile Paramete 

2. Amupter Mobility Principle 

3. Amputee Mobility Predictor 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ஆ) UEFT ன்து 

1. Upper Execution function test 

2. Upper Extremity fall test 

3. Upper extremity function test 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ழளழவு 8 சழகழச்றச நற்றும் தறதௌடு ளழந்துறபக்கள 

தொன்தளழறந 

தழளழன் ல்யளழ்வு நற்றும் அயர்கழன் ல்யளழ்லய, சுதந்தழபம், 

ப னல்ளட்டு நற்றும் யளழ்க்லகலன பநம்டுத்த  ழகழச்ல  தலமடுகல 

யமங்குயது நழக முக்கழனம். இது தழர்கல அயர்கழன் அன்ளட 

யளழ்க்லகலன அதயழக்கவும் உதவுகழது. 

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

  ழகழச்ல  தலமடுகழன் முக்கழனத்துயத்லத யழக்குதல். 

  ழகழச்ல  தலமடுகளுக்கள யமழகல யழயளழத்தல். 

 ளழந்துலப ப லயகல யழயளழத்தல். 

 

சழகழச்றச தறதௌடு தோம் தழதனளதயளழன் உடல்ற 

யழளழவுப்டுத்தும் மளக்கம் ன்து சற்று சழபநநள தசனல் நற்றும் 

அயர்கழன் ற மநம்டுத்தல், சுதந்தழபம், தசனல்ளடு, யளழ்க்றகனழன் 

ங்கு இயற்ற யமங்குதல் மயண்டும். இவ்யளறு தசய்தல் அயர்கழன் 

உத்மயகத்றத யழளழவுப்டுத்தழ தழசளழ யளழ்க்றகறன நகழழ்ச்சழப்டுத்தும். 

 

8.1 Provision of Therapeutic Intervention and referral of amputees 

சழகழச்றச தறதௌடு ற்ளடு தசய்தல் நற்றும் ஊநளயறப ளழந்துறப 

தசய்தல் 

தசனற்றக உறுப்தை தளதத்துதலுக்கு தொன்: Pre-Prosthetic Intervention:  

தோமளளனங்கள், தறதௌடுகள் மளன் மதறயனளறய 

யமங்கப்டளம். இதளல் நறதொக தோட்டுகழன் யலிறன ழர்யகழக்க 

இனவும். உதய அறநப்தைக்கு உறுதுறணனளகவும் இதந்து 

ஊநளயர்க்கு யளழ்க்றகனழன் நளற்த்றத அறநத்துத் தபவும் 

ஆனத்தப்டல் மயண்டும். 

 

 

Post-Prosthetic Intervention: 

தசனற்றகத்றுப்தை தளதத்துயதளல் அதழகட்ச தசனல்ளட்டு 

யழறவுகற உறுதழப்டுத்தல் தொடித்ம். அமதளடு அதழகட்ச அயழல் 

தசனற்றக உறுப்தைகற தளதத்தல் நற்றும் டுத்தல் மளன் 

தசனல்கற உறுதழதசய்னதொடித்ம். 
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Physiotherapy: 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றச ழதைணர் உடல் ளவதழனள தநறத்ம் 

இனக்கத்றதத்ம் சழந்த தொறனழல் அழப்தற்கு கயம் தசலுத்துயளர். 

ளதழக்கப்டளத உறுப்தைகழலும் தடுப்தை யமழதொறகற 

னன்டுத்துயதழல் கயம் தசலுத்துயர். அதழக அயழல் உமனளகம் 

தசய்யறத தடுக்கவும் நற்றும் நறதொக தோட்டுகழன் யலிறன ழர்யகழக்க 

துறணதசய்யர். 

Occupational Therapy: 

ததளமழற்னழற்சழ சழகழச்றசனழல் நதழப்தேடு, ற்தைறடதல், வீட்றடதழதத்துதல் 

(அ) ழ சுற்றுசூமல்கற உதயளக்கழ அயர்கற ஈடுட றயப்து 

மளன்றய றடதறும். ததளமழற்கல்யழ ழதைணர் நவண்டும் மயறக்கு 

தழதம் தனளர்டுத்தல், மயறனழல் துறண, தொடித்ம் தழன்கள் நற்றும் 

உள்மளக்கங்கற கட்டுதல் மளன்றய நதழப்தேடு தசய்னப்டும். 

இனன்முல சழகழச்றச (Psychotherapy): 

ஆமளசறறனக் தகளடுத்தல் தோட்டுகழன் இமப்தை நற்றும் உதய 

அறநப்தை ழபச்சற மளன்யற்ழன் துக்கத்தழல் இதந்து நவண்டுயப 

யமழதசய்த்ம். ஆமளசற குழப்ழட்ட களத்தழற்கு தழதனளதயர் 

அதழகட்ச அயழல் ஊநள சூழ்ழறறன றகனளளும்யறப 

வட்டிக்கப்டளம். 

 

8.2 மளலிமனளயளல் ளதழக்கப்ட்டயர்களுக்கள சழகழச்றச நற்றும்  

      ளழந்துறபக்கள தொன்தளழறந 

மளலிமனளயழளல் ளதழக்கப்ட்மடளதக்கு சழகழச்றச தறதௌடு ற்ளடு 

தசய்தல் நற்றும் ளழந்துறபத்தல். 

 

இனன்தொற சழகழச்றச Physiotheraphy 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றசனளது மளலிமனளயழளல் ளதழக்கப்ட்ட (அ) 

ளதழத்தழன்ர் தழதனளதயதக்கு மதறயனள அறத்து 

துறணறனத்ம் யமங்கும்தளது நழக னதள்தளக அறநத்ம். 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றசனளது இதனதறபதௌபல் னழற்சழறன அழப்தளக 

அறநத்ம். தவயழபநள னழற்சழ மநலும் தறசறன ப்டுத்துயறத யழட 

வீப்டுத்தும் அதளல் தன்  அறடன னழற்சழனழப்றத யழட  

இதன சம்ந்தநள னழற்சழறன மநற்தகளள் கயம் தசலுத்தளம். 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றச ன்து குழப்ழட்ட தறசக்குள மசர்த்தல், யழடுத்தல் 

நற்றும் வ்யறக னழற்சழ மதறயனளது ன்து ற்ழ தகயற 

யமங்குகழது. 
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னன்தொற சழகழச்றச Occupational Theraphy: 

 மளலிபனள மளனளழகள் நற்றும் மளலினளயளல் உனழர்யளமக் 

கூடினயர்கள் கடுறநனள தர்ச்சழனளலும் நற்றும் மசளர்யழளலும் 

ளதழக்கப்டுயர். இது அயளழன் தசனல்ளட்டு தழறநறன ளதழக்கும். 

ததளமழற்கல்யழ சழகழச்றச ழதைணளழன் ங்கு ததளடர்ச்சழனள துறண நற்றும் 

மூமளளனங்கறக் தகளடுத்து நவண்டும் தசனல்ளட்டு தழறநறன 

தறுயதற்கு யமழ தசய்ன மயண்டும். 

 

8.3 தண்டுயட களனம் உள் தழதனளதயதக்கள சழகழச்றச தறதௌடு 

நற்றும் ளழந்துறப: (Provosion of Therapeutic Intervention and referral of 

individuals with spinal lord injuries: 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றச: களனம் அறடந்த குதழனழல் இனக்க தசனல்ளடுகள் 

சளழனளக இனங்க உடற்னழற்சழ ழதைணர் யமழ தசய்யர். உடற்னழற்சழ ழதைணர் 

சழகழச்றசறன  ஆபம்ழக்கும் தொன்ர் தொன்நதழப்தேடு  தசய்யர். சளழனள 

இனற்றகனள குழக்மகளற அறநத்து ததளடர்ச்சழனளக  

இனக்கமயறறன அழந்து தகளள்வும் தழதனளதயளழன் எத குழப்ழட்ட 

மபத்தழற்கு அயளழன் இனக்கயபம்ழற அழத்ம்; தொன் நதழப்தேடு தசய்யர். 

நறுயளழ்வு மபத்தழல் உடற்னழற்சழ சழகழச்றச அயளழன் இனக்க 

தசனல்ளடள டக்கும் தழன், சக்கப ளற்களலிறன தள்ளுதல், நளற்றுதல் 

நற்றும் மநம உள் தோட்டுப் குதழறன உமனளகம் தசய்தல் 

ஆகழனயற்ற கயத்தழல் தகளள்யர். 

 

னன்தொற சழகழச்றச Occupational therapy:: 

ததளமழற்கல்யழ சழகழச்றசனழன் குழக்மகளள் தழதனளதயறப நவண்டும்  

யர்ச்சழக்குள்ள ழறக்கு ஆனத்தப்டுத்தல் ஆகும். ததளமழற்கல்யழ 

சழகழச்றச ழதைணர் குழக்தகளற தழம்ட ற்டுத்துயர். உடல்ளவதழனளக 

நழற ளவதழனளக, ததளமழல் ளவதழனளக நற்றும் சூழ்ழற களபணழகள் 

இயற்ற அடிப்றடனளகக் தகளள்யதழன் தோம் ததளமழல் ளவதழனள 

தொன்மற்த்தழல் யழறவுகற ற்ட யமழதசய்யர். ததளமழற்கல்யழ 

ழதைணர் வீட்டில், சதொதளனத்தழல் அர்த்ததொள் ங்கழப்ற எத 

தழதனளதயர் ங்கழக்க இனலும் ன்றத உறுதழப்டுத்துயர் நற்றும் 

அயர்கற அர்த்ததொள் மயறனழல் ஈடுட யமழதசய்யர். 

 

உயழனல் சழகழச்றச Psychotherapy: 

தண்டுயட களனத்தழல் ளதழக்கப்ட்ட மளனளழகளுக்கு தொக்கழன 

ஆமளசற ன்து அயளழன் உணர்ச்சழகள், உணர்ச்சழகற சளழதசய்தல், 

அல்து  குடும்த்மதளடு எத்துப்மளதல் மளன்யற்ற 
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தசனளக்கப்டுத்துயது ஆகும். உயழனல் ழதைணர் மளனளழகழன் 

தசனல்கள், உணர்ச்சழகள் அழயளற்ல் மளன்யற்ழன் தற 

நதழப்தேடு தசய்து ழன்ர் சழகழச்றசனழன் குழக்மகளற அந்த ளழன் 

மதறயக்கு ற் தகளடுப்ர். 

 

8.4  தொதுதகலும்தை ழவு உள்யளழன் சழகழச்றச தறதௌடு நற்றும்  

ளழந்துறப: (Provision of Therapeutic Intervention and Referral of    

Individuals with Spina bifida: 

 

இனன்தொற சழகழச்றச: (Physiotherapy)) 

தொதுதகலும்தை ழவு உள் குமந்றதகளுக்கு உடற்னழற்சழ சழகழச்றச நழக 

அடிப்றடனளததளமழல்தட்ங்கள் தகளண்டு னன்டுத்தப்டுகழது. 

மளய்ததம் நதந்து (Prophylactic) நற்றும் சழகழச்றச தறதௌடுகள், 

மதகத்றத யழளழவுப்டுத்தல், றடப்னழற்சழ, அவுகற கண்களணழத்தல் 

நற்றும் தற்மளதக்கு ஆமளசற இற னளவும் அடங்கும். 

சழகழச்றசனழன் (அ) மதளல்யழ  உடற்னழற்சழ ழதைணளழன் தழற 

அடிப்றடனளகக் தகளண்டு நற்றும் அயளழன் தற்மளறப ஊக்கப்டுத்தழ 

குமந்றத தழசளழ யளழ்க்றகனழல் தொடிந்த அவு சுதந்தழபநளகவும் இபக்க 

கற்றுத்ததயர். 

 

னன்தொற சழகழச்றச: (Occupational Therapy)) 

ததளமழல் னழற்சழ சழகழச்றச ழதைணர் தழதனளதயர் தன்ற பளநளழத்தல், 

ள்ழ யழறனளட்டு மளன்யற்ழல் தழசளழ தசனல்கழல் சுதந்தழபநளக 

ஈடுடுயறத மநம்டுத்துயதழல் தசனல்டுயளர். ததளமழற்னழற்சழ ழதைணர், 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சுற்றுயட்டளபங்கள் ற்ழ அழந்து தகளள் 

யமழதசய்து உகந்ததொறனழல் தசனல்ளட்டு சுதந்தழபத்றத அறடயதற்கு 

யமழயகுப்ளர். 

 

Psychotherapy: 

ஆமளசற தழதனளதயதக்கு தகளடுக்கும்மளது ழறறநறனக் 

றகக்தகளண்டு மர்நற உதய அறநப்மளடு அயபளல் மயறதசய்ன 

உதயதொடித்ம். ஆமளசற தகளடுப்தளல் குமந்றதகள் அயளழன் 

மதறயகற தைதர்த்தழ தசய்னவும் நற்றும் தகழழ்ச்சழனள கட்டுநளத்றத 

தசய்ன உதய இனலும்.  
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8.5 தல யக்பகடுளடு உள்யபகக்கு  ழகழச்ல  தலமடு  யமங்கல்   

நற்றும் ளழந்துலப ப ய்தல் 

உடற்னழற்சழ சழகழச்றச மளனளழனழன் யலினழன் தளக்கத்றத 

தொகயளழப்டுத்த இனலும். உடற்னழற்சழ சழகழச்றச ழதைணர் ததம்ளலும் 

வட்சழப்டுத்தும் தழட்டத்றத றடதொறப்டுத்துயர். 

வட்சழப்டுத்தும் தழட்டம் ன்து சுறுசுறுப்ள இனக்கயபம்தை, தொடக்க 

தசனள இனக்க யபம்தை நற்றும் உனழர்ப்தைள் உதயழத்ள் இனக்க 

யபம்தை மளன்றய கந்த அறநப்ளகும். வட்சழப்டுத்தல் ன்து 

மளனளழகள் குறந்த அவு தறசவட்சழறன றகனளவும் நற்றும் 

தறசனழன் யழவுப்டுத்தும் தசனறத்ம் மநற்தகளள்வும் 

அழவுறுதத்ப்டுகழது. ததளடர்ச்சழனளக கணுக்களல், களல் நற்றும் இடுப்தை 

குதழறன வட்சழப்டுத்துதல் மளனளழகழன் யளழ்க்றகனழன் குதழ 

தொளயதும்தசனல்டுத்துதல்நழகவும் தொக்கழனநளதளகும். 

 

ததளமழற்னழற்சழ சழகழச்றச: (Occupational Therapy: 

ததளமழற்னழற்சழ சழகழச்றச ழதைணர் தழதனளதயறப மயறக்கு 

ஆனத்தப்டுத்தும் தழழல் உதயளம். ததளமழற்னழற்சழ சழகழச்றச ழதைணர் 

றகதனளத்றத மநம்டுத்தல், சநழற, எதங்கழறணப்தை, உட்களதம் 

தொறறன கதயழனழல் தசனல்டுத்தல் நற்றும் சக்கப ளற்களலிறன யமங்கழ 

நதழப்தேடு தசய்யர். 

 

உயழனல் சழகழச்றச/நதத்துயம்: Psychotherapy: 

தழதனளதயர் மளய் கண்டழதல் ழன்தளக நழகவும் நகழமச்ச்p (அ) 

குற்வுணர்ச்சழனளக உணர்யர். ஆமளசற தகளடுத்தல் உணர்ச்சழகற 

அறடனளப்டுத்தல் நற்றும் சுகளதளபநள யமழனழல் தசய்ன உதவும். 

ஆமளசறனழன் மளக்கம் தழதனளதயர் அயமப தசளந்தநளக 

தவர்வுகண்டு நற்றும் நத்ததழறய சம்ளதழத்து தகுந்த தவர்நளங்கற 

டுக்கவும் உதவுயர். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ) உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

           இடத்தழல் ளதுக. 

     ஆ) உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

           தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

 5. சழக்கள உணர்ச்சழகற கண்டழந்து அதழம மயற தசய்ன 

உதவுயது 

   அ) ஆமளசற  ஆ) உடற்னழற்சழ சழகழச்றச  
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இ) ததளமழற்னழற்சழ சழகழச்றச  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) இவ்யறக நறதொக தோட்டுயலிறன தொகயளழப்டுத்தும் 

   அ)தசனற்றக உறுப்தை தறதௌடுதொன் 

   ஆ) தசனற்றக உறுப்தை தறதௌடுழன் 

   இ) உடற்னழற்சழ சழகழச்றச 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ழளழவு 9 கல்யழனழல் தசனல்ளட்டு யறபனறகற உட்டுத்தல் 

நற்றும் ள்ழனழலும், வீட்டிலும் தசனற்றகனள கதயழகள் 

தளதத்தட்டு சூமற உதயளக்குதல் 

பருமூல யளதம் பகளண்ட குமந்லதகளும் பளதுப்ள்ழகழல் 

இனல்ளக ப ர்க்கப்ட பயண்டும். எபய, கல்யழக்கள ப னல்ளட்டு 

யபம்புகழன் அடிப்லடனழல், ள்ழனழலும் வீட்டிலும் ப னற்லக 

(புபபளஸ்பதடிக்) சூமல் உருயளக்கப்ட பயண்டும். 

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 தலடகற் சூமல யழயளழத்தல். 

 

9.1 தலடப ய்னப்டளத சூழ்ழலலன உருயளக்கழ கயம் ப லுத்துதல் 

(Consideration for a Barrier free Environment) 

கவழ்கண்ட குதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள் குழப்தைகள் றயத்து, 

தழதனளதயர் டநளடும் தழழல் சழக்கல் இதப்தளல் சக்கப ளற்களலி 

(அ) டப்தற்கு உதவும் மகளல் (அ) றகத்தடி மளன்றய 

னன்டுத்துயறத தழட்டநழட்டு அதழல் அயதக்கு தறடனழல்ளது 

யசதழனள சூழ்ழறறன உதயளக்குயதழல் கயம் தசலுத்த மயண்டும். 

 ள்ழக்கு உள்ம நற்றும் சுற்றுயட்டளப குதழனழல் தசனளற் 

யமழ தசய்தல் 

 மளக்குயபத்தழல்  நற்றும் இங்குயதற்கு சவட்தல்ட் நற்றும் 

சளய்தநள குதழறன தழறநனளக றகனளளுதல் 

 கமழயற, ளற்களலி நற்றும் மநறஜகள் னன்டுத்தல் நற்றும் 

யழறனளட்டு தங்கற உமனளகழத்தல் 

 சளப்ழட நற்றும் தண்ணவர் குடிக்க மக்குயழத்தல் 
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 நளணயர்கள் நற்றும் ஆசழளழனளழன் நப்ளங்றக நளற்ழ 

ல்ததளத உறுதுறணனள சுற்றுசூமற உதயளக்கழ தததல் 

மயண்டும். 

மநம தகளடுக்கப்ட்ட குழப்தைகள் இவ்யளறு தொகயளழப்டுத்தளம் 

 உறுதுறணனள ளலிசழறன ள்ழனழல் உள் அறத்து 

குமந்றதகளுக்கும் உதயளக்கழத் தததல் 

 சளய்தம் இடதுக்கம் இதக்குநளறு உறுதழதசய்தல் 

 ததளடர்ச்சழனள டநளட்டத்தழற்களக தசல்லும் நற்றும் டக்கும் 

யமழகழல் றகப்ழடிகற றயத்தல் நற்றும் தபம்ளர்த்து டிகள் 

அறநத்துக்தகளடுத்தல் மயண்டும். 

 யபமயற்றகழல் நற்றும் கமழயறகழல் சக்கப ளற்களலி 

னன்டுத்துயதற்கு ழதளக அக கதவுகற றயத்தல் 

மயண்டும். 

நளறுட்ட சூழ்ழறக்கு ற்டி  தக்க அறநத்து தததல் ற்ழ 

உடன்னழலும் நளணளக்கர் நற்றும் ஆசழளழனர்களுக்கு அழவுறுத்து றகத்தடி 

நற்றும் துறண தசய்த்ம் கதயழகள், சக்கப ளற்களலி மளன்யற்ற 

சளழனளக னன்டுத்தற ற்ழ கற்றுக்தகளடுத்தல் மயண்டும். 

 யழறனளட்டு றநதளம் னளயதம் னன்டுத்துதல், யளயளநல் 

இதக்குநளறு அதற்கு தகுந்தயளறு தம் அறநத்தல் நற்றும் 

அறகளுக்கு தசல்லும் றடளறத (Corridor) யசதழனளக டந்து 

தசல்லுநளறு அறநத்தல் மயண்டும். 

 குறளடகள் உள் குமந்றதகளுக்கு தகுதழனள 

இதக்றகதொறகற யமங்குயதன் தோம் யசதழனளக அநதம் 

இடத்றத னன்டுத்துயதற்கு ஆனத்தல் தசய்தல் தொடித்ம். 

 உடன்னழலும் நளணளக்கர் நற்ம் ஆசழளழனர்களுக்கு தளறுப்தைள் 

உணர்வுகற உட்தைகுத்துயதன் தோம், குமந்றதகள் 

நகழழ்ச்சழகபநளய் யபமயற்கப்டுயர் நற்றும் சதோக தசனல்கழல், 

ள்ழகழல் மர்நற ண்ணங்கமளடு தசனல்டுயர். 

 

9.2 உட்களததல் நற்றும் ழறப்டுத்துயதழல் தளதுயள 

குழக்மகளள்கள்: (General goals of reacting and positioning:  

ததளழறன சளதளபணநளக அறநத்தல் (அ) மதகழறனழல் சவபற் 

தளக்கத்றத ற்டுத்துயறத குறத்தல் 

1. லும்தை சட்டக உதயறநப்தை சம்ந்தப்ட்ட உறுப்தைகழல் சவபள 

யளழறசறன றயப்தழல் கயம் தசய்தல் 

2. லும்தை சட்டம் குறளட்றட சளழதசய்தல் (அ) குறளடு  

இல்ளநல் ளதுகளத்தல் 

3. ஆதளபநள அடிப்றடனள துறணறன யமங்கழ தசய்ட 

றயத்தல் 
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4. யழதப்நள ழறக்கு கூடுதல் சகழப்தைத்தன்றந தற் யமங்குதல் 

மயண்டும். 

5. யசதழனள சூமல் நற்றும் ஏய்வுமபம் யமங்குதல் 

6. சளதளபண இனக்கதொறனழல் தூண்டதல் தசய்து அசளதளபண 

இனக்கதொறறன கட்டுப்டுத்தல் 

7. இபத்த அளத்தத்றத கட்டுப்ளட்டிற்குள் றயத்தல் (அ) அவ்யளறு 

உதயளகளநல் தடுத்தல் 

8. தர்றய குறத்தல் 

9. தன்ழச்றசனளய் தசனல்டும் பம்தை நண்டத்றத மநம்டுத்தல் 

(இததன, தசளழநளம் நற்றும் தறபதௌபல் சம்ந்தநள 

தசனல்ளடுகள்) 

10. அதழகட்ச தசனற தூண்டுதல் தசய்து குறந்த அவு 

யழனளதழகற நற்றும் களபணங்கற ற்ழன அழவு தறுதல். 

 

9.3 Seating Arrangements & Mobility Aids: 

சழ குமந்றதகளுக்கு டநளடும் தசனலில் சழக்கல் இதக்கும் அயர்களல் 

துறண இல்ளநல் உட்களதயது கடிம். துறண மதறயப்டும் அவு 

யறகறனத்ம், குறளட்டின் தளக்கத்றதத்ம் தளறுத்து மயறுடும். 

தறக்கட்டில் சழபநம் உள் குமந்றதகளுக்கு யழமசர ளற்களலி 

தகளடுத்து உடல மபளக  றயத்து உகந்த தொறனழல் தழறநனளக 

தசய்ட றயத்தல் மயண்டும். 

யழமசரழத்த தொறனழல் தசய்த ளற்களலி, மநறஜ, தழதனளதயறப அதழக 

துறண இதப்து மளவும், ளதுகளப்ளகவும், ழறனளகவும் 

உணபறயக்கும் நற்றும் உகந்ததொறனழல் தழன்கற தசய்னவும், 

தசனல்ளடுகற தழறநனளக தசய்னவும் யமழதசய்த்ம். 

யழமசரழத்த ர்ழச்சர் மபத்தழற்கு சளழதசய்னப்ட்டு குமந்றதனழன் 

மதறயறன தர்த்தழ தசய்தல் அயசழனம் நற்றும் குமந்றதனழன் மதகழற 

நளற்த்தழற்கு தளதத்துநளறு அறநன மயண்டும். 

மதகழறகள் மபத்தழற்கு மபம் நள மயண்டும். அதளல் சவபள பத்த 

ஏட்டம் களணப்ட்டு குமந்றதகள் இறுக்கநள ழறனழலிதந்து 

யழடுடுயர். 

 

9.4 குமந்றதகள் இதக்றகனழன் அவு ற்ழ யமழகளட்டல் Guidelines to 

measure for a child’s seat: 

குமந்றதனளது தளழ்யள இதக்றகனழல் அநபமயண்டும். 

 களல்கள் யசதழனளகதறபனழன்நவது றயக்க மயண்டும். 
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 குமந்றதகள் மபள ழறனழல் அநப தொடினயழல்ற ழல் 

அயர்கள் மபள ழறனழல் உட்களதயதற்கு துறண தசய்தல் 

மயண்டும். இவ்யளறு தசய்த்ம்மளது அயர்கழன் ழன்தைம் 

நற்றும் தறப்குதழ மபளகனழதக்கும். 

 இதக்றகனழன் வம் குமந்றதனழன் ழன்தைம் குதழனழல் இதந்து 

குமந்றதனழன் தொமங்களல்யறப இதக்களம். 

 இதக்றகனழன் அகம் குமந்றதனழன் ழன்தை அகத்மதளடு 2 

அங்கும் இதக்களம். 

இதக்றகனழன் ழன்தை உனபம் ன்து stool குதழனழல் இதந்து மநல்குதழ 

மதளள்ட்றட யறப சழ சநனங்கழல் குமந்றத அயன்/அயள் தற stool 

தொதல் தறப்குதழ யறப சநழறனளக றயக்களம். சழ சநனத்தழல் 

குமந்றதக்கு தறப்குதழக்கு துறண மதறயப்டளம். 

 தொன்றக றயப்தற்கு stool இதந்து 2 அங்கும் மநம 

குமந்றதனழன் இடுப்தை குதழயறப இதக்களம். 

 இதக்றகனழன் உனபம் தறனழலிதந்து இதப்து மளன்று 

அமததூபம் தொமங்களலின் ழன்குதழனழலிதந்து தறபயறப 

இதக்கும். இது குமந்றத தசங்மகளணம் ழறனழல் 

உட்களதம்மளது களணப்டும். 

 தறபனழல் உள் இதக்றககள் ழன்  குதழக்கு க்கயளட்டிற்கு 

உதயழனளக இதக்கும் நற்றும் தறப்குதழ 

ஆனத்தப்டளதழறனழல் இதக்கும்மளது இவ்யளறு 

தசய்னப்டும். இமதமளல் தறபனழன் இதக்றககள், இதக்றகனழன் 

உனபத்றத தறபனழலிதந்து அதழகளழக்களநல் தறபனழல் அநர்ந்து 

தசய்த்ம் னழற்சழ தழன்களுக்களக தசய்னளம். 

 குமந்றதகள் தறபனழல் அநர்ந்து தசய்ன இனளநல் இதந்தளல் (Box 

Seat) தட்டி அறநப்ழல் இதக்கும் இதக்றககள் தறப 

இதக்றகசற்று உனபத்தழல் இதக்குநளறு தசய்தல் மயண்டும். 

 

குமழ இதக்றககள் (Potty Seat):  

ழன்தை சளய்நம் இதப்து மளன்று குமந்றதகளுக்கு னன்டுத்தளம். 

உறுதழனற்று உட்களதமயளதக்கு இது தளதந்தும். னளதம் ழடிநளம் 

தகளடுக்களநல் குமந்றதகள் சுதந்தழபநளக தளநளகமய அநர்ந்து தகளள்யர். 

சழ குமந்றதகள் களல்களுக்கு இறடமன இறுக்கநள அதயங்கற 

உறடனயபளய் இதப்ர். அயர்கள் களல்கற ழளழக்க இனளது. 

இதுமளன் குமந்றதகள் இதக்றககழல் கறணக்கபடு 

னன்டுத்தளம். 
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கறணக்கபடு: (Pomell):  

கறணக்கபடு ன்து உதண்றடனள தழபண்ட நபப்றக, 6 

அங்கும் உனபம் நற்றும் 2 அங்கும் சுற்வு உள்து. அறத மளம் 

(foam) அல்து தபக்ஸின் றயத்து இறணக்ககப்ட்டு இதக்கும். நற்றும் 

குமந்றதனழன் இடுப்தைப்குதழனழலிதந்து 1 அங்கும் ளதுகளப்ளக 

இதக்குநளறு அறநக்கப்ட்டுள்து. Pomell இதப்தளல் குமந்றதனளது 

தொன்மளக்கழ கபளநல் சநழறனளக இதக்கும். 

சளய்த இதக்றககள் (A ramped seatr): 

குமந்றதகள் இதக்றகனழல் அநர்ந்து களல்கற சற்று மநம தூக்கப்ட்ட 

தத்தழல் றயக்க உதவும். இது குமந்றதகள் தொன்மளக்கழ யபளநல் 

சநழறறன ற்டுத்தும். இடுப்ழல் அணழத்ம் தல்ட் ல் உறுதழனள 

தன்றநறனக் தகளடுத்து குமந்றதகள் இதக்றககற யழட்டு தொன்கபளநல் 

இதக்க உதவும். 

 

9.5 டக்க உதவும் கதயழகள் ((Mobility Aids: சழ குமந்றதகள் 

டநளடுயதற்கு கதயழகள் மதறயப்டுகழது. இது தழதனளத 

குமந்றதகள் அதழகட்ச தசனல்ளட்டு தழறண மநற்தகளள் உதவுகழது. 

 

Wheel Chair: 

சக்கப ளற்களலி, இப்மளறதன களகட்டத்தழல் யறகனள சக்கப 

ளற்களலிகள் உள். சக்கப ளற்களலி சளழனள உனபம் நற்றும் களல்கள் 

றயப்தற்கு தளதத்தநள உனபம் உள்யளறு குமந்றதகளுக்கு அறநன 

மயண்டும். சக்கப ளற்களலினழல் சவர்டுத்தத்தக்க இதக்றக ஸ்டிபளப் 

(Straps) இதத்தல் மயண்டும். தழல் யசதழனளக குமந்றதக்கு 

தளதத்துயதற்கு உதவும். 

 

தயட்டப்ட்ட தட்டு Cut out tray: 

இவ்யறகனள தட்டு சக்கப ளற்களலினழல் இறணக்கப்டுயதழன் 5ம் 

குமந்றதகள் சளப்ழடுயதற்கு நற்றும் றகப்னழற்சழ தழன்கள் தசய்யதற்கு 

னளக இதக்கும். 

 

றகத்தடி (Cratches): 

ல் உறுதழறனத்ம் நற்றும் டக்கும்மளது துறணறனத்ம்தகளடுக்கும். 

தொமந்றகத்தடினழல் எத யட்டநள யறனம் தொன்றக ழடிநளத்தழற்களக 

இதக்கும். சழ தொன்றக ழடிநளத்தழற்களக இதக்கும். சழ தொன்றகத்தடி 

சழழன தொன்றக உறுதழனளக  இதப்தற்கு யமங்கப்டும். 
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டக்க உதவும்மகளல் Walking sticks: 

டக்கும்மளது உறுதழனளக இதப்தற்கு நற்றும் துறணக்க walking sticks 

யமங்கப்டுகழது. இது றகப்ழடிநளத்தழற்களகவும் யமங்கப்டும். 

 

Kaye walker: 

டக்கும் சநனத்தழல் குமந்றதகள் இடுப்தை (அ) தொமங்களல் நடங்கும்மளது 

அயர்களுக்கு உதயழனளக Kaye Walker னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

Rollator: 

இவ்யறக walker தளழன சக்கபம் றகப்ழடி கம்ழ நற்றும் அநதம் 

இதக்றக தளதத்தப்ட்டதளக இதக்கும். இவ்யறக டப்தற்கு அதழக 

துறண மதறயப்டும். தழதனளதயதக்களக யடியறநக்கப்ட்டது 

நற்றும் டக்கும்மளது ழன்தைநளக கவமம யழமளநல் இதப்தற்களகவும் 

தசய்னப்ட்டுள்து. 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ) உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

           இடத்தழல் ளதுக. 

     ஆ) உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

           தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

7. கறணக்கபடு ன்து 

 அ) சநழறனழல் சழபநம் ற்டும்மளது தொன்க்கம் யபளநல் 

குமந்றதறன ளதுகளக்கும். 

 ஆ) சநழறப்தறுயதற்களக ளற்களலினழல் களல்குதழ 

றயப்தற்கு தளதத்தப்ட்டள்து. 

 இ) குமந்றதகள் குதழப்தற்கு கற்று தபப்டுகழது. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. இவ்யறக டக்க உதவும் கதயழ, றகப்ழடி கம்ழ நற்றும் இபக்றகப் 

தளதத்தப்ட்டது. 

அ) மபளமட்டர் (rollator) 

ஆ) தகய் டக்கும் கதயழ (Kaye walker) 

இ) றகத்தடி (crutches)  

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ழளழவு 10 Fascilitating Teaching learning: கற்ல்-கற்ழத்தல 

ஏதுயளக்குதல் 

பருமூல யளதம் உள் குமந்லதகளுக்கு  ழந்த கற்ழத்தல் கற்ல் 

சூமல உருயளக்குதல், தழப்னளக்கப்ட்ட கல்யழத் தழட்டம் ற்ழ ளம் 

பதளழந்து பகளள் பயண்டும். 

 

குழக்மகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 தழப்னளக்கப்ட்ட கல்யழத் தழட்டத்லத யழக்குதல். 

 துலணக்கருயழகல யழயளழத்தல். 

 

10.1 IEP (individualized Education Programme) தழதனளதயளழன் கல்யழ 

ழகழ்ச்சழ: 

இந்த அழக்றகனளது நளணளக்களழன் கல்யழ தழட்டத்றத யட்டநழட்டு 

களட்டி கவழ்கண்டறதத்ம் உள்டக்குகழது. 

Present levels of performance (PLOP): 

இன்றன ழறனழல் தொன்மற்ம் குதழனழல் இதக்கும் IEP  ள்ழனழல் 

குமந்றதனழன்  டிப்தை நற்றும் டிப்தை சம்ந்தநற் குதழறன இன்றன 

சூமலின்  தசனல்ளடு குழத்து உள்டங்கும். 

குழக்மகளள் (Goals): 

இப்குதழ குமந்றதனழன் யதடளந்தழப இக்றக யழயளழக்கழது. 

குமந்றதகழன் குழக்மகளள் குழப்ழட்டு, அயழடப்ட்டு சளதற 

றடக்கும் யறகனழல் ல் மதர்வு தொடிவுகள்தளதத்து நற்றும் மபம் 

சம்ந்தட்டதளகவும் இதக்க மயண்டும். இறத SMART ன்று 

சுதக்கநளகக் கூறுயர். 

S-Specific M-Measurable  A- Achievable  R-Result 

oreiented T-Timebound 

 

Progress Report: தொன்மற் அழக்றக 

எவ்தயளத குழக்மகளழலும் குமந்றதனழன்  தொன்மற்த்றத யட்டநழடுதல் 

நதழப்தேடு தசய்தல் Assessment: 

IEP குமந்றதக்கு மசறய தசய்மயளளழடநழதந்து தகயறப் தற்று 

நதழப்தேடு தசய்யறத உள்டக்கழனது. (எவ்தயளத 3 யதடதொம் நதழப்தேடு 

தசய்னப்டும்) தகயற உயழனல் ழதைணர், சழப்தைக்கல்யழ ஆசழளழனர் 

நற்றும் கவழ் கண்டயற்ழல் மசறயறன தைளழயளழடம் தற்றுக்தகளள்யர். 
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மச்சுத்தழன் சழகழச்றச ழதைணர் (Speech Therapist) 

ததளமழற்கல்யழ ழதைணர் (Occupational Therapist) 

உதயழ நற்றும் மச்சுத்தழன் AAC ழதைணர் 

தத்ததடுக்கும் ஆசழளழனர் (Adaptive RE Teacher) 

ளர்றய தசயழத்தழன் நதழப்தேடு அழக்றக 

நதத்துய யபளறு நற்றும் தடுப்தைதசழ அழக்றக 

 

Common Needs of Children with Locomotor disabilities குமந்றதனழன்  

டக்றகனழன் குறளட்டில் தளதுயள மதறயறன சந்தழத்தல்: 

 ள்ழனழல் உமனளகழக்கும் யசதழனழல் சழபநம் ற்டுதல் 

(ள்ழனற, யபதயற்றப, கமழப்ற, ஏய்வு அற, 

யழறனளட்டு றநதளம்) 

 ள்ழனற சூழ்ழறறனத்ம் நற்றும் தளதட்கறத்ம் 

உமனளகழப்தழல் சழபநம். 

 தழசளழ யளழ்க்றக தசனல்கள உண்ணும் தொற, உறட 

நளற்றுதல் நற்றும் ஏய்வு அற ஆகழனயற்ற தசய்து தொடித்தலில் 

சழபநம். 

 யழறனளட்டு துறனழல் ஈடுடுதல் 

 குழக்கப்ட்ட மயறறன தசய்து தொடிக்க இனக்க தழல்கள் 

 

IEP ததளடர்ளக ளதும் தொற:  

நளணளக்களழன் குழக்மகளள் நற்றும் மளக்கங்கள் தற்களத்தழல் கல்யழனழன் 

மதறயறன சந்தழப்தளக இதத்தல் மயண்டும். தழட்டநழடுதல் நற்றும் 

டக்றகனழன் தொறகள் தொகயளழப்டுதல் அயசழனம். ததளடர்ச்சழனள ழற 

மளன் தசனல்கழல் அதழலும் டச்சன் தறசயக்மகடு (Duchenne 

Muscular Dystrophy) தழறநனழல் தழதபளலிக்கும் தசனல்களுக்கு 

குழக்மகளள் நற்றும் மளக்கங்கள் ளத இனளது. இதற்கு தழளக 

மளக்கம் நற்றும் குழக்தகளள், நளணளக்களழன் தழன்கழல் கயம் 

தசலுத்துயதளக அறநதல் மயண்டும். நதத்துயளவதழனள அழயறபகற 

அதொல்டுத்துயறத அழந்து தகளள் மயண்டும். மதறயறன தைதர்த்தழ 

தசய்னவும், இதக்கழன் னதள் ல்ளயற்றத்ம் 

உமனளகப்டுத்துதல் மயண்டும். குழக்மகளள் நற்றும் மளக்கம் 

நளணளக்களழன் மதறயறன அடிப்றடனளக தகளண்டு இனற்றகனளக 

இதத்தல் மயண்டும். 

 

Accomodation and Modification 

சூழ்ழறக்கு ற்ளற்மள அறநத்தல் நற்றும்நவண்டும் சளழதசய்தல் 
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Accomodation சூழ்ழறக்கு ற்யளறு அறநத்தல்: 

இது IEPனழல் எத தொக்கழனநள குதழ நற்றும் குமந்றதறனக் குழத்து 

தொளறநனள தைளழந்துக்தகளள்ல் மதறய. கல்யழச் சூமலில் குமந்றதனழன் 

குறளடு கல்யழனல் தொறகள் வ்யளறு சம்ந்தப்டுகழது ன்றத 

கயநளக அழன மயண்டும். 

Accomodation சூமந்pறக்கு ற்ளற்மளல் அறநத்தல் ன்து 

நளணளக்கர் நழண்டு யபவும்  

(அ) மயறனழல் உள் சயளல்கற சந்தழக்கவும் னன்டுகழது. 

உதயழனளக இதக்கும் கதயழகள் நற்றும் குமந்றத யளங்கழக் தகளள்ளும் 

மசறயகள் ட்டினலிடப்ட்டு உள். 

சூழ்ழறக்கு ற் நளற்ழ அறநத்தலின் டுத்துக்களட்டகள்:  

மதர்றய  தொடிக்க அதழக மபம் தகளடுத்தல் நற்றும் மதர்வுக்கு இறடனழல் 

ஏய்தயடுக்க அதநதழத்தல் ளதுமகளல் நற்றும் தளள்களுக்கு தழல் Word 

processor னன்டுத்த அதநதழத்தல். 

ஆ) Modification:: நளற்ழனறநத்தல் நவண்டும் சளழதசய்தல்: 

Modification ன்து கற்றுக் தகளடுத்தலில் சழ நளற்ங்கள் (அ) 

நளணளக்களழன் நளற்ங்கற தழர்ளர்ப்து, குழப்தைச்சட்டங்கற 

உட்தைகுத்துயது (அ) நளற்ம் தசய்யது தொறகள் நற்றும் அழவுறப 

யமங்குதல் சழப்தை கல்யழனழனலில் தொக்கழன ங்களகும். நற்றும் இது கல்யழக் 

குளயழளல் உட்டுத்துயதற்கு தொன் கயநளக டுக்கப்டல் மயண்டும். 

தொக்கழனநளக குமந்றதனழன் கல்யழ மதறய கடிநளக இதக்கும்மளது 

இவ்யளறு தசய்னப்டல் மயண்டும். 

சழ ளத்துக்களட்டுகள்: ளடப்குதழனழன் உள்டக்கங்கற நளற்ழ 

அறநத்தல்: 

Source: Minnerota Physical Impairments Manual 2011: 

 

இ) Evaluation  நதழப்தேடுகள் 

தகயறநத்தற நதழப்தேடு தசய்தல்: 

உடல் குறளடு உள்மளதக்கு டிப்தக்கள சூமற அறநத்தல், 

கவழ்களணும் குழப்தைகள் உடல்க் குறளடு உள்யதக்கு சூமற 

அறநத்து டிப்ழத்தற நதழப்தேடு தசய்தல். 

 யமங்கும் தொறனழல் நளற்றுயமழ தசய்தல் 

 யமழதொறகள் நற்றும் தசய்தழகறப் டித்தல் 

 கடிநள யமழதொறகற சழழனதளக, யளழறச கழபநநளக யமங்கல் 

 மதர்வு தளதட்சளதங்கள் குறத்து யமங்கல் 

 மதர்வு ததளடர்ளயற்ற தளழனறயனளக நளற்ல் (அ) மதர்றய 

ததழயளக ஆனத்தம் தசய்தல் 
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 மதர்வு ததளடர்ளயற்ற நறுசவபறநத்தல் மபத்றத வடித்து 

தததல் (அ) மதர்வு களத்றத பத்து தசய்தல். 

 நழச் சழழன அயழல் மதர்வு மபத்றத அறநத்து தததல் (அ) 

அதழகயழல் இறடதயழ யழடுதல். 

 நளற்றுயமழனழல் தழல் ததம் யமழகள்:- சுட்டிக்களட்டல், கண்கற 

றயத்து கயழத்தல் நற்றும் தொடிதயடுக்கும் தழல்கள். 

 கற்ல் ததளடர்தைறடனதழல் தழறநனள ளழன் யமழனளக தழற 

தைளழத்ம் டினளக தததல் 

 ததகழன தகயல் ததளடர்ற னன்டுத்தல் 

 சளழனள யழறடறன மதர்ந்ததடுக்கும் நளதழளழக்கு நளறுதல் மதர்வு 

தைமபளட்மடளக்களற யழளழயளக்கம் தசய்து ளதுயதற்கு அதழக 

இடத்றத யமங்குதல். 

 மதறயப்டுநளளல் ளதும் மயற தொடிக்க ளத்து 

தசனளக்கத்றத னன்டுத்தல்  

 ஈடுகட்டும் தநன்தளதள யளர்த்றதறன கணழக்க ததளழ 

உள்வடு (அ) யளர்த்றதனழலிதந்து மச்சுக்கு நளற்ம் தசய்து 

னன்டுத்தளம். 

 Calculator உமனளகழத்து ழர்யகழத்தலில் தகயறநப்தை 

னன்டுத்தழளல், மதர்வு தொடிவுகழல் ளதப்டல் மயண்டும் 

நற்றும் உட்தளதற யழக்குதல்மயண்டும். 

 

தபப்ட்ட நளற்ழ அறநக்கும் யமழகள் தளழதயள நளற்த்றத 

ழர்யகழத்தலில் களணதொடித்ம் நற்றும் மதர்யழன் தபத்றத உனர்த்துதலிலும் 

களண தொடித்ம். கல்யழனழல் ததளடர்ள தொடிறய டுக்கும்மளது 

தொடிவுகழன் நதழப்தேட்றட கயநளக றகனள மயண்டும். தபப்ட்ட 

அழவுசளர் மதர்வுகள் யளய்தநளமழ தழல்கள் இல்ளதது (அ) இனக்க 

தழல்கள் (குழப்தைகள் தயழர்த்து) இதக்கழது. 

 யளய்தநளமழனற் தண்ணழவு மதர்வு III Test of Non verbal – 

Intelligence (TONI) 

 தைளழந்து தகளள்கழன் யளய்தநளமழனற் தண்ணழவு மதர்வு 

Comprehensive Test & Non verbal Intelligence. Source: 

Minnerota Physical Impairments Mannual (2011) 

 

தொறப்டினற் நதழப்தேடு:  

உடல் குறளடுள் குமந்றதகற நதழப்தேடு தசய்த்ம்மளது. 

தொறப்டினற் நதழப்தேடு ன்து ளதழக்கப்ட்ட (உடல் 
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குறளடுள் நளணளக்கறப) தபப்ட்ட யமழதொறகழன்டி 

நதழப்ழடுகழ என்ளகும். 

உடல்க் குறளடுள் நளணளக்கறப ளபம்ளழனநள தொறனழல் 

நதழப்தேடு தசய்யதழல் இதக்கும் சழபநத்றத தழர்தகளள்யதழல் 

தொக்கழனத்துயத்றத குழப்ழட்டு தசளல்ப்டுகழது, யமங்கப்ட்ட 

மளக்கம் ன்து உடல்த்துற குறளட்டுள் நளணயதக்கு தகுந்த 

கல்யழனழனல் குளறய அறநத்து நதழப்தேடு தொறனழல் ற்றுக்தகளள்ளும் 

தொறப்டினற் தட்த்றத கதத்தழல் தகளண்டு உள்து. தகுதழத்ள் 

உடற்குறளடுள் நளணளக்கறப கண்டழந்து, சழப் கல்யழனழல் மசறய, 

சளதளபண ளழந்துறப மசளதற மளன்றய மதறயப்டும். 

கல்யழனழல் தழட்டநழடும் மளக்கத்தளல் நதழப்தேடு தசய்த்ம்மளது. 

யறகனள நதழப்தேடு யமழதொறகள், சளதளபண ளழந்துறப 

மசளதறறன மசர்த்துக்தகளள்ளும் யறகறன சளர்ந்தது (அ) சளர்ந்து 

தகளள்ளதறயனளகமயள இதக்கும். 

 

தொறப்டினற் நதழப்தேட தசய்யதற்கள களபணங்கள்: 

இனல்ற் இனக்கம் தசனல்கள் நற்றும் யளய்தநளமழ தழல்கள் 

தபப்டுத்தப்ட்ட அவீறட உமனளகம் தசய்யறத தடுக்கு;, 

உதழப்டுத்தப்ட்ட (அ) சழக்கள தகயல்கள் ழ தொறனள நற்றும் 

மளக்கங்கற நதழப்தேட்டு தசய்த்ம் யமழதொறகறத்ம் தசய்ன இனளது. 

Colelcting Data: தகயற மசகளழத்தல்: 

தசளல்ப்டளத தகயற மசகளழத்து (அ) இதக்கும் தொறனள 

நதழப்பீட்டின் அவீடு, தொறனடினற் தகயற தற்று, வ்யளறு 

உடல்குறளடுள் நளணயர் தயவ்மயறு சூமலில் தசனல்ளடு 

தசய்கழளர் ன்றதக் தகளடுக்கழது. 

 

10.2 கற்ழத்தல்-டித்தல்தொற மநம்டுத்தல்: 

கற்ழத்தல், டித்தல் சளதங்கள் ள்ழனறனழல் ஆசழளழனர்கள் குழப்ழட்ட 

டிக்கும் குழக்மகளற சளதழப்தற்கு னன்டுத்துயர். ஆசழளழனர்கள் 

நளணயர்கள் தைளழந்துதகளள்ளும், தழதக்கு ற்ளற்மளல் 

அதயங்கழதெமட (அ) தழறநனளகக் றகனளளுதல் யறகனழல் 

ளடங்கற அறநத்துக் தகளள்யர். 

இவ்யளறு உமனளகம் தசய்த்ம் சளதங்கள் நளணளக்களழன் கற்லுக்கு 

ததநயழல் துறணதசய்து நளணயறப தயற்ழறன மளக்கழ தசல் யமழ 

தசய்த்ம். 

இவ்யறக சளதங்கள் நளணயர்கள் கதத்தக்கற அழந்ததகளள் 

யமழதசய்து உண்றநனள உகத்தழல் உள் டிப்ழத்தற தைளழந்து 
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தகளள் யமழ தசய்கழது. உண்றநனள உகத்தழல், கற்ல், டித்தல் 

சளதங்கழல் நளணயர்கள் வ்யளறு அழறய 

உமனளகப்டுத்துகழன்ர் ன்றதப் ற்ழ அழந்து தகளள் யமழ 

தசய்கழது. 

.கள.  

 Blocks உமனளகம் தசய்து கூட்டல், கமழத்தல் ண்ணுதல் 

ஆகழனயற்றப் டித்தல் 

 ட அட்றடகற உமனளகம் தசய்து ஆபம் சத்தம், டுறநன 

சத்தம், தொடித்ம் சத்தம் மளன்யற்ற ஆங்கழ உச்சளழப்தை ளடம் 

யமழனளக கற்ல் 

 யறபடம் உமனளகம் தசய்து  கண்டங்கழன் இடங்கற 

சதோக அழயழனல் ளடத்தழல் கற்ல். 

 கற்ல்-டித்தல் சளதங்கற உமனளகழத்து தழண்நநள 

அதங்கற தநளத்த ளடங்கழன் சுதக்கநள 

உள்டக்கங்கற கற்றுக்தகளள் யமழதசய்கழது. 

 டக்களட்சழ நற்றும் தசய்தொறகள் அழயழனல் ளடத்தழல் 

உள்யற்றக் கற்றுக்தகளள்யது இவ்யறக சளர்ந்தது. 

ழ .கள. கற்ல்-டிப்ழத்தல், சளதங்கள், கழநண், எழப்டம், 

மளஸ்டர்,OHP யமழனள டிப்தைத்தழன் நழன்தழப் டக்களட்சழ 

(Powerpoint Presentation) நளதழளழ தசனல்கள், ளடளவதழனள யழக்க 

டங்கள் (Chart). 

 

10.3  உதயழ தசய்த்ம் தட்ங்கள் 

IDEA 2004 யறபனற ன்து உதவுகழன் தட்த்றத எத சளதம், எத 

துண்டுகதயழனளகவும் (அ) தளதளகவும் மததம் 

யழனளளபநளக்கப்ட்டதளகமயள நறுசவபறநப்தை தசய்னப்ட்டதளகமயள (அ) 

தைதழதளக்கப்ட்டதளகமயள குறளடுள் நளணயளழன் தசனல்தழன்கள் 

அதழகளழக்க னன்டுத்தமயள உமனளகம் தசய்னப்டுகழது. உதவுகழன் 

தட்ங்கள் தளழல் தசய்னப்ட்ட கற்ற தூண்டும் எதங்கழறணப்ளளழல் 

இதந்து ஸ்நளர்ட் ததளறமசழ ஆப்ஸ் (Smart Phone Apps) யறப 

நளணயர்கள் ல் ளங்கள தொறனழல் கற்க னன்டுத்தப்டுகழது. 

இந்த உதவும் கதயழகள் குறளடுள் நளணயர்கள் னதள் தொறனழல் 

கற்க யமழதசய்கழது. 

 

சழ .கள. உதவும் கதயழகழன் தட்ங்கள்: 

யளர்த்றதனழலிதந்து யளய்தநளமழ மச உதவும் கதயழகள்: 
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இவ்யறகக கண்ளர்றய இமந்ததழளல் டிக்க இனளமதளதக்கு இனக்க 

ழறறன தளநதம் தசய்மயளர் நற்றும் ழ களபணழகற உறடமனளதக்கு 

னன்டுத்தளம். இந்த தட்நளது மயறதசய்த்ம் தொற ன்து 

Scanning  தசய்னப்ட்டு ல் யநழக்க ததளழனழன் தோம் நளணயதக்கு 

யளர்த்றதறன யளசழத்தல். ததளமழலின் தட்ங்கழன் தொன்மற்த்தழன் 

தோம், ததளழனளது உண்றநனள மதளற்த்றத அழக்கும். 

 

Intel Reader: 

இது றகனழலிதக்கும் அறமசழனளகும். இது அச்சடிக்கப்ட்ட 

கதத்துக்கற/உறபகற சத்தநளக யளசழக்கும். அதழக யலிறநநழக்க 

எழப்டம் (High Resolution Camera) டுக்கும் கதயழ அச்சடிக்கப்ட்ட 

உறபகற ழடித்து டிஜழட்டல் உறபனளக நளற்ழ ழன்ர் சத்தநளக 

யளசழக்கும் இது யளசழப்யறப யளர்த்றதகற தொக்கழனப்டுத்தல் 

ண்தைகற உறடனது, யளசழப்ளர் தொக்கழனநள யளர்த்றதறன உச்சளழக்க 

இனலும். 

 

கர்ஸ்தயனழல் 3000 (Kurzweil 3000) 

இது உறபனழலிதந்து யளர்த்றத தநன்தளதள் நளற்ம் தசய்த்ம் கதயழ 

நற்றும் சழ ண்தைகள் உள்டக்கம் தசய்னப்ட்டது. 

 யறக TTS ததளழகள் 

 18 தநளமழகள் துறணதசய்தல் நற்றும் கழறதநளமழ 

 மசும் உச்சளழப்தை – சளழளர்த்தம் (Spell-Checker) 

 ட டிக்ஷளழ கற்ற கதயழ-40000 யளர்த்றதகளுக்குமநல் 

(Picture Dictionery Graphics)   

 உறபகற தளழதளக களண்ழத்தல் 

Some More Assistive Techonology Device: 

 ளதுதல் நற்றும் ழடிநளத்தழற்கள கதயழ 

 தொக்மகளண யடிய ளதுமகளல் (Pencil) ல் றகப்ழடிநளம் 

கழறடப்தற்கு 

 ளதுமகளல் (Pencil) ல்மயறு அடர்த்தழறனக் தகளண்டு 

உமனளகம் தசய்தல் 

 ளத உட்டுத்தப்டும் தளதள்கள தநளகழளல் 

உதயளக்கப்ட்ட யர்ணம் தைதசும் தளதள்(Crayons), கர் 

தன்சழல், தநன்றநனள Markers மளன்யற்ற நளற்ழக் 

தகளடுத்தல். 
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 சளய்த றகக் தகளண்டு தழதனளதயர் ழதளக ளதளம் 

நற்றும் தளள் ந்து மளகும் ன் கயறக்கு இடம் தகளடளநல் 

இதக்களம். 

 தூக்கப்ட்ட மகளடுகள் ழறந்த தளள்கள் 

 தளளுக்கு அடினழல் ல் உறுதழனள அறநப்தைகளுள் தளதற 

றயத்து ழதளக ளத உதயழதசய்தல். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ) உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி  

           இடத்தழல் ளதுக. 

     ஆ) உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

           தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

9) PLOP  ன்து LEP ல் 

 அ) Present level of Performance 

          M) Performance level of Present 

           ,) Present Objective of Progress 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) கற்றுத் தபப்ட்டறயகழல் நளற்ம் தசய்யது (அ) நளணயர்களல் 

தழர்ளர்க்கப்ட்டது. 

 அ) நறுசவபறநப்தை (Modification) 

          ஆ) நளற்ம் தசய்தல் (Adaptatism) 

          இ) ளழநளற்ம் தசய்தல் (Transaction) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ததளகுத்தழபயளம்   

இனக்க குறளடு உள் தழதனளதயர் யளழ்க்றகனழல் யழதநள 

சயளல்கற சந்தழப்ர். சளழனள மபத்தழல் சளழனள தறதௌடு தநளத்த 

நதழப்தேட்றடக் தகளண்டு தசய்னப்டுயது. நழகப்தளழன யழத்தழனளசத்றத 

ற்டுத்தழ அயர்கழன் யளழ்க்றகனழன் தபத்றத மநம்டுத்தழ யளம யமழ 

தசய்த்ம். யளழ்க்றகனழன் தபத்றத ல்தொறனழல் உனர்த்துயதற்கு, 

மசறய தசய்மயளர் நற்றும் ஆசழளழனர்கள் மபம் தசயமழத்து நளணயளழன் 

மதறயறன தைளழந்துதகளண்டு சளழனள தளதத்தநள மசறயறன 

அழத்தல் மயண்டும். 
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கறச்தசளற்கள் 

ஆம்ழயூட்படரன் - அறுலய ழகழச்ல  மூம் ரு மூட்டு துண்டிக்கப்டும் 

ப னல். 

டிஸ்ட்பபளழ - உடலின் ரு உறுப்பு அல்து தழசுக்கழன் கமழவுகள் 

அகற்றுயதழல் பகளளறு. 

லிம்ப் - ரு ளழன், யழங்கு, அல்து ரு லயனழன் லக அல்து களல் 

அல்து ளன்கு களல். 

தல  - தல கல உனர்த்துயது அல்து ளதழக்கழது 

பளலிபனள - பளலிபனள லயபறளல் உருயளகும் ரு முடக்கு நற்றும் 

உனழருக்கு ஆத்தள பளய். 

புபபளஸ்பதடிக் - ரு மூட்டு பளன் ரு ப னற்லக உடல் குதழலனக் 

குழக்கழது. 

ளழந்துலப - னளலபனளயது அல்து எலதனளயது குழக்கும் ப னல் 

ஆபள ல, நதழப்ளய்வு அல்து அடுத்த டயடிக்லக. 

 

உங்கள் தொன்மற்த்றத மசளதழத்தழத்ம் னழற்சழக்கள யழறடகள் ;   

1. (ஆ) Amputatism ஊநளயர் 

2. (ஆ) WPV2 (றயல்டு மளலிமனள றயபஸ் 2) 

3. (இ) Amputee Mobility Predictor ஊநளயதக்கு டக்க உதவும் 

கதயழறன கண்களணழத்தல் 

4. (இ) Upper Extremity Function Test: மநல் தோட்டுகழன் கறடசழப் குதழ 

தசனல்ளடு மசளதற 

5. (அ) Counselling அழவுறபகள் 

6. (அ) Pre-Prosthetic Interventionதசனற்றக கதயழ தளதத்துயதற்கு தொன் 

7. (இ) Prevents a child being thrust forward incase of difficulties with 

balancing சநழற  தசய்ன இனளத குமந்றதகள் தொன் தளக்கழ 

யழமளததொறனழல் தடுத்தல் 

8. அ) Rollator (மபளமட்டர்) 

9. ஈ) Present level of performance (PLOP) ழகழ்கள கல்யழனழல் 

அறடவுழற 

10. அ) Modification நறுசவபறநப்தை 
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ளழந்துலபக்கப்ட்ட தல்கள் 

 Miller, F. and Bachrach, S.J. (2012). Cerebral Palsy: A Complete 

Guide for Caregiving. A Johns Hopkins Press Health Book. 

 Sarva Siksha Abhiyan. Module on Cerebral Palsy. 

http://ssa.nic.in/inclusiveeducation/ 

 training-module-for-resource-teachers-for-disablechildren/ 

Module%205%20Cerebral%20Palsy.pdf/at_download/file 

Sarva Siksha Abhiyan . Module on Multiple Disabilities. 

http://ssa.nic.in/inclusiveeducation/ 

 training-module-for-resource-teachers-for-disablechildren/ 

 Module%203%20Multiple%20Disability.pdf/at_download/file 
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ததளகுதழ 3  உள்டங்கழன கல்யழனழல் யமழகளட்டுதல் நற்றும்  

  அழவுறபப்கர்தல் 

ளட அறநப்தை 

 

அழதொகம் 

குழக்மகளள்கள் 

ழளழவு 11 என்றுக்கு மநற்ட்ட  குறளடுகள், தளதள் யறகப்டுத்தல் 

11.1 தபப்ட்ட குறளடுகள் யறபனறு 

11.2 தபப்ட்ட குறளடுகழன் களபணழகள் 

11.3 தபப்ட்ட குறளடுகழன் யறககள் 

11.4 தபப்ட்ட குறளடுகழன் ண்தைகள் 

ழளழவு 12 தபப்ட்ட குறளடுகளும் அதன் ததளடர்தைறடன  

           ழறகளும் 

   12.1 யலிப்தை மளய் - யறபனறு, யறகப்டுத்தல் நற்றும்  

  அழகுழகள் 

   12.2 உணர்ச்சழ ழறகள் - யறபனறு, யறகப்டுத்தல் நற்றும்  

  ண்தை ன்கள் உணர்ச்சழ  

   12.3 இனக்கழறனழன் யறபனற, யறகப்டுத்தல் நற்றும்  

  ண்தைன்கள் 

ழளழவு 13 ழ குறளட்டின் ழறகள் 

   13.1 ததளளமளய் - யறபனறு, யறகப்டுத்தல் நற்றும் ண்தை  

  ன்கள் 

  13.2 மகன்சபற் கட்டிகள் 

   13.3 நல்டிழல் ஸ்கழவமபளசழஸ் 

ழளழவு 14 குமந்றதகளுக்கு யறபனறுக்கப்ட்ட தசனல்ளடுகற  

            கல்யழனழனல் ற்டுத்தல் நற்றும் தசனற்றக தொறனள  

            சூழ்ழறறன ள்ழனழலும், வீட்டிலும் உதயளக்குதல் 

 14.1   யறபனறுக்கப்ட்ட தசனல்ளடுகற கல்யழனழல்  

  உட்டுத்தல் 

  14.2 ழறப்டுத்துதல்  

  14.3 றகனளளும் தன்றந 

14.4 தசனற்றக தொறனழள சூழ்ழறகற ள்ழனழலும்,  

       சுற்றுப்தைங்கழலும் உதயளக்குதல் 

ழளழவு 15 கற்ல் - கற்ழத்தல் யமழயகுத்தல் : IEP, TLM  உதயளக்குதல்,  

           துறண ததளமழல்தட்ம் 

     15.1  IEP 

     15.2  கற்ல், கற்ழத்தல் தளதட்கற உதயளக்குதல் 
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     15.3  துறணததளமழற்தட்ம் 

ததளகுத்தழபயளம் 

கலச்ப ளற்கள் 

உங்கள் தொன்மற்த்றத மசளதழத்தழத்ம் னழற்சழக்கள யழறடகள்  

ளழந்துறபகள் தல்கள் 

 

அழதொகம் 

இந்த அகு தபப்ட்ட குறளடுகள், யலிப்தை மளய், இனக்க நற்றும் 

உணர்ச்சழழறகள், ததளளமளய், tuberous sclerosis (மகன்சபற் 

தழசுக்கழல் கடிநள தன்றந) நற்றும் தபப்ட்ட தழசுக்கழன் 

கடித்தன்றந (multiple sclerosis) 

இந்த அகழல் யறபனறு, ழளழவுகள் நற்றும் மநம குழப்ழட்டுள் 

ழறகழன் ண்தைகள் ஆகழனயற்ற யழயளதழக்களம். இந்த அகழல் 

தசனல்ளட்டு யறபனற ள்ழனழலும், வீட்டிலும் உட்டுத்துயறத 

தொகயளழப்டுத்தளம் நற்றும் இதக்றக ற்ளடுகள், ழறப்டுத்தல், 

றகனளளும் தட்ங்கள் தோநளக உகந்த தொறனழல் னன் அழக்கக் கூடின 

யமழதொறகற ற்ழ யழயளதழக்கும். 

ஆகழன் கறடசழப்குதழ தழதனளதயளழன் கல்யழ ழகழ்ச்சழ IEF (கற்ல் 

டித்தல் சளதங்கள் நற்றும் உதயழ தட்க் கதயழகள் யமழனளக சவபள  

கற்ல் -டித்தல் சூமற உதயளக்களம்) 

அகழன் கறடசழப் குதழனழல் னழற்சழ மகள்யழகள் உள். நளணக்கர் 

யறத தொகயளழக்கு தசன்று கூடுதல் தகயல்கற தறுயதற்கு 

யளய்ப்ளக தபப்டுகழது. 

IEP அழக்கறக நளணயர்கழன் னதக்களக தபப்டுகழது. 

 

குழக்மகளள்கள் 

இந்த அகழறப் டித்த ழன்தை, நளணளக்கர் தபப்ட்ட குறளடுகள், 

யலிப்தை மளய், இனக்கம் நற்றும் உணர்ச்சழ ழறகள், ததளளமளய், 

மகன்சபற் தழசுக்கழன் கடித்தன்றந (tuberous sclerosis) நற்றும் 

தபப்ட்ட தழசுக்கழன் கடித்தன்றந (Multiple sclerosis) 

ஆகழனயற்ற யழயளழத்தல். 

 தசனல்ளட்டு யறபனற நற்றும் உட்டுத்துயறத தைளழந்து 

தகளள்ளுதல் 

 அநதம் தொறகள், ழறப்டுத்துதல் நற்றும் றகனளளும் 

தட்ங்கற உட்டுத்தழ டநளடும் தன்றநறன அதழகளழத்தல், 

அதளல் மதக ளவதழனள தர்ச்சழறன குறத்தல். 
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 IEP னழன் தொக்கழனத்துயத்றத தைளழந்து தகளள்ளுதல் தகுந்த கற்ல் 

டித்தல் சளதங்கற மநம்டுத்தல் நற்றும் உதயழதறும் 

தட்ங்கற நளணளக்களுக்கு உமனளகழத்தல். 

 

ழளழவு 11 ன்றுக்கு பநற்ட்ட   குறளடுகள்,

  தளதள் நற்றும் யறகப்ளடு 

இந்த ழளழவு பளபகளபநளட்டர் நற்றும்  குலளடுகள் உள் 

குமந்லதகள் அலடனளம் களண ஆ ழளழனர் னழற் ழனளருக்கு பதலயனள 

தழன்கல யர்க்க யழரும்புகழது நற்றும் ரு தழட்டநழடவும் னதள் 

ழபல் கல்யழ நற்றும் யழமழப்புணர்லய உருயளக்க உதவுகழது. 

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 ன்றுக்கும் பநற்ட்ட குலளடுகள் நற்பளன்றுடன் 

பதளடர்ற் குலளடு என்லத யழக்குதல். 

 ப னல்ளட்டுக் குலளடுகழன் கல்யழத் தளக்கங்கல 

யழயளழத்தல். 

 கற்ல் கற்ழத்தல் ப னல்கல ஏதுயளக்குதல். 

 

11.1  என்றுக்கு மநற்ட்ட  குறளடுகள் யறபனறு: 

என்றுக்கு மநற்ட்ட  குறளடுகள் உள் ர்கள் என்று (அ) அதற்கு 

மநற்ட்ட குறளடுகள் உள்யபளய் இதப்ர். (.கள) அழவுசளர் 

(cognitive),  டநளடும் தன்றந (movement), உணர்ச்சழகள் (sensory). 

(.கள) தததோற யளதம் சளர்ந்த அழவுளவதழனள குறளடு 

 ளர்றயனற் ழற சளர்ந்த அழவுத்தழன் குறளடு 

 உறுப்தைகழன் தயள அறநப்தைகள் ததளடர்தைறடன 

அழவுத்தழன் குறளடு 

அதநளழக்க க்கழன தடபல் அபசளங்கம் (Us Federal government) 

தபப்ட்ட குறளடுகற, தழதனளதயர் என்ழற்கு மநற்ட்ட 

குறளடுகற உறடனயபளனழதக்கும் மளது என்ழறணந்தயற்ழற்கு 

கடிநள கல்யழனழன் மதறய இதக்கும் ட்சத்தழல் அறத தழனளக 

என்ழற்கள குறளடு ன்று சழப்தைக் கல்யழனழன் ழகழ்ச்சழனழல் 

அறநப்து கூடளதது. 

‘என்றுக்கு மநற்ட்ட  குறளடுகள்/தபப்ட்ட குறளடுகள்” ன் 

தம் தசயழடு, ளர்றயனற் ழற இயற்ற உள்டக்களது. ஆளல் 

நளற்றுத்தழளழகழன் உளழறநகள் சட்டம், 2016 களது மகளறந 
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உட்ட  குறளடுகள் (குழப்ழட்ட குறளடுகழல் என்றுக்கு 

மநற்ட்டறய) யழயளழத்தது, இதன் தளதள் எத ர் தசயழப்தைன் நற்றும் 

ளர்றயக் குறளடு ஆகழனயற்ழன் கறயறனக் தகளண்டிதக்கக்கூடும், 

இதன் தளதள் கடுறநனள தகயல் ததளடர்தை, யர்ச்சழ நற்றும் கல்யழ 

ழபச்சழறகள். 

 

11.2 தபப்ட்ட குலளடுகழன் களபணழகள்: 

 ழப்தை மபங்கழல் ழபளண யளத் குறளடு 

 நபணுக்கழன் குறளடு 

 குறநளத தொதழர்ச்சழனறடனளத ழப்தை 

 ழப்ழற்கு ழன் சழபநங்கள்  

 தோற யர்ச்சழனற் ழற நற்றும் தண்டுயட யர்ச்சழக் 

குறளடுகள் 

 ததளற்று மளய்கள் 

 நபணு சளர்ந்த குறளடுகள் 

 யழத்தழளல் ற்டும் களனங்கள் 

 

11.3  தபப்ட்ட குலளடுகழன் யலககள்: 

தழதனளதயர் தபப்ட்ட குறகமளடு இதக்கும் மளது அடிக்கடி 

யளழ்க்றகனழன் தொக்கழனநள தசனல்ளடுகளுக்கு துறண மதறயப்டும் 

சழ தசனல்ளடுகள் 

 எதயளழடம் களழசறமனளடு யழசளளழத்தல் 

 றகனழளல் தசய்னப்டுகழன் மயறறன தசய்தல் 

 ளர்த்தல், மகட்டல், சளப்ழடுதல் நற்றும் தூங்குதல் 

 டந்து தசல்லுதல், ழற்கழன் தசனல், தூக்குதல் நற்றும் குழதல், 

மசுதல் நற்றும் ததளடர்தை தகளள்ளுதல் 

 தோச்சுயழடுதல் 

 டித்தல் 

 யளசழத்தல் 

 சழந்தற நற்றும் கயம் தசலுத்துதல் மயற தசய்தல் 

 

11.4 தபப்ட்ட குலளடுகழன் ண்புகள் 

தழதனளதயர் தபப்ட்ட குறளடுடன் இதக்கும் மளது களணப்டும் 

தளதுயள ண்தைகள்: 

 

தண்ணழவு தசனல்ளடுகள்: 

 நளணயர்கள் தபப்ட்ட குறளடுகமளடு இதக்கும் 

சூழ்ழறனழல் தண்ணழவு தசனல்ளடுகழல்  சயளல்கற சந்தழப்ர். 

தழத்துயம் யளய்ந்த  சயளல்கள் மசர்ந்து நளணளக்கறப கல்யழ 
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சம்ந்தப்ட்ட குதழனழல் யழத்தழனளசநள த்றதத்ம் சயளறத்ம் 

சந்தழக்க மளழடுகழது. 

 

Adaptive skills: தகயறநப்தை தழன்: குழப்ழட்ட எத சதொதளனத்தழன் 

சூழ்ழறனழல் தழதனளதயளழன் யனதழற்மகற் கதத்துத, சதோக 

சம்ந்தப்ட்ட நற்றும் தசய்தொற தழறநகள் தசனல்டுத்தலுக்கு 

ற்யளறு அறநதல் மயண்டும். 

 

Motor Development: இனக்கழறனழல் மநம்ளடு: நளணயர்கள் 

அநதயதழல், கர்ந்து தசல்லுயதழல் சழபநத்தழற்கு உள்ளயர் நற்றும் 

தறசததளழ மகளளறுகள் ற்டும். 

 

Sensory Functioning: த :தபப்ட்ட குறளடுகள் உள் 

தழதனளதயர் உணர்ச்சழ சம்ந்தப்ட்ட தசனல்கள ளர்றய, சுத்தம், 

ததளடுதல், தசழனழதல் நற்றும் தொகர்தலில் சழபநத்றத அதயழப்ர். 

ததளடர்தை தகளள்ளும் தழன்கள்:  நளணயர்கள் தபப்ட்ட 

குறளடுகளுடன் உள்யர்களுக்கு தபப்ட்ட மகளளறுகள் 

இதக்கும் (அ) மச இனளநல் இதப்ர். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி இடத்தழல்  

                   ளதுக.  

     ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

                  தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

1. தபப்ட்ட குறளடுகள் இதப்தற்கள இத களபணழகள் ன்? 

...................................................................................................................

............................................................................................................... 

2. தபப்ட்ட குறளடுகள் உள் தழதனளதயளழன் தளதுயள 

ண்தைகள் ன்? 

...................................................................................................................

............................................................................................................... 
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ழளழவு 12 தபப்ட்ட குறளடுகளும் அதன் ததளடர்தைறடன

  ழறகளும் (Associated Conditions  of multiple  

  disabilities) 

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 யலிப்பு பளலன யலகப்டுத்துதல். 

 இனக்கம் நற்றும் புன் ழலகல யழயளழத்தல். 

 

 என்ழறணந்த ல்யறகனள குறளடுகள் நற்றும் யலிப்தைமளய், 

இனக்கம் நற்றும் உணர்ச்சழ ழறகழன் சளர்ந்த ழறகள். 

12.1 யலிப்தை மளய் - யறபனறு, யறகப்டுத்தல் நற்றும் அழகுழகள்: 

Definition, classification and symptoms of Epilepsy; 

யலிப்தைமளய் யறபனறு: 

சர்யமதச அயழல் யலிப்தை மளய்க்கு தழபள கூட்டிறணவு (international 

league Against epilepsy) 

கவழ்கண்ட ழறகற ஏப ர் சந்தழத்தளல் அயதக்கு யலிப்தைமளய் 

உள்து  தொடிவு தகளள்ளம். 

1. 24 நணழ மபத்தழற்கு ழகு இததொற தூண்டுதற் றககளல் 

யலிப்தை மளய் (seizure). 

2. எத தொற தூண்டுதற் றககளல், யலிப்தை மளய் (seizure) 

நற்றும் தளதுயளக நறுழகழ்வு ஆத்தள ழறனழல் சம்யழக்க 

கூடின யலிப்தை மளய் தன்றநகள். ததம்ளலும் 60தோ இததொற 

தூண்டுதற் யலிப்தைமளய்க்கு ழன், அடுத்த 10 யதடத்தழல் 

ழகளம் யளய்ப்தை உள்து. 

3. யலிப்தை மளய்க்குழறன கண்டழதல் (diagonosis of an epilepsy 

syndrome) 

4. அ. யலிப்தை மளனளது தழதனளதயதக்கு யனது சளர்ந்ததளக 

இதந்தளல் குணநளக்கப்டளம் ன்று ம்ப்டுகழது. தற்மளது 

குழப்ழட்ட யனது (அ) யலிப்தை மளய் இல்ளது 10 யதடம் யலிப்தை 

மளய் நதந்துயம் இன்று 5 யதடங்கள். 

Seizure றககளல் யலிப்தை மளய்: 

இதழல் இதயறக உள்து 

a. தளதுயள யலிப்தை மளய் (Generalized seizure) 

b. குழப்ழடப்ட்ட எததபப்தை யலிப்தைமளய் (Focus seizure) 
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ப்டி, வ்யளறு தோறனழலிதந்து துயங்குகழது ன்றத தளதத்து 

யழத்தழனளசங்கள் களணப்டும். 

கவழ்கண்ட அட்டயறண seizure -ன் யறககற களண்ழக்கும். 

றககளல் யலிப்தை மளனழன் யறகப்ளடுகள்(classification of seizure 

types):  

source:: சர்யமதச அயழல் யலிப்தைமளய்க்கு தழபள கூட்டிறணவு 

(2017) International League against Epilepsy 2017. 

 

குழப்ழட்ட எத தபப்தை 

யலிப்தைமளய் 

ஆபம்ழற 

தளதுயள 

ஆபம்ழற 

ததளழனளத 

ஆபம்ழற 

இனக்கழற 

இனக்கநற் ழற 

இனக்கழற இனக்கழற 

குழப்ழட்ட எத தபப்தை 

தொதல் இததபப்தை  
தறச-இறுக்கம் - 

தோட்டுகழன் 

அதழர்வுகள் 

இறசவுள் யலிப்தை 

மளய்  

தறசஇறுக்கம் - 

தோட்டுகழன் அதழர்வு 

யலிப்தை மளய் 

தறசஇக்கம் - 

தோட்டுகழன் 

அதழர்வுகள் 

இறசவுள் யலிப்தை 

மளய் 

இனக்கநற் ழற 

இல்ற 

இனக்கநற் ழற 

இல்ற 

 

மூன்று தொக்கழனநள றககளல் யலிப்தை மளய் தற்மளது உள்து: 

1. தளதுயள ஆபம்ழறனள றககளல் யலிப்தை மளய் இவ்யறக 

றககளல் யலிப்தை மளய் தோறனழன் இததைத்றதத்ம் ளதழப்றடன 

தசய்த்ம் (அ) எமப மபத்தழல் தோறனழல் உள் இததைதொள் 

தழசுக்கழன் கூட்டம் ளதழப்ழற்கு உள்ளகும். இந்த தம் தொன்தை 

உமனளகம் தசய்னப்ட்டது நற்றும் யலிப்தை மளய் யறகனள 

தறச இறுக்கம் -தோட்டுகழன் அதழர்வு இறசவுள் அல்து 

துநழல்ளத (அ) தோட்டுகள் / தறசகள் தளழ்யளதல் (Atonic) 

சழயற்ற உள்டக்கழனதளக உள்து. 

 

2. குழப்ழட்ட எத தபப்ட்ட யலிப்தை மளய்(Focal onset seizure): 

‘குழப்ழட்ட எத யழதநள” ன் தம் ளதழழற ன் ழறக்கு 

தழளக உமனளகப்டுத்தப்டுகழது. இது நழகவும் சளழனளதளக 

seizure ஆபம்ழற ற்ழ மசும் மளது அறநகழது. குழப்ழட்ட 



82 
 

எத தபப்ட்ட யலிப்தைமளய் தோறனழன் எதகுதழனழல் (அ) 

தோறனழன் எததைதொள் தழசுக்கழன் கூட்டத்தழல் இதந்து 

ஆபம்நளகளம். 

 

Focal Onset Aware seizure:  

குழப்ழட்ட எத தபப்ட்ட யமழப்தைள் யலிப்தை மளய் சநனத்தழல் 

எதர் யழமழத்து நற்றும் யழமழப்ளக இதந்தளல் அது குழப்ழட்ட 

எததபப்ட்ட யழமழப்தைள் யலிப்தைமளய் (Focal  Aware seizure). 

இறத simple partial seizure ன்ர். (சளதளபண ளதழழற யலிப்தை 

மளய்) 

 

Focal Onset Impaired Awareness: 

எத ர் குமம்ழன சூமலில் (அ) யழமழப்தைணர்வு எத தபப்ட்ட யலிப்தை 

மளனளல் ளதழக்கப்ட்டிதந்தளல் அறத எததபப்ட்ட யழமழப்ற் 

குறளடுள் யலிப்தைமளய் வும் கடிநள ளதழழற யலிப்தை 

மளய் ன்ர். 

 

3. Unknown Onset Seizure:  

மதளழனளத ஆபம்ழற யலிப்தை மளய் யலிப்தை மளனழன் ஆபம்ழற 

ததளழனளத சூமல் யதம் மளது இறத ததளழனளத ஆபம்ழற யலிப்தை 

மளய் ன்ர் (Unknown onset seizure)) யலிப்தை மளய் ததளழனளத 

ழறனழல் உதயளகும் சூமல் யதம்மளது, எதர் இபவு மபத்தழல் (அ) 

வீட்டில் தழனளக இதக்கும் மளது ளதழப்தைக்கு உள்ளகளம். 

 தகயல்கற டித்தழந்து யழட்டு, ததளழனளதழற யலிப்தைமளய் 

ழன்ர் அது குழப்ழட்ட எத தபப்ட்ட யலிப்தைமளய்  

கண்டழனப்டளம். 

 

யறகனள அழகுழகள் யலிப்தைமளய் சநனத்தழல் உதயளகும். இது 

இனக்கழற தளறுத்து குக்கப்ட்டுள்து. 

 

Generalized onset seizure: 

தளதுயள றககளல் யலிப்ழன் ஆபம் களம்: 

இனக்க ததளடர்ள அழகுழகள் இறசவுள் அதழர்யள இனக்கம் 

உள்தளக தயழப்டுத்தளம் (clonic) தறசகள் தர்யறடதல் (அ) 

தோட்டுகழன் ழற மசளர்யளக இதத்தல் (atonic): தறச இறுக்கழற 

அறடதல் (tonic) தளழன தறசகழல் தழடீதப டுக்கம் ற்டும் ழற 

(Myoclonus) (அ) யலிப்தை மளனழளல் தழடீர் இளுப்தை ற்டுதல் 
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ததளடர்ச்சழனளக (மதகம் யறந்து தகளடுத்தல் நற்றும் வண்டு தகளடுத்தல்) 

body flexes and extends repeatedly.. 

 

Non Motor Symptoms: இனக்கநற் அழகுழகள் தளதுயளக யலிப்ற் 

மளனளகும் (Absence seizures) இது சளதளபண (அ) அசளபளதண யலிப்தை 

மளனற் ழறனளகும். றக, களல் யலிப்ற் ழறனழல் தளழன 

தறசகழல் தழடீர் டுக்கம் ற்டும், இது மதகத்தழல் குழப்ழட்ட குதழறன 

ளதழப்ழற்கு உள்ளக்களம் (அ) கண் இறநகற ளதழப்தை அறடன 

தசய்னளம். 

 

Focal onset seizures:  

(குழப்ழட்ட எததபப்ட்ட யலிப்தை மளனழன் ஆபம் ழற) 

இனக்க ததளடர்ள அழகுழகள் அதழர்வு ழறகள் (clonic) தறசகள் 

தர்ந்து (அ) தளண்டும்ழற (atonic), தறசகள் இளத்தல் (அ) 

இறுக்கநறடதல் (tonic) தளழன தறசகழல் தழடீதப டுக்கம் ற்டுத 

(Myoclonus) (அ) யலிப்தை மளனழளல் தழடீர் இளப்தை ற்டுதல், சழ 

சநனத்தழல் தன்ழச்றசனளக தசனல்டல் (அ) நவண்டும் தளளகமய சழ 

தசனல்கற தசனல்கற தசய்தல், றகதட்டுதல் (அ) கபங்கற 

மதய்த்தல், உதடுகற றயத்து யழத்தழனளசநள அழகுழகற 

தயழப்டுத்தல் (அ) தநன்ததல் (அ) ஏடுதல். 

 

இனக்கநற் அழகுழகள்: அழகுழகழன் (.கள) இனக்கழற 

ளதழக்களயழட்டளலும் சழ நளற்ங்கள் உணர்வுழறனழல், 

உணர்ச்சழதர்யநளக, மனளசறனழல் (அ) அழவுசளர் ழறனழல் தளளக 

இனங்கும் தசனல்ளடுகள யனழறு, குடல், உணர்ச்சழகள், தயப் (அ) 

குழர்ச்சழனள அறவு ழறகள், இதன டடப்தைகள், வீக்கநளகும் 

ழற, இனக்கநல்ளத ழறகள். இதற டத்றதனழல் தறட (Behaviour 

arrest) ன்ர். 

 

றககளல் யலிப்தை மளனழன் ததளழனளத ழற உதயளகுதல், இனக்கழற 

யலிப்தை மளய் (தறச இறுக்கம் - இறசவுள் அதழர்வுழற) (அ) 

யலிப்தைமளனழன் தழடீர் டுக்கழற ன்று யழயளழத்தல். 
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Unknown Onset seizures: 

டத்றதனழல் தறட ற்டும் இதன் தளதள் இனக்கம் ழறுத்தப்டும். 

தழர் நழபட்சழனள ளர்க்கும் ழற நட்டும் இதக்கும். ந்தயழத இனக்க 

தசனல்களும் இதக்களது. 

 

12.2  உணர்ச்சழ ழறகள் - யறபனறு, யறகப்டுத்தல் நற்றும் ண்தை 

ன்கள் உணர்ச்சழ (Definition, classification and characteristics of 

sensory condition): உணர்ச்சழ குறளடுகள் ன்து நளணயர் எதயர் 

ளர்றயனழமந்து (அ) ளர்றய மகளளறு, தசயழத்தழழமந்து (அ) மகட்கும் 

தழழல் குறளடுகள் இயற்ற உள்டக்கழனதளக களணப்டும். 

(Resenberg, Westling and Mc leskey 2011) உணர்ச்சழகள், 

எதங்கழறணந்த மகளளறுகள் ன்து பம்தை நண்டறநனத்தழல் 

குறளடுகள் ற்டுயதளல், சவபற் சநழற தொதல்ழற 

உணர்ச்சழகள ளர்றய, மகட்டல், ததளடுதல், தசழனழதல், தொகர்தல், 

தசயழ (அ) மதக ழற நற்றும் இனக்கத்தழல் உணர்யளங்கழ யமழனளய் 

தகயற தறுதல் ற்டுதளகும். 

 

உணர்ச்சழ எதங்கழறணதல் (அ) உணர்ச்சழ தொறனழல் மகளளறு 

ழன்யதநளறு யறகப்டுத்தளம். 

SPD (Sensory Processing disorders): 

ண்தை ன்கள்: தொள (அ) ளதழழற ளர்றயனழமந்து மளதல் 

 தொள (அ) ளதழழற மகட்கும் தழழமந்து மளதல் 

 ளர்றய நற்றும் மகட்கும் தழழல் குழப்ழடத்தக்க இமப்தைகள் 

 சழப்தை கல்யழனழனலில் தகுதழதறுயதற்கு ளர்றய (அ) மகட்கும் 

தழழல் இமந்மதளர் சளதளபண கற்ல் ழற உள்யமபளடு ஈடுடுதல் 

மயண்டும். 

 

உணர்ச்சழழற குறளடுகள் எத நளணயளழன் அழவுத் தழற 

ளதழக்களது, ப்டினளனழதம் சழ நளணயர்கள் உணர்ச்சழ குறளடுகள் 

உள்மளதக்கு அழவுசளர் குறளடுகள் உதயளகும். உணர்ச்சழ ழற 

குறளடுகள் உள்யர், எத நளணயர் வ்யளறு தகயல் ளழநளற்த்றத 

ற்கழளர் நற்றும் டித்தல் ழற வ்யளறு உள்து ன்தழல் ளதழப்தை 

ன் ன்றத அழதல் மயண்டும். 
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உணர்ச்சழழற (Classification of sensory disorder): 

தைன் உணர்யளற்ல் குறளடு (Sensory Processing Disorder): 

உணர்ச்சழ 

ண்மற்ம் 

குறளடு (SMD) 

Sensory Modulation 

உணர்ச்சழ 

அடிப்றடனழல் 

அறநந்த 

குறளடு 

(Sensorybased 

disorder) 

உணர்ச்சழ ளகுடுத்தும் 

குறளடு (Sensory 

Discrimination disorder) 

Sensory Over 

responsivity  

தைன் 

உணர்யளற்லில் 

அதழகட்ச 

துக்கத்தழன் 

டிஸ்ழபளக்ஸினள 

Dysprania 

Visual (ளர்றய) 

Sensory 

Underresponsitivity 

தைன் 

உணர்யளற்லில் 

Postural disorder 

குறனளடு ) 

Auditory (தசயழப்தைன்) 

மதடல்/ஆறச 

Sensory seeking / 

craving 

- ததளட்டு உணபக்கூடின 

(Tactile); (Vestibular) 

அறசவுகற உணர்தல் 

(proprioception)தசழனழதல் 

/தொகர்தல் 

Taste/smell 

Source: Training module on multiple disorder 

SMD Subtype -1: உணர்ச்சழ ண்மற்ம் குறளடு உட்ழளழவு -1: 

Sensory overresponsitivity: தைன் உணர்யளற்ல் அதழகட்ச தூக்கதழன் 

SOR – உள் எதயர் உணர்ச்சழகளுக்கு மயகநளக, நழக தவயழபநளக 

தழழப்ளர் (அ) சளதளபண உணர்ச்சழ யழகழதத்றத யழட அதழக 

மபதநடுத்துக் தகளள்யளர். அதழகட்ச தூக்கத்தழன் ன்து எத தைன் 

உணர்யளற்ல் நண்டத்தழல் றடதளம் (.கள) ததளட்டு 

உணபக்கூடின தசனலில் தற்ளதுகளப்தை (அ) தபப்ட்ட தைன் 

உணர்யளற்ல் நண்டத்தழல் றடதளம். (.கள) தைன் 

உணர்யளற்லில் தற்ளதுகளப்தை. 

 

SMD Sub type2: உணர்ச்சழ ண்மற்ம் குறளடு உனழளழவு 2: Sensory 

Underresponsitivity (SUR) தைன் உணர்யளற்ல் குறந்தட்ச 
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துக்கத்தழன்: ளுதசு உறடன நளணயர்கள் ங்தகடுத்தலில் தயறுயர் 

(அ) ததளடர்தைறடன எத உணர்ச்சழறன தழயழட நறுத்துயழடுயர். ததளடுதல் 

உணர்வு, யலி, இனக்கம், தசழனழதல், தொகர்தல், ளர்றய (அ) ததளழ 

மளன் உணர்வுகள் அழனளநழதப்ர். 

SMD Sub-type-3: (Sensory seeking / craving): உணர்ச்சழ ண்மற்ம் 

குறளடு உட்ழளழவு 3 உணர்யளற்லில் மதடல் (அ) உணர்ச்சழனழல் 

யளஞ்றச தழதனளதயர் உணர்யளற்ல் மதடல் ன் ழறனழலிதந்தளல் 

அசளதளபண அயழல் ஆறச/உணர்ச்சழ உள்வடு இதக்கும் அயர்கள் 

தழடகளத்தழபநளக தசனலிலிதங்கழ ல்தொறனழல் தவயழப உணர்ச்சழகற 

உடலில் தயழப்டுத்துயர்.(.கள) களப உணவுகள், அதழகட்ச ததளழ, 

ளர்றய தூண்டும் தளதட்கள். 

 

Pattern (2) தொற -2: Sensory Discrimination Disorder (SDD):  

உணர்ச்சழனழல் ளகுளடு குறளடுகற வ்யமழ தைன் உணர்யளற்ல் 

றடதொறனழலும் கண்களணழக்களம் சழ தளதுயள உணர்ச்சழ 

ளகுளடு குறளடுகளய: ததளட்டு உணபக்கூடினதழல் யழத்தழனசநள 

அதயங்கள், அறசவுகற உணர்தலில் சழக்கல்கள், ளர்றயனழல் 

யழத்தழனளசங்கள் நற்றும் தசயழப்தை ளகுளட்டிளல் மகளளறுகள். 

 

Pattern (3) தொற -3: Sensory based Motor disorder (SBMD):தைன் 

உணர்யளற்ல் அடிப்றடனழல் இனக்க குறளடு  

SBMD – உள் ர் தைன் உணர்யளற்லில் குறளடு இதப்தளல் 

மநளசநள மதகழற இனக்கம் (அ) மநளசநளக தன்ழச்றசனளக 

இனங்கும் ழற ற்டும். இதயறகனள SBMD உள் ர் தைன் 

உணர்யளற்லில் குறனளடு இதப்தளல் மநளசநள மதகழற இனக்கம் 

(அ) மநளசநளக தன்ழச்றசனளக இனங்கும் ழற ற்டும். 

இதயறகனள SBMD உட்ழளழவுகள் கவமம யழயளழக்கப்ட்டுள். 

 

SBMDஉட்ழளழவு -1: Postural disorder  

மதகழறனழல் குறளடு ன்து டநளடும் சூமலில் மதகத்றத சவபளக 

றயப்தழல் சழபநம் ற்டும் (அ) எய்வுழறனழல் சுற்றுச் சூமற 

சநளழப்தழல் (அ) தகளடுக்கப்ட்ட இனக்க மயற தசய்யதழல் சழபநம் 

ற்டுகழது.  

 

PD ன்து சவபற் தறச இறுக்கம், குறந்த அவு தறச இறுக்கம் (அ) 

அதழக அவு தறச இறுக்க ததளழ, டநளடும் தழழல் மளதுநள 
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கட்டுப்ளடில்ளறந (அ) தறச யழளழதல் மளதுநள கட்டுப்ளடில்ளறந 

(அ) தறச யழளழதல் மளதுநளதளக இல்ளத களபணத்தளல் டநளடும் 

தழழல் தழர்யழறசனழல் தசனல்ட தொடினளத ழற ற்டுகழது. 

SBMD – உட்ழளழவு 2: Dysprania(டிஸ்ழபளக்சழனள): ழபளக்சழஸ் ன்து 

இனக்க தசனலில் ஈடுடுயதற்கு தொறனற் மக்கயமக்கங்கற 

கதத்தழல் தகளண்டு தழட்டநழட்டு ழறமயற்றுதல் ஆகும். டிஸ்ழபளக்சழனள 

ன்து ழபளக்சழஸ் குறளடு ஆகும். அயர்கள் தைதழதள களளழனத்றத 

கற்றுக்தகளள்யதற்கு சழபநத்தழற்கு உள்ளயளர். அயர்கழன் 

யமழதொறகழல் எத தசனல் தசய்யதற்கு தழட்டநழடளத ழற களணப்டும் 

நற்றும் மநளசநள மக்க யமக்கங்கள் களணப்டும். இவ்யறக 

குமந்றதகள் குறயள தன்நதழப்தை உறடனயபளகவும் நழக ழதளக ந 

அளத்தத்தழற்கு உண்ணவும் தசய்யர், அயர்கள் தசனல் தசய்யறத யழட 

மச யழதம்தையர் நற்றும் தசனற ழந்தழ தொடிப்ர் நற்றும் ைளக நதழ 

உள்யபளக இதப்ர். 

 

12.3   இனக்கழறனழன் யறபனற, யறகப்டுத்தல் நற்றும் 

 ண்தை ன்கள் (Definition  Classification and characteristic of 

 motor condition):  

  யறகனள இனக்க குறளடுகள் : 

Ataria: எதங்கழறணப்தை இல்ளறந 

Dystonia: தறச இறுக்க குறளடு 

Essentialtremor:: இனக்கழறனழல் டுக்கம் 

Parkinsons Discase: ளர்க்கழழசன் மளய் 

Atypcial Parkinsonisms:: அசளதளபண ளர்க்கழழசம் 

Ataxia: எதங்கழறணப்தை இல்ளறந: இது இனக்க குறளடுகழல் எத 

தொக்கழனநள யறகனளகும். 

Ataxia -யழளல் கண்டழனப்ட்ட எதயதக்கு தொன்றக நற்றும் களல்கழல் 

தறசனழன் கட்டுப்ளடு இமந்து மளகும் ழற உதயளகும், இதளல் 

சநழற இல்ளறந எதங்கழறணப்தை இல்ளறந ற்டும், டக்கும் 

தொறனழலும் சழபநம் ற்டளம். Ataxia ன்து  யழபல்கள், றககள், 

தொன்றககள், களல்கள், உடல் நற்றும் மச்சுத்தழன் நற்றும் கணழகழன் 

அறசவுகழன் நளற்ம் மளன் குதழகழல் ளதழப்ற ற்டுத்தும். 

 

Dystonia: (டிஸ்மடளழனள): 

டிஸ்மடளழனள ன்து ததயளளழனள ளதழப்ழற ற்டுத்தும் எத 

பம்தைநண்ட ழறனளகும். அடிப்றடனளக இதக்கக்கூடின சழபநம் 
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ன்து டநளடும் தழதக்கு உதயக்கூடின தொக்கழனம் யளய்ந்த தறசனழல் 

அதழகட்ச தசனல்ளடு இதக்கழதளலும், டநளடும் தழதக்கு உதயளத 

நற்தளத தறசனழல் தசனல்ளடு இதப்தளலும், இத தறசகளும் எமப 

மபத்தழல் தொபண்ளடள தசனல்ளட்றட ற்டுத்துயதளலும் சழபநம் 

ற்டுகழது. 

 

Essential Tremor: ET: தவு ன்து தளதுயள இனக்க குறளடு 

ஆகும். இது ததளடர்ச்சழனளக அடிக்கடி ற்டும் பம்றபனள 

குறளடு, இது ததம்ளலும் ழந்தழன தொதழர்ந்த யனதழல் களணப்டும். 

மளனளழகள் தொன்றககள் மநமளங்கழ இதக்கழ சநனத்தழல் டுக்கத்தழற்கு 

உள்ளயர் நற்றும் கபங்கற உண்தற்கு, குடிப்தற்கு, ளதுயதற்கு, 

உமனளகம் தசய்த்ம் மளது டுக்கம் ற்டும்.  

 

ளர்க்கழன்சன் மளய்: PD ன்து தளதுயளக ளர்க்கழழசம் மளனழன் எத 

யறகனளகும் (Parkinsons disease) இது எத கூட்டநள இனக்க 

குறளடு மளனளகும். இது தநதுயளக ததளடர்ந்து நவண்டும் யபக்கூடின 

எத மளனளகும். இது தோறனழன் தழசுக்கற உதயளக்கக் கூடின 

மடளநழன் தசனலிமப்தளல் யதம் எத மளனளகும். 

 

Atypical Parkinsonisms: இவ்யறக குறளடு ளர்க்கழன்சன் மளய் 

தயழப்டுத்தும் அழகுழத்ம், அறடனளதொம் மளமய இதக்கும். 

ஆளல் சளதளபண ளர்க்கழன்சன் மளய்க்கு தகளடுக்கப்டும் 

நதந்துகளுக்கு இது ழப்தழல்ற. 

Source: The Parkinsons disease and movement order centre: 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி இடத்தழல்  

                   ளதுக.  

     ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

                  தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

3. எததபப்ட்ட யலிப்தைமளய் ஆபம்ழறனழன் 4 யறககள் ன்? 

...................................................................................................................

..................................................................................................... 

4. தயமnறன ன்ளல் ன்? 
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...................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

ழளழவு 13 ழ குறளட்டின் ழறகள்(Other Disabling 

conditions): 

பதளழுபளய் குணப்டுத்தப்ட்ட நளணயர்கள், ழ முடக்கும் 

ழலலநகள் யமங்குயதற்களக ஸ்க்பபள ழஸ் நற்றும் நல்டிழள் 

ஸ்கவபபள ழஸ் ஆகழனலய புர்யளழ்வு யமங்க பதளழந்து பகளள் 

பயண்டும்.  

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 பதளழுபளனழலிருந்து குணநளயர்கழன் யலககள் நற்றும் 

ண்புகல யழக்குதல். 

 எலும்புருக்கழ நற்றும் நல்டிழல் ஸ்கழவபபள ழஸ்-ன் யலகப்ளடு 

நற்றும் ண்புகல யழயளழத்தல். 

 

ழ குறளட்டின் ழறகள: 

(a) ததளளமளய் குணநளக்கப்ட்ட நளணயர்கள் (Leprosy cured 

students) 

 

(b) மகன்சபற் தழசுக்கழன் அவு அதழகநள யர்ச்சழ(Tuberous 

sclerosis) 

(c) தபப்ட்ட தழசுக்கழன் அதழக அவு யர்ச்சழ (Multiple 

Sclerosis ) 

(d) 13.1 ததளளமளய் - யறபனறு, யறகப்டுத்தல் நற்றும் ண்தை 

ன்க:; 

 

ததளளமளய்: இது மதளலில் உதயளகக் கூடின எத ததளற்றுமளய் நற்றும் 

பம்தை நண்டம், தோக்குப் குதழனழல் இதக்கும் சழமளன் சவ்வு (Mucous 

membrane) ஆகழனயற்ழலும் ற்டும் ததளற்றுமளய். இது எத யறக 

ளக்டீளழனளயள றநக்மகளமக்டீளழனம் தப்மப –யழளல் யபக்கூடினது 

ஆகும். 

ததளளமளய் எத ளழல் இதந்து அடுத்த ர் பயக்கூடினது. 
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அறுறய சழகழச்றச தோம் ளதழப்றடந்த தொகங்கள் நற்றும் தோட்டுகற 

நவண்டும் தன்ழறக்கு தழதம் தளம். ததளளமளய் ன்து 

மலன்சன்ஸ் மளய் (Hansens diseas) ன்றும் அறமக்கப்தறும்.  

Source: Medicine net 

 

ததளளமளய் யறகப்டுத்தல்: 

ததளளமளறன 3 அறநப்தைகளக யறகப்டுத்தழ உள்ர். 

அறநப்தை 1: இதயறக ததளளமளய் கண்டழனப்ட்டு உள்து. 

வுபடிசஉபடமற (Tuberculoid) நற்றும் தப்மபளமநட்டஸ் 

lepromatous எத ளழன் தழர்ப்தை சக்தழ வ்யளறு தசனல்டுகழமதள 

அதற்மகற்யளறு ததளளமளனழன் யறக கண்டழனப்டுகழது. 

Tuberculoid (டிதர்குளய்டு): மளய் தழர்ப்தை சக்தழ ன்ளக இதக்கும் 

நற்றும் இந்மளய் மதளலில் சழ தைண்கற ற்டுத்தும் (sores on the 

skin). இந்மளய் யலிறந குறந்ததளக நற்றும் யலிறந குறந்த 

ததளற்றுமளனளகவும் இதக்கழது. 

 

மப்மபளமநட்டஸ் (lepromatous)): தப்மபளமநட்டஸ் ததளளமளனழல் 

மளய் தழர்ப்தை சக்தழ நழகவும் மநளசநளக இதக்கும். இது மதளல், பம்தைகள் 

நற்றும் ழ குதழகற ளதழக்கக் கூடினது. இவ்யறகனழல் தைண்கள் 

நழகவும் பயழக் களணப்டும் நற்றும் கட்டிகள், வீக்கதொம் களணப்டும். 

இது எத தகளடின ததளற்று மளனளகும். 

 

உக சுகளதளப றநனம் (WHO)இவ்யறகனள மளறன ளதழப்றடந்த 

மதளலின் குதழனழன் ண்ணழக்றக நற்றும் யறகனழல் அடிப்றடனழலும் 

யளழiச் டுத்தழத்ள்து. தொதல் யறக ன்து pawcibacillary ஆகும். இதழல் 

ந்து (அ) குறந்த தைண்கள் இதக்கும் ((lesions) மதளலில் ((skin sample) 

ந்தயழதநள ளக்டீளழனளவும் கண்டழனப்டயழல்ற. 

 

இபண்டளம் யறக ((Multibacillary தபப்ட்ட மசழலிளழ இதழல் 

ந்தழற்கும் மநற்ட்ட தைண்கள் இதக்கும் நற்றும் மதளல் மசளதறனழல் 

ளக்டீளழனள கண்டழனப்ட்டு இதக்கும். 

 

நதத்துயளவதழனள டிப்தைகழலில் ((Ridley-Jopling system) ளழட்லி – 

ஜளப்ழங் தொற னன்டத்தப்டுகழது. இதழல் ஆறு யறகனள 

யறகப்டுத்தல் அறநந்துள்து. அறயனளய. 
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 Intermediate leprosy (டுழற ததளளமளய்) 

சழ தட்றடனள மதளல் சழறதவு Lesions)) களணப்டும் 

தளநளகமய குணநளகும் நற்றும் அறதத் ததளடர்ந்து கடுறநனள 

ளதழப்தைம் யபளம். 

 Tuberculoid leprosy (டிதர்குளய்டு ததளளமளய்): 

சழ தட்றடனள மதளல்சழறதவு, சழ தளழதளகவும், 

உணர்ச்சழனற்தளகவும் சழயற்ழல் பம்தைகழன் தசனல்ளடு 

தளநளக குணநளகளம். இதக்களம் அல்து ததளடர்ச்சழனளக 

கடுறநனள தளக்கத்தழற்கு உள்ளகளம். 

 Borderline tuberculoid leprosy:: (ல்றக்மகளடு டிதர்குளய்டு 

ததளளமளய்) 

மதளல் சழறதவு, Tuberculoid மளன்று இதக்கும். ஆளல் 

சழழனதளகவும் ண்ணழக்றகனழல் அதழகநளகவும் இதக்கும். குறந்த 

அயழல் பம்தை தளழதளகுதல், ததளடர்ந்து நவண்டும் Tuberculoid 

ழறக்கு நளளம்.அறதயழட தொன்மற்ம் ற்ட்டு மயதளத 

ழறக்கு நவண்டும் நளளம். 

 Mid borderline leprosy: (டுறநன ல்றக்மகளடு ததளளமளய்) 

சழயப்தை ழறந்த சுபசுபப்ள மதளல் சழறதவு (plaques) நழதநள 

உணர்ச்சழனற் ழற, வீக்கநள ழணவர் சுபப்ழ இந்ழற 

குறனவும் தசய்னளம். ததளடளந்து இதக்களம் (அ) ந்ததயளத 

ழறக்கும் நளளம். 

 Borderline lapromatous leprosy: ல்றக்மகளட்டில் 

தப்மபளமநட்டஸ் ததளளமளய்: அதழகநள மதளல் சழறதவு, 

தட்றடனள மதளல் உதயளகும். கட்டிகள் தழடீதப உதயளகும். 

((Plaques), சழழன கட்டிகள், சழ மபங்கழல் தர்ச்சழனழன்றந 

மளன் ழறகள் இதக்களம். இந்ழற குறனளம் (அ) 

ததளடர்ழறனளக அதழகளழக்களம். 

 

Lepromatous leprosy (தப்மபளமநட்டஸ் ததளளமளய்):  

ளக்டீளழனளவுடன் அதழக மதளல் சழறதவுகள், தொடி உதழர்தல், பம்தைகழன் 

ஈடுளடு, தோட்டுகழன் தர்வு, சழறதக்கப்டுதல், ழன்றடவு ழற 

யபளது. 

Source: Healthline 
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Symtons of leprosy ததளளமளனழன்  அழகுழகள்: ததளளமளனழன் 

அழகுழகள் ன் தறசனழல் தர்வுழற, கபங்கழல், தொன்றக, 

ளதங்கழல் உணர்யற் ழற, நற்றும் மதளலில் சழறதவு மதளல் சழறதந்த 

குதழகழல் குறந்த அவு உணர்ச்சழகள், ததளடுதல் உணர்ச்சழ, யலி 

உண்டளதல் நற்றும் தட்தயப் ழற கண்டழதல் மளன்றய 

இதக்கும்.  யளபங்கள் கமழத்து இது குணநளகளது நற்றும் சளதளபண 

மதளலின் ததளழறன யழட யலிறந குறந்து களணப்டும். 

 

13.2 Definition, classification and characteristics of Tuberous sclerosis 

(மகன்சபற் கட்டிகள்):  

Tuberous sclerosis vd;gJ Tuberous sclerosis complex ப்டும், இது 

எத தளதுயள அல்து நபணு சம்ந்தப்ட்ட குறளடு. இது 

மகன்சபற் கட்டிகற உதயளக்கழ, உடலில்  குதழகழல் தழர்ளர்க்க 

தொடினளத அயழல் சளதளபண தழசுக்கழல் அதழக அவு யர்ச்சழறன 

உண்டளக்குகழது. அழகுழத்ம், அறடனளதொம் மயறுடும், ங்கு 

யர்ச்சழ ற்டுகழமதள, அறதப்தளறுத்து அறநத்ம் நற்றும் வ்யளறு 

எத ர் ளதழப்ழற்குள்ளகழளர் ன்றத தளறுத்து அறநத்ம். 

Source: Mayoclinic: 

 

Tuberous Sclerosis (டிதபஸ் ஸ்கழலிமபளஸிஸ்) யறகப்ளடுகள்: 

Tuberous Sclerosis ன்து உடலில்  குதழகற மசதம் அறடனச் 

தசய்னளம் நற்றும்  அழகுழகள், அறடனளங்கற ழப்ழக்களம். 

ந்த ளகம் ளதழக்கப்ட்டது ன்றத தளறுத்து அழகுழகள் 

சழழனயழலிதந்து கடுறநனள அயழற்கு இதக்களம். கட்டிகள் 

இனல்ளக தோறப்குதழ, சழறுவபகம், இததனம், தறபதௌபல் நற்றும் 

மதளல்கழல் யபளம். 

 

ண்தைன்கள்: 

Tuberous Sclerosis ன்து உடலில்  குதழகழல் மகன்சபற் 

தழசுக்கழன் யர்ச்சழ உதயளகுயதளல் ற்டும் மளனளகும். கவமம 

இந்மளய்க்கள சழ தளதுயள அழகுழகள் நற்றும் அறடனளங்கள் 

தபப்ட்டுள்து. 
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Skin Abnormalities (மதளல் குறளடுகள்): 

Tuberous Sclerosis உள் அதழக ர்கழன் மதளலில் ஆங்களங்மக மதளல் 

சழறதந்து ழம் நளற்த்றத உதயளக்கும் (அ) சழழன மகடு யழறயழக்களத 

தடிநள தநதுயள மதளல் (அ) கங்கழல் சழயப்ள வீக்கம் (அ) 

அறதச் சுற்ழ சழயப்ள வீக்கம் களணப்டும். 

Seizures (யலிப்தை மளய்): தோறனழன் யர்ச்சழ யலிப்தை மளய் 

ததளடர்தைறடனதளக இதக்களம், இதுமய Tuberous Sclerosis மளனழன் 

தொதல் அழகுழனளக இதக்களம். 

 

Cognitive Disabilities:: அழவுசளர் குறளடுகள்: Tuberous Sclerosis 

ன்து யர்ச்சழனழல் தளநதம் ன்றதக் குழத்து 

ததளடர்தைறடனதளகனழதக்களம் நற்றும் அழயளற்ல் குறளடு  (அ) 

கற்ல் குறளடு மளன்யற்மளடு ததளடர்தைறடனதளக இதக்களம். 

டத்றதனழல் மகளளறுகள் (Behavioural problems):): தளதுயள 

டத்றத மகளளறுகள் ன்து அயழற்கு அதழகநள தசனளற்ற 

டத்றதனழல் களண்ழப்து Hyperactivity), சுனநளக களனம் ற்டுயது self-

Injury) (அ) தொபட்டளட்டள தசனலினல் ஈடுடுயது (aggression) (அ) 

சதோகளவதழனளக மததம் சழக்கற ற்டுத்துயது நற்றும் உணர்ச்சழகற 

கட்டுப்டுத்த இனளநல் இதப்து. 

 

சழறுவபக மகளளறு (Kidney problems) :  Tuberous sclerosis உள்  

ர்களுக்கு மகன்சபற் தழசுக்கழன் யர்ச்சழ சழறுவபகத்தழல் உதயளகும், 

இன்தம் யனதழன் அடிப்றடனழல் அதழகநள யர்ச்சழ ற்டும். 

இததன மகளளறுகள் (Heart Issues): இததனத்தழல் யர்ச்சழத்தயளகும் 

ட்சத்தழல், குமந்றத தயத்தழல் தளழதளக இதப்து, யதம் மளது சழழன 

அயழல் நளழயழடும். 

 

தறபதௌபல் மகளளறுகள் (Lung problems): தறபதௌபலில் யந்தளல், இதநல் 

நற்றும் சுயளசழப்தழல் சழபநமநற்டும். சழப்ளக கூப்மளளல் உடல் 

னழற்சழனழல் நற்றும் உடற்னழற்சழ தசய்த்ம் மளது இறய மளழடளம். 

கண்கழல் மகளளறுகள்: (Eye Abnormalities): யர்ச்சழகள் 

தயள்றனள சழறதயளக எழ – உணர்ச்சழனழன் தழசுக்கழன் நவது ற்டும். 

இது கண்கழன் ழன்தைம் (retina) களணப்டும். இந்த மகன்சபற் 

யர்ச்சழ கண்கழன் ளர்றயனழல் ந்தயழத சழபநத்றத ற்டுத்தளது. 
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13.3 Multiple sclerosis: (Definition, classification & characteristics of 

multiple sclerosis):  

Multiple sclerosis –  எத தழர்ப்தை சக்தழறன நத்தழனஸ்தநளக தகளண்டு 

தசனல்டும் ழறனளகும். இயற்ழல் அசளதளபண யழறவுகற உடலில் 

தழர்த்து மளபளடும் றநனம் பம்ழனல் நண்டத்தழற்கு தழபளக 

தசனல்டுகழது ன்றத யறபனறு தசய்கழது.  

பம்ழனல் றநன நண்டம் (central nervous system) ன்தள இறய 

தோறப்குதழ, தண்டுயடம் நற்றும் கண்கள் சம்ந்தப்ட்ட பம்தைகறக் 

தகளண்டு உதயளக்கப்ட்டது. 

 

யறகப்டுத்தல்: 

சர்யமதச நதத்துய மசளதறக் குள Multiple sclerosis   2013 ல் 

யறகப்டுத்தழத்ள்து. 

1.       Clinically Isolated Syndrome (CTS): 

நதத்துய ளவதழனளக தழப்டுத்தப்ட்ட மளய் தொதல் ஆபம் 

ழறனள டுறநன பம்ழனல் நண்டத்தழல் களணப்டும் 

அழகுழகள் வீக்கம் அல்து பம்தைகற ளதுகளக்கும் 

தயண்டம் தன் தன்றநறன இமந்து மளதல். இந்த ழற ஆளு-

ன் தகுதழகற சந்தழக்க இனளநல் இதக்களம். தழல் 

தழதனளதயர் தொதல் தொற CSU ற்டும் மளது ஆபடயipட 

Multiple sclerosis அயதக்கு உதயளகவும் (அ) உதயளகளநல் 

மளகளம். 

2. Relapsing – remitting MS (RRMS):  

றமன ழற தழதம்தைதல் தைதழதளக அதழகம் யததல் தளதுயளக 

களணப்டும் மளனழன் தளக்கம் ன்து ததழயளக, தைதழனதளக 

யததல் (அ) இதக்கும் ழறனழலிதந்து பம்ழனல் ததளடர்ள 

அழகுழகள் அதழகநளகக் களணப்டுதல் மளன் 

ண்தைழறகறக் தகளண்டதளக உள்து. 

3. இபண்டளம் தப ததளடர் ஆளு MS (Secondary Progressive MS 

 (SPMS):     

தழப்ட்ட எதயர் RRMS ன்று உறுதழ தசய்னப்ட்டளல் அயர் 

தளளக இபண்டளம் தப ததளடர்ச்சழனள மளனழன் அழகமளடு 

இதப்ர். இதழல் ததளடர்ச்சழனளக பம்ழனல் தசனல்ளடுகள் 

மநளசநள ழறனழல் களணப்டும். 

4. Primary progressive MS (PPMS): இந்த ழற அழகுழகள் 

யந்தவுடன் பம்ழனல் தசனல்ளடுகள் மநளசநறடத்ம் 
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ண்தைகமளடு இதக்கும், இதழல் மளனழன் தளக்கம் தைதழனதளகமயள 

அல்து அதழகப்டினளகமயள அடுத்தழறக்கு தசல்ளது. 

5.  

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி இடத்தழல்  

                   ளதுக.  

     ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

                  தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

5. மலன்சன் மளனழன் தளதுயள தனர் ன் ( Hansin’s Disease)? 

...................................................................................................................

............................................................................................................... 

6. Tuberous sclerosis complex – ன் நறுதனர் ன்? 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

ழளழவு 14 குமந்றதகளுக்கு யறபனறுக்கப்ட்ட 

தசனல்ளடுகற கல்யழனழனல் ற்டுத்தல் நற்றும் 

தசனற்றக தொறனள சூழ்ழறறன ள்ழனழலும், 

வீட்டிலும் உதயளக்குதல்  

கல்யழக்கள குமந்லதகழன் ப னல்ளட்டு யபம்புகழன் தளக்கங்கள் 

நற்றும் ள்ழ நற்றும் வீட்டில் புபபளஸ்படடிக் சூமல உருயளக்குதல்: 

வீட்டில் நற்றும் ள்ழனழல் இருக்லக ஏற்ளடுகள், ழலப்டுத்தல் நற்றும் 

லகனளளுதல் தட்ங்கல அழதல். 

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 ப னல்ளட்டு யபம்புகழன் கல்யழத் தளக்கங்கல யழயளழத்தல். 

 ள்ழ நற்றும் வீடுகழல் ப னற்லக சூமல உருயளக்குதல 

யழக்குதல். 

 

14.1 யறபனறுக்கப்ட்ட தசனல்ளடுகற கல்யழனழல் உட்டுத்தல்: 

குமந்றதகள் தபப்ட்ட குறளடுகள் நற்றும் அது ததளடர்ள 

ழறகள் அல்து குறளடுகளுக்கு ற் அதழக அயழள 

யழதயழதநள மதறயகமளடு இதப்ர். இவ்யளள தழதனளதயர் 
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குறளடுகழன் தளக்கத்றத நற்றும் அதன் மசர்க்றகறன அடிப்றடனளக 

தகளண்டு தளழதள அயழள குறளடுகற தயழப்டுத்துயர். 

கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் சழ யழமசரழத்த தன்றநகற தழதனளதயர் 

ளழநளற்ம் தசய்யர். 

 குறயள மச்சளற்ல் நற்றும் ததளடர்தை தகளள்ளுதல் 

 உடல் ளவதழனளக டநளடும் தசனல்கழல் சழபநம் ற்டுதல்  

 டத்றதனழல் மகளளறுகள்  

 Primitive reflex 

 Non-Ambulatory ததம்ளலும் ழர் உதயழனழன்ழ இதத்தல் 

 

தொறனளக றகனளளநல் தழன்கற நக்கும் தசனல் 

எத சூழ்ழறனழல் இதந்து நற்தளத சூழ்ழறக்கு நளறும்மளது 

தழன்கற எதங்கழறணத்தலில் சழபநம் நழக தொக்கழனநள யளழ்க்றக 

தசனல்களுக்கு துறண மதறயப்டுதல் (.கள) வீட்டு சூழ்ழற, 

இறடதயழ மபத்தழல் சதோக சூழ்ழறனழல் னன்டுத்தும் தொற, 

ததளமழல் ளவதழனள சூமல். 

 

14.2  ழறப்டுத்துதல் (Positioning ): 

அதழக அயழள யசதழனள நற்றும் தசனல்ளடுகழன் தபத்றத 

தகளடுப்தற்கு, குமந்றதகள் ல் னன்ளட்றட தபக்கூடின யறகனழல் 

றகனளப்டுகழன்ர். 

 குமந்றதகள் அதழகயழல் தசனல்கழல் ஈடுடுயதற்கும் நற்றும் 

யசதழனளகவும் இதப்தற்கு ற்யளறும் அநதம் இதக்றககள் நற்றும் 

ழறப்டுத்துதலும் அறநன மயண்டும். (positioning) 

ழறப்டுத்துதல் ன்து தகுந்த தொறனழல் மதக ழறறன 

உமனளகம் தசய்யது ஆகும். தபப்ட்ட குறளடுகள் உள் 

குமந்றதகள் சவபற் ழறகழல்  நணழமபங்கள் தசவு தசய்யர், 

தழல் அயர்கழன் சவபற் தறசகள் ழடித்து இளத்துக்தகளள்ளும், 

இவ்யளறு சவபற்று இதக்கும் தறசகள், தறச இறுக்கத்தழற்கு நற்றும் 

யளள யழளழயளக்கும் தன்றநகள், குறளடுகள் தொடிந்த அவு 

தயழர்க்கப்டல் மயண்டும். சளழனள ழறப்டுத்துதல் ல்ள 

சநனங்கழலும் நற்றும் அந்தளள் தொளயதும் னன்டுத்தப்ட 

மயண்டும். 

14.3 றகனளளும் தன்றந (Handling): 

 றகனளளுதல் ன்து சழ குழப்ழட்ட தட்ங்கற 

தசனல்டுத்துயது ஆகும். இது குமந்றதகள் சுதந்தழபநளக எத 

ழறனழலிதந்து நற்தளத ழறக்கு இடம் தனர்யதற்கு 

ஊக்குயழக்கும். 
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Transition Movements: ஏப சூழ்ழறனழலிதந்து மயதளன்று 

ழறக்கு தசல்லுதல், தனர்ச்சழ டக்கும். 

 

 இந்த த்த்தழகள் குமந்றதனழன் ததறயக்மகற் தழப்ட்ட தன்றந 

தகளண்டதளகும். 

 

14.4  தசனற்றக தொறனழள சூழ்ழறகற ள்ழனழலும், 

சுற்றுப்தைங்கழலும் உதயளக்குதல் (Creating Prosthetic 

Environment in school):  

சளய்த ழற(wedge position): எத குமந்றதனழன் தற அல்து 

மதகத்றத ழறப்டுத்த ளம் (wedge position) சளய்த ழறறன 

னன்டுத்தளம் இதற்கு தற அல்து மதகம் சளய்த ழற 

தளதழன் நவது இதத்தல் மயண்டும். குமந்றத தது வட்டப்ட்ட 

தொமங்றகறன தகளண்டு தன் உடல் றடறன தளங்க மயண்டும். 

களல்களுக்கும் நளர்தைக்கும் இறடனழல் உதற ழறப்தைத்தன்றநக்களக 

தகளடுக்கப்டும். சளய்த ழறனளது குமந்றதனழன் நவது சழ 

மதகழறப்டுத்தல் நற்றும் தற ழறப்டுத்தற தகளண்டு யதம். 

 

எததைம் சளய்ந்து இதத்தல்(slide lying): சழழன உதறனளது தறக்கு 

தகளடுக்கப்டும் மளது களத்துப்குதழ சழழதவு தகழழ்வுடன் 

ழறப்டும். எத களல் உதறனழன் நவதழதக்க மயண்டும். தளழன 

உதறனளது நளர்தை நற்றும் களல்கள் அவு வண்டு ததளட்டிதக்கும். 

குமந்றதறன இததைதொம் ழறப்டுத்த மயண்டும். 

 

தோறனழல் உட்களப றயத்தல்: seating (corner sitting):): நடினழல் 

றககள் (lap boards) தகளடுக்கப்ட மயண்டும். இதன் தோம் 

குமந்றதனளது சழப்ள தொறனழல் தசனல்ட தொடித்ம்.  

 

தோறனழல் ளற்களலி அநர்தல் (corner stools): தோறனழல் ளற்களலி 

அநர்தல் தற ழறயபப்ட தோறனழல் ளற்களலி அநர்தல் தோம் 

சழழதவு தகளண்டு யப தொடித்ம். நடினழல் றககள் தகளடுக்க மயண்டும். 

இதன் தோம் உடற்குதழக்கு ழற உதயழ கழறடக்கழது.  

 

இடுப்தை, தொட்டிகள் (களல்) நற்றும் கணுக்களல் 90 டிகழளழ அயழல் இதக்க 

மயண்டும். களல்கள் தறபனழல் ஏய்வுழறனழல் ப்தளளதும் இதக்க 

மயண்டும். இல்றதனழல் களல் ஏய்வு றக தகளடுக்க மயண்டும். 
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இடுப்தை ப்தளளதும் தழத்தழதக்க மயண்டும். இத களல்களுக்கு 

இறடனழல் உதறறன றயப்தன் தோம் இறத தசய்ன தொடிகழது. 

நடினழல் றககள் தகளடுப்தன் தோம் தசனல் தொறகள்  தசய்யழக்க 

தொடிகழது, உட்களதம் மளது உடற்குதழனழல் யறவு எத குதழனழல் 

ற்டுநளனழன் குறளடுகள் ற்டும். இனக்கழறனழல் 

ழபச்சறனழதப்ழன் ளற்களலினழல்(மசர்கழல்) சக்கபம் தளறுத்தப்டும். 

இது குமந்றதறன எளழடத்தழலிதந்து, இன்தளத இடத்தழற்கு தகளண்டு 

தசல் தற்மளதக்கு உதயழனளக இதக்கும். 

 

ழற்க உதயழ தசய்தல் (standing): குமந்றதக்கு ழற்க உதவும் சட்டங்கள் 

தகளடுத்து ழற்க உதயழ தசய்னளம். இதன் தோம் கல்யழனழல் தொன்மற் 

தொடித்ம். கல்யழனழல் சழந்த தொறனழல் ஈடுடவும், தசனல்தொறகள் 

(activities) சழந்த தொறனழல் தசய்னவும் யகுப்றனழல் ன்கு ளர்க்கவும் 

இது உதவுகழது. 

 

தூக்கழ தசல்லும் த்த்தழகள் (carrying techniques): தூக்கழ தசல்லும் த்க்தழகள் 

ஆசழளழனதறடன இடுப்தை குதழனழல் குமந்றதனழன் இடுப்தைம், தொட்டித்ம் 

(களல்) யறத்து இறணப்தன் தோம் குமந்றதறன எத குதழனழல் 

இதந்து இன்தளத இடத்தழற்கு தகளண்டு தசல் தொடித்ம். 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி இடத்தழல்  

                   ளதுக.  

     ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

                  தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

7. குமந்றத சளய்த ழறனழல் றயக்கப்டும் தளளது? 

...................................................................................................................

............................................................................................................... 

8. தண்டுததளகுதழனழன் னன் ன்? 

...................................................................................................................

...................................................................................................... 
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ழளழவு 15 கற்ல் - கற்ழத்தல் யமழயகுத்தல் : IEP, TLM, 

உதயளக்குதல், துறண ததளமழல்தட்ம் 

 

குழக்பகளள்கள் 

இப்ளடப் ழளழறயப் னழன் ழன்ர், வவீர் தக்கூடின தழன்கள். 

 தழப்னளக்கப்ட்ட கல்யழத் தழட்டல் யளனழளக கற்ல் 

கற்ழத்தல ஏதுயளக்குதல். 

 

15.1 IEP 

IEP ன்து தழப்ட்ட கல்யழ தொற (அ) தழட்டத்றத தழதனளத 

குமந்றதக்கு உதயளக்கழ தகளடுப்து ஆகும். IEP ல் தழதனளத 

குமந்றதனழன் நதழப்தேடு தகயல்கள், உடல்ன் தகயல்கள், தற்மளறதன 

இனக்கழற தகயல்கள், யதடளந்தழப ட்சழனங்கள் (டிப்தை) நற்றும் 

யர்ச்சழ அழக்றக (progress report) களளண்டுக்கு எததொற மளன் 

தொக்கழன தகயல்கள் இதக்கும். IEP ன் நழக வண்ட ட்டினல் 

நளற்ங்களுக்கும், கல்யழனழல் மநம்ட்டு, யகுப்றனழல் தயற்ழ 

தகளண்டு யதம் தொறனழல் இதக்கும். IEP னளது குளயளக அநர்ந்து 

தற்மளர் நற்றும் அறத்து மசறய குளயழளழடநழதந்தும் தகயல் 

தற்று குழப்ழட்ட / தழதனளத குமந்றதக்கு அறநக்கப்டும். இதளல் 

IEP தழட்டம் கல்யழனழன் தழட்டநழடுதல், தொடிதயடுத்தல் மளன்றய 

அறயதக்கும் தயழப்றடனளக களணப்டும். IEP குமந்றதனழன் 

மசறயக்கு ள்ழனழல் தொதன்றநனளக கததப்டுகழது. ல்தொறனழல் 

ளதப்ட்ட IEP குமந்றதனழன் யமழகளட்டி தைத்தநளக கல்யழ 

தழட்டநழடலிலும் குமந்றதனழன் கல்யழ தசனல்தொறகழலும் (activities) 

உள்து. இறதப்மளன்று எவ்தயளத IEP த்ம் குமந்றத யர்ச்சழ 

களகட்டத்தழல், ல்மயறு இனக்க ழறகழலும், கங்கழலும் 

குமந்றதனழன் தொன்மற் நதழப்தேட்றட அயழட உதவுகழது. 

 

IEP ல் களணப்டும் முக்கழன குதழகள்: 

1. தகயல் களகழதம் 

2. நதழப்தேடு தகயல்கள் 

3. தற்மளறதன ழற 

4. யதடளந்தழப ட்சழனம்/குழக்மகளள் (Goal) 

5. நதழப்தேடு நற்றும் மதறயனள நளற்ங்கள்  

6. தழட்டங்கள் அறநப்து – ததளமழல் சம்ந்தநள 
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7. கண், களது நதழப்தேடு தகயல்கள்  

8. நழற நதழப்தேடு, மச்சு நதழப்தேடு 

9. குமந்றதனழன் தற்மளறதனழற தசனல்தழன் 

10. குழப்ழட்ட மயறனழல் குமந்றதனழன் தற்மளறதன ழற 

(.கள): 

கண்ணழன் கணக்கு ளடம் தற்மளறதன தசனல்தழன் ழற. கண்ணன் 

100 யறப ததளடர்ந்து கூறுகழன் (ண்ணுதல்) 30 யறப ண்கற 

இறணத்து களட்டுகழளன். 

மதயழ ழநளணயன் யளசழக்கும் மளது யளசழப்ற யழதம்தைகழளள், மதயழ 

தழனளக தொதல்யகுப்தை ளடங்கள் யளசழக்கழளள். 

மதயழ தொடிந்தயறப தழல் கூறுகழளள். தைp நளணயன் டங்கற களட்டும் 

மளது மதயழனளல் உடடினளக தழல் கூ தொடிகழது. 

Benchmark: Benchmark மகளல் ன்து தொளறநனள இட்சழனத்றத 

அறடன சழழன அடி டுத்துறயத்தல் ஆகும் 

 

டுத்துக்களட்டு IEP தழட்ட யடியம்: 

date: 26/10/2016 தற்மளறதன ழற. கண்ணன் கணக்கு ளடம் 100 

யறப ண்கற ளதழ 

Goal (இக்கு): 26/10/2017 அன்று 80 சதவீதம் துல்லினநளக கண்ணன் 

ந்து கூட்டல் கணக்குகற தசய்கழளன் 80 சதவீதம்  துல்லினநளக 

டங்கற கூட்டுகழளன். 

நதழப்தேடு நதழப்தேடு நதழப்தேடு 

Benchmark 1  Benchmark 2 Benchmark 3 

26/2/2017 டங்கள் 

தோம் கூட்டல் 

கணக்றக 80 சதவீதம் 

துல்லினநளக கூட்ட 

தொடித்ம்.  

 

26/2/2017 டங்கள் 

தகளடுக்களநல், 1-10 

யறப கூட்ட தொடித்ம் 

(ண்கள் நட்டும் 

தகளடுத்து) 80 சதவீதம் 

துல்லினநளக தசய்ன 

தொடித்ம். 

சழழன மகளல் 3 

(சழழன இக்கு): 

80 சதவீதம் 

துல்லினநளக 

கண்ணன் ந்து 

கூட்டல் 

கணக்குகற 

தசய்கழளன். 80 

சதவீதம் 

டங்கற 

துல்லினநளக 

கூட்டுகழளன். 

தொன்மற்ம் தொன்மற்ம் தொன்மற்ம் 

 ழழன இக்கு   
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முடித்தளல், புதழன 

இக்லக ப ர்க்கவும் 

 

IEP இக்குகள் யழளழயளக 
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-ன்

 

ய
ழள
ழய
ள
க்
க
ம்

 பளருள் SMART யலக 

அல்ளத 

இக்குகளுக்கள 

எடுத்துக்களட்டு 

SMART யலக 

இக்குகளுக்கள 

எடுத்துக்களட்டு 

S
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இக்களது குழப்ழட்ட 

தழன் அல்து 

ளட்த்தழல் 

அலடனக்கூடின 

யழலலய 

பளக்கழனதளக இருக்க 

பயண்டும். 

கண்ணன் 

கணழத்ததழல் 

முன்பறுயளர். 

----(பததழ) அன்று 

ஐந்து கணக்குகள் 

பகளடுத்தளல், 

கண்ணன் 

டங்கல 

யலபந்து 80% 

 ளழனளக கூட்டல 

ப ய்யளர். 
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ஆ ழளழனர் அவீடுகள், 

பதளடர் தபவுகள், 

தபப்டுத்தப்ட்ட 

ப ளதலகள் மூம் 

குமந்லதனழன் 

அலடவுகல 

அயழடக்கூடின 

யலகனழல் இக்குகள் 

யலபனறுக்கப்ட்டிருக்க 

பயண்டும். 

பதயழ ஆங்கழம் 

யள ழப்ளர். 

----(பததழ) அன்று 

இபண்டளம் 

யகுப்பு யள ழப்புப் 

த்தழலன 

பகளடுத்தளல் 

அலத யள ழத்து 

னளர், என், ஏன் 

என் 

பகள்யழகளுக்கு  

75%  ளழனள 

யழலடனழப்ளர். 
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குமந்லதனளல் 

இனக்கூடின 

முன்பற்த்லதபன 

இக்கு ழபதழழக்க 

பயண்டும். 

யகுப்லனழல் 

உள்பளபதல்

ளம் ரளம் 

அழவுருத்தல்க

ல கயழப்ளர். 

----(பததழ) அன்று, 

யளய்பநளமழ உதயழ 

யமங்கப்ட்டளல், 

ஐந்து 

அழவுருத்தல்கழ

ல் ன்ல ரளம் 

கயழப்ளர். 
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(தகயல்: https:// www. Understood.org/en/school-learning/special –

sevices/ieps/how-to-tell-if-you-childs-iep-goals-are-smart) 

 

15.2 கற்ல், கற்ழத்தல் தளதட்கற உதயளக்குதல் (Developing 

Teaching learning materials): 

கற்லின் உதயழ தசய்து கற்ற மநம்டுத்த ளடம் தசளல்லி 

தகளடுப்தற்களக உதவும் தளதட்கள் னன்ளடு குழத்து டிப்மத TLM 

(கற்ல், கற்ழத்தல் தளதட்கள் நளணயர்கழன் டிப்ழற்கும் அயர்கது 

தயற்ழக்கும் ததநயழல் உதயழ தசய்கழது. கற்ழத்தல் தளதட்கள், 

கற்ல் தளதட்கள் ளடத்தழட்டத்தழன் நளற்த்தழற்மகற் எவ்தயளத 

ளடத்தழற்களகவும் நளற்றுயளர்கள் நற்றும் னழற்சழ டுக்கவும், கதத்துகற 

அதயதர்யநளக னன்டுத்தவும் இறய கற்றுதகளடுக்கழது. 

உதளபணத்தழற்கு எத ஆசழளழனர் உக யறபடத்றத களட்டி 

யழக்கும்மளது, கற்ழத்தல் கதயழகற னன்டுத்தழ ளடுகழன் 

இதப்ழடத்றத யழக்கழ கூறுகழளர். இறத கற் நளணயன் அதற 

தைளழந்து. 

சளதளபண களகழதத்தழல் ளடுகள் ற்ழன யறபடத்றத அறநத்து 

களட்டுகழளன். கற்ல் கற்ழத்தல் உகபணங்கள் தோநளக குமந்றதகள் 

தங்கள் தற் அழறய தயழப்டுத்தழக் களட்ட கூடின அயழல் 
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ழர்ணனழக்கப்ட்ட 

இக்லக குமந்லத 

எவ்யளறு அலடன 

பயண்டும் என்லத  

பதழயளக்கும் யலகனழல் 

இக்கு அலநன 

பயண்டும். 

யழஜய் தன் 

ண்ர்கபளடு 

ன்ளக 

உலபனளடுயளர். 

-----(பததழ) அன்று, 

ஐந்து 

யளய்ப்புகழல் 

ன்றுக்கு “ன்ழ” 

என்று 

தழழப்ளர். 

ஆ ழளழனர் 

தழபயடு டி. 

T-Time 

bound 

(குழத்த 

பபத்தழற்

குள்) 

பளருத்தநள ஆதபவு 

நற்றும் ப லயகள் மூம் 

ரு தழல 

அலடயத்ற்கள கள 

அலய இக்கு தப 

பயண்டும். பநலும், 

முன்பற்த்லத 

எப்பளழுபதல்ளம் 

அயழட பயண்டுபநக் 

குழப்ழட பயண்டும். 

ஆர்த்தழ 

தளளகபய ரு 

பயலலன 

முடிப்ளர். 

----(பததழ) அன்று, 

ஐந்து 

யளய்ப்புகழல் ரு 

முல நற்யர் 

உதயழனழல்ளநல் 

ரு பயலலன 

ஆர்த்தழ முடிப்ளர். 
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தொன்மற்ம் தறுகழளர்கள் நற்றும் தளங்கள் அறடந்த அழறய 

நற்யர்களுக்கு யழக்கழ களட்டும் (மளதழக்கும்) அயழற்கு ளடங்கற 

தைளழந்துதகளள்கழளர்கள். 

 

15.3 துறணததளமழற்தட்ம் (assistive technology): 

ஊதொற் குமந்றதகழன் கற்லுக்களகவும், தபப்ட்ட ஊதொற் 

குமந்றதகழன் கற்லுக்களகவும், தபப்ட்ட ஊதொற் குமந்றதகழன் 

கற்லுக்களகவும் துறண ததளமழல்தட்ம் உதவுகழது. இது எத குறடறன 

மளன்று தசனல்ட்டு குழப்ழட்ட இடங்கள், குழப்ழட்ட சூமலுக்கு 

ற்யளறு னன்டுத்தப்டுகழது. 

1. Assistive துறண தசய்கழது. 

2. Adaptive தகயறநப்ழற்கு உதயழ தசய்கழது. 

3. Rehabilitative நறுயளழ்யழற்கு உதயழ தசய்கழது. 

(.கள): 

கம்தட்டர்கள், தகயல் றககள், தறக்குச்சழகள், தகயறநப்ழல் 

அறநந்த சுயழட்சுகள் ஊதொற் குமந்றதகழன் தகயல் ததளடர்ழற்களக 

னன்டுகழது. கம்தட்டர்கழன் தசனல்தொறகற (activities) தசய்னவும் 

யழக்கங்கற அழந்து தசனல்டவும் குமந்றதகளுக்கு சுயழட்சுகற 

அறநத்து னன்டுத்த கற்றுததகழளர்கள். வீல்மசர்கள், றட உதயழ 

கதயழகள், மச்சு உதயழ கதயழகள், ழதபனழல் கதயழ, டக்கதயழகள், குபல் 

தைளழந்துதகளள்ளும் கணழழ, யளசழக்கும் கதயழகள், ததக்கழ களட்டும் 

கணழழ (magnification software), களது கதயழகள் தசல்மளன் 

னன்ளட்டிற்களக, தகயல் ததளடர்தை கதயழகள் நற்றும் எலிப்ததக்கழ 

களட்டும் கதயழ (sound magnification systems)  மளன்றயகள் சழந்த 

துறண ததளமழல்தட் கதயழகளக ஊதொற் குமந்றதகழன் கற்ல் 

மநம்ளடுகழல் உதவுகழது. 

 

தொன்மற்த்றதச் மசளதழத்தழக. 

குழப்தைகள்: அ. உநது தழறக் கவமம தகளடுக்கப்ட்டுள் களலி இடத்தழல்  

                   ளதுக.  

     ஆ. உநது தழறப் ளட இறுதழனழல் தகளடுக்கப்ட்டுள்  

                  தழமளடு எப்ழட்டு அழக. 

9. துறண ததளமழல்தட்ம் ன்ளல் ன்? 

...................................................................................................................

..................................................................................................... 
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10. IEP ன்ளல் ன்? 

...................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

ததளகுத்துக் களண்மளம் 

எவ்தயளத நழததம் சந்மதளரநளகவும், சுதந்தழபநளகவும் யளம உளழறந 

தற்று இதக்கழளன். ஆகமய ளம் ஊதொற் எவ்தயளதயளழன் 

மதறயறன அழந்து, அயர்கள் த்றத உணர்ந்து அயர்களுக்கள 

சளதகநள, ளதுகளப்ள யநள சூழ்ழறறன உதயளக்கழ தகளடுக்க 

மயண்டும். தொடிந்த அவு உதயழகள் தசய்து துறண ததளமழல்தட்ம் தோம் 

அயர்களுக்கு உதயளம். ஆயர்கது தற்மளர் நற்றும் சதோக 

உதயழனளர்கள் அயர்களுக்கு கதயழகள் மதறயக்மகற் தகளடுத்து 

உதயளம். கபங்கள் சவபறநப்தற்கும், கபங்கள் உகபணங்கற 

தகளடுத்து உதயளம். ஸ்டீன் லளகழங் (legend) மளன் தைபளண 

தறயர்கள் இப்டி கழறடக்கப்ட்ட உதயழகளல் உகத்தழல் 

சளதழத்துள்ர். 

 

ஸ்டீன் லளகழங் தது உடல்த்தழளல் ளதழக்கப்டளதடி 

குடும்த்தழர் நற்றும் சதோக உதயழனளர்கள் உதயழர். இதளல் உகம் 

மளற்றும்  

1. ளத்தளபளளர் 

2. அகழம் ற்ழன டிப்தை டித்தளர் 

3. இனற்ழனல் யல்லுர் ஆளர் 

இது மள ல் ஆளுறந தகளண்மடளர் தயழயப ளம் கற்லில் 

அயர்களுக்கு உதய மயண்டும். 

 

கலச்ப ளற்கள் 

ன்றுக்கும் பநற்ட்ட குலளடுகள் -  குலளடுகல குழக்கும் ரு 

ப ளல், ரு குமந்லதனழன் குலளடுகழன் கலயனளகும். 

தகயலநப்பு தழன்கள் - தகயலநப்பு தழன்கள் தகயலநப்பு 

டத்லதனழலிருந்து யருகழன், அல்து தழர்கழடம் உள் 

கருத்தழனல்,  மூக நற்றும் லடமுல தழன்கள் அயர்கழன் 

அன்ளட யளழ்க்லகனழல் கற்றுக்பகளண்ட நற்றும் னன்டுத்த. 

பதளழுபளய் -  ருநத்லத ளதழக்கும் ரு பதளற்று பளய்  வ்வுகள் நற்றும் 

பம்புகள், ழநளற்ம் நற்றும் கட்டிகல ஏற்டுத்துகழன் 
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பதளல் நற்றும், கடுலநனள  ந்தர்ப்ங்கழல்,  ழலதப்து நற்றும் 

குலளடுகள் 

நல்டிழள் ஸ்கவபபள ழஸ் - ரு ளள்ட்ட, பளதுயளக முன்பறும் பளய், 

மூலனழல் உள் பம்பு ப ல்கள் உலகளுக்கு ப தம் ஏற்டுயது. 

 

உங்கள் தொன்மற்த்றத மசளதழத்தழத்ம் னழற்சழக்கள யழறடகள்   

1.  ஆக்ஸிஜன் குறளடு 

குமபளமநளமசளம் நளற்ம் 

தொதழர்ச்சழனறடனளத குமந்றத ழப்தை 

குமந்றத ழந்த ழகு ற்டும் அதசௌகளழனங்கள் 

குமந்றதனழன் தோறனழல் யர்ச்சழக்குறவு  

ததளற்றுமளய் பவுதல் 

பம்றப குறளடுகள் 

யழத்தழளல் ற்ட்ட குறகள் 

2. தழப்ட்ட எதயதக்கு ற்டும் தபப்ட்ட குறளடு 

உள்யதக்குளழன தளதுயள சளபளம்சங்கள் அல்து ண்தைகள்: 

தபப்ட்ட குறளடு உள் நளணயர்களுக்கள சளபளம்சங்கள் 

ழன்தபப்ட்டுள் களபணழகழல் தளதுயளதளக இதக்கும். 

தோறனழன் சழந்தழக்கும் ஆற்ல்: தளதுயளக 

(அ) தண்ணழவு தசனல்ளடுகள்: தபப்ட்ட குறளடுள் 

நளணயர்கள் சழந்தழக்கும் ஆற்லில் சயளல்கற சந்தழப்ர். அயர்களுறடன 

தழப்ட்ட சயளல்கழளல் யழத்தழனளசநள டிப்தை தொறகறத்ம், 

சயளல்கற சந்தழக்கும் ஆற்றத்ம் தற்ழதப்ர். 

தகயறநப்தைத்தழன்: குழப்ழட்ட யனதழற்குளழன தழன்கற தற்ழதப்ர். 

கதத்து, சதோகம், டப்தை சநளழப்தை தழன்கற சதோகத்தழல் தசனல்டும் 

தொறனழல் தயழப்டுத்துயர். 

இனக்க யர்ச்சழகள்: நளணயர்கள் உட்களபலில், டத்தலில் நற்றும் 

உச்சளழப்ழல் சழபநங்கள் இதக்களம். 

ததளடு உணர்வு தசனல்டுதழன்: ம்தைன்கழன் தைன் உணர்யழல் 

என்று அல்து அதற்கு மநற்ட்டு ழபச்சறகள் இதக்களம். 

ம்தைன்கள் - ளர்த்தல், மகட்டல், ததளடுதல், தொகர்தல், தசழத்தல். 

தகயல் ததளடர்தை தழன்: தகயல் ளழநளற்த்தழல் ழபச்சறகள் சழழனமதள 

அல்து தொளயதும் மச்சற் ழறமனள இதக்களம். 

 

3. ளன்கு யழதநள குழப்ழட்ட இடத்தழலுள் ஆபம் (அல்து) 

துயக்கழறனழல் உள் யலிப்தை மளய் 

Motor                         -       இனக்கதொள் யலிப்தை மளய் 
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Non Motor  -     இனக்கநற் யலிப்தை மளய் 

Focal to bilateral -     குழப்ழட்ட எத தபப்தை தொதல் இததபப்தை யறப 

Tonic – clonic -     தறச இக்கம் - தோட்டுகழன் அதழர்வுகள்  

    இறசவுள் யலிப்தைமளய் 

4. டிஸ்மடளழனள (Dystonia): டிஸ்மடளழனள ன்து ததயளளழனள 

ளதழப்ழற ற்டுத்தும் எத பம்தை நண்ட ழறனளகும். 

அடிப்றடனளக இதக்கக் கூடின சழபநம் ன்து டநளடும் தழதக்கு 

உதயக்கூடின தொக்கழனத்துயம் யளய்ந்த தறசனழல் அதழகட்ச தசனல்ளடு 

இதக்கழதளலும், டநளடும் தழதக்கு உதயளத நற்தளத தறசனழல் 

தசனல்ளடு இதப்தளலும், இததறசகளும் எமப மபத்தழல் 

தொபண்ளடள தசனல்ளட்றட ற்டுத்துயதளலும் சழபநம் 

ற்டுகழது. 

 

5. ததளளமளய்: 

 

6. தபப்ட்ட தழசுக்கழன் அதழகவு யர்ச்சழ (Tuberous sclerosis):  

 

7. குமந்றதனளது சளய்தழற (wedge positions) ல் றயத்து அதன் 

தற அல்து மதகத்றத (positioning) ழறப்டுதல் தசய்ன தொடித்ம். 

 

8. எத குமந்றதனழன் தற அல்து மதகத்றத ழறப்டுத்த மதகழறுத்தழ 

அல்து மதகழறழறுத்தழ தோம் தசய்ன தொடித்ம். 

 

9.  துறண ததளமழல் தட்ம் எத குறடறன மளன்று தசனல்ட்டு 

குழப்ழட்ட     இடங்கள், குழப்ழட்ட சூமலுக்கு ற்யளறு 

னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

10. IEP ன்து தழப்ட்ட கல்யழ தொற அல்து தழட்டத்றத 

தழதனளத குமந்றதக்கு உதயளக்கழ தகளடுப்து ஆகும். 

தழற டித்து ததளழந்து தகளள்வும் நற்றும் மநற்கூழன தழற 

நளணயர்கள் சளழளர்க்கவும் மயண்டும். 

 

ளழந்துலபக்கப்ட்ட தல்கள்   

 Miller, F. and Bachrach, S.J. (2012). Cerebral Palsy: A 

Complete Guide for Caregiving. A Johns Hopkins Press 

Health Book. 
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 Sarva Siksha Abhiyan. Module on Cerebral Palsy. 

http://ssa.nic.in/inclusiveeducation/training-module-for-

resource-teachers-for- disablechildren/ 

 Module%205%20Cerebral%20Palsy.pdf/at_download/file 

           Sarva Siksha Abhiyan . Module on Multiple Disabilities.               

           http://ssa.nic.in/inclusiveeducation/training-module-for-  

           resource-teachers-for - disablechildren/ 

 Module%203%20Multiple%20Disability.pdf/at_download/fil 

 

Useful Web Links: 

 “Children with severe Cerebral Palsy - an educational guide.” Blix et 

al. 

 http://cpdailyliving.com/types-of-therapy/ 

 http://cpfamilynetwork.org/cerebral-palsy-developmental-milestones-

birth-to-12-months/ 

 http://cpfamilynetwork.org/cerebral-palsy-diagnosis/ 

 http://indianexpress.com/article/lifestyle/health/new-system-to-

monitor-cerebral-palsy-levels/ 

 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0883073815596610 

 http://medind.nic.in/icb/t05/i11/icbt05i11p979.pdf 

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.61_13512/full 

 http://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-

palsy/diagnosis/checklist 

 http://www.icddelhi.org/cerebral_palsy_spastic_hemiplegia.htm 

 http://www.iicpindia.org/ 

 https://cerebralpalsygroup.com/cerebral-palsy/spastic/ 

 https://cerebralpalsyresource.weebly.com/teaching-strategies.html 

 https://cerebralpalsyresource.weebly.com/teaching-strategies.html 

 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12098-014-1344-4 

 https://people.uwec.edu/rasarla/research/mtorg/adaptive_music/cer

ebral_palsy.pdf 

 https://people.uwec.edu/rasarla/research/mtorg/adaptive_music/cer

ebral_palsy.pdf 

 https://research.cerebralpalsy.org.au/about-cerebral-

palsy/assessments-and-outcome-measures/ 

http://cpdailyliving.com/types-of-therapy/
http://cpfamilynetwork.org/cerebral-palsy-developmental-milestones-birth-to-12-months/
http://cpfamilynetwork.org/cerebral-palsy-developmental-milestones-birth-to-12-months/
http://cpfamilynetwork.org/cerebral-palsy-diagnosis/
http://indianexpress.com/article/lifestyle/health/new-system-to-monitor-cerebral-palsy-levels/
http://indianexpress.com/article/lifestyle/health/new-system-to-monitor-cerebral-palsy-levels/
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0883073815596610
http://medind.nic.in/icb/t05/i11/icbt05i11p979.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.61_13512/full
http://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/diagnosis/checklist
http://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/diagnosis/checklist
http://www.icddelhi.org/cerebral_palsy_spastic_hemiplegia.htm
http://www.iicpindia.org/
https://cerebralpalsygroup.com/cerebral-palsy/spastic/
https://cerebralpalsyresource.weebly.com/teaching-strategies.html
https://cerebralpalsyresource.weebly.com/teaching-strategies.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12098-014-1344-4
https://people.uwec.edu/rasarla/research/mtorg/adaptive_music/cerebral_palsy.pdf
https://people.uwec.edu/rasarla/research/mtorg/adaptive_music/cerebral_palsy.pdf
https://people.uwec.edu/rasarla/research/mtorg/adaptive_music/cerebral_palsy.pdf
https://people.uwec.edu/rasarla/research/mtorg/adaptive_music/cerebral_palsy.pdf
https://research.cerebralpalsy.org.au/about-cerebral-palsy/assessments-and-outcome-measures/
https://research.cerebralpalsy.org.au/about-cerebral-palsy/assessments-and-outcome-measures/
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 https://research.cerebralpalsy.org.au/what-is-cerebral-palsy/types-

of-cerebral-palsy/ataxic-cerebral-palsy-ataxia/ 

  https://www.cerebralpalsy.org.au/wp-

content/uploads/2013/04/early_school_years_fact_pack.pdf 

 https://www.cerebralpalsy.org.au/wp-

content/uploads/2013/04/early_school_years_fact_pack.pdf 

 https://www.cerebralpalsyguide.com/cerebral-palsy/ 

 https://www.healthline.com/health/cerebral-palsy 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16391455 

 https://www.speechbuddy.com/blog/speech-

disorders/communication-difficulties-for-children-with-cerebral-palsy/ 

 Mayoclinic. (2016, aug. 25). Cerebral Palsy (Web page). Retrieved 

from  

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cerebral-

palsy/symptoms-causes/syc-20353999 

 Training Module on Cerebral Palsy and Locomotor Movement - 

Sarva Shiksha Abhiyan. 

 https://www.epilepsy.com/learn/types-seizures 

 https://www.understood.org/en/school-learning/special-

services/ieps/how-to-tell-if-your-childs-iep-goals-are-smart 

 http://aasep.org/fileadmin/user_upload/Protected_Directory/BCS

E_Course_Files/Course_5/Chapter-9-

Special_Education_Eligibility.pdf 

 http://servicesguide.reading.gov.uk/kb5/reading/directory/advice.

page?id=yjdblhTe_x0 

 https://academic.oup.com/cid/article/44/8/1096/298106 

 https://aerbvi.org/wp-content/uploads/2016/01/MDDB-Sharons-

Story-2015.pdf 

 https://sites.google.com/site/indianatechspecialeducation/videos/

multiple-disabilities/definition 

 https://sites.google.com/site/indianatechspecialeducation/videos/

mult 

 https://specialneedshandbook.wikispaces.com/Multiple+Disabiliti

es. 

https://research.cerebralpalsy.org.au/what-is-cerebral-palsy/types-of-cerebral-palsy/ataxic-cerebral-palsy-ataxia/
https://research.cerebralpalsy.org.au/what-is-cerebral-palsy/types-of-cerebral-palsy/ataxic-cerebral-palsy-ataxia/
https://www.cerebralpalsy.org.au/wp-content/uploads/2013/04/early_school_years_fact_pack.pdf
https://www.cerebralpalsy.org.au/wp-content/uploads/2013/04/early_school_years_fact_pack.pdf
https://www.cerebralpalsy.org.au/wp-content/uploads/2013/04/early_school_years_fact_pack.pdf
https://www.cerebralpalsy.org.au/wp-content/uploads/2013/04/early_school_years_fact_pack.pdf
https://www.cerebralpalsyguide.com/cerebral-palsy/
https://www.healthline.com/health/cerebral-palsy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16391455
https://www.speechbuddy.com/blog/speech-disorders/communication-difficulties-for-children-with-cerebral-palsy/
https://www.speechbuddy.com/blog/speech-disorders/communication-difficulties-for-children-with-cerebral-palsy/
https://www.epilepsy.com/learn/types-seizures
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/how-to-tell-if-your-childs-iep-goals-are-smart
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/how-to-tell-if-your-childs-iep-goals-are-smart
http://servicesguide.reading.gov.uk/kb5/reading/directory/advice.page?id=yjdblhTe_x0
http://servicesguide.reading.gov.uk/kb5/reading/directory/advice.page?id=yjdblhTe_x0
https://academic.oup.com/cid/article/44/8/1096/298106
https://aerbvi.org/wp-content/uploads/2016/01/MDDB-Sharons-Story-2015.pdf
https://aerbvi.org/wp-content/uploads/2016/01/MDDB-Sharons-Story-2015.pdf
https://sites.google.com/site/indianatechspecialeducation/videos/multiple-disabilities/definition
https://sites.google.com/site/indianatechspecialeducation/videos/multiple-disabilities/definition
https://sites.google.com/site/indianatechspecialeducation/videos/multiple-disabilities/definition
https://sites.google.com/site/indianatechspecialeducation/videos/multiple-disabilities/definition
https://specialneedshandbook.wikispaces.com/Multiple+Disabilities
https://specialneedshandbook.wikispaces.com/Multiple+Disabilities
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 https://spedinsights.weebly.com/common-characteristics-and-

causes-of-multiple-disabilities.html 

 https://spedinsights.weebly.com/common-characteristics-and-

causes-of-multiple-disabilities.html 

 https://webaim.org/articles/motor/motordisabilities 

 https://www.epilepsy.com/article/2014/4/revised-definition-

epilepsy 

 https://www.esc20.net/upload/page/0428/docs/LID%20at%20a%

20glance%20CCM.pdf 

 https://www.healthline.com/health/leprosy#types 

 https://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/center

s_clinics/movement_disorders/conditions/index.htm 

 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tuberous-

sclerosis/symptoms-causes/syc-20365969 

 https://www.medicinenet.com/leprosy/article.htm#what_is_lepros

y 

 https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Definition-of-

MS/Immune-mediated-disease 

 https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-

Education/Fact-Sheets/Tuberous-Sclerosis-Fact-Sheet 

 https://www.specialeducationguide.com/disability-

profiles/multiple-disabilities/ 

 https://www.specialeducationguide.com/disability-

profiles/multiple-disabilities/ 

 Amputation classification  www.limbless-association.org 

 Minnesota Physical Impairments Manual, 2011 

 http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/guidelines%2

02001_compressed.pdf 

 http://lifetimesupport.sa.gov.au/wp-content/uploads/Amputee-

Framework-Guidelines.pdf 

 http://www.leckey.com/pdfs/The_fundamental_principles_of_seati

ng_and_positioning_in_children_and_young_people_with_physica

l_disabilities.pdf 

 http://www.limbless-

association.org/images/Types_of_Amputation.pdf 

https://spedinsights.weebly.com/common-characteristics-and-causes-of-multiple-disabilities.html
https://spedinsights.weebly.com/common-characteristics-and-causes-of-multiple-disabilities.html
https://www.esc20.net/upload/page/0428/docs/LID%20at%20a%20glance%20CCM.pdf
https://www.esc20.net/upload/page/0428/docs/LID%20at%20a%20glance%20CCM.pdf
https://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/movement_disorders/conditions/index.html
https://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/movement_disorders/conditions/index.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tuberous-sclerosis/symptoms-causes/syc-20365969
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tuberous-sclerosis/symptoms-causes/syc-20365969
https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Definition-of-MS/Immune-mediated-disease
https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Definition-of-MS/Immune-mediated-disease
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Tuberous-Sclerosis-Fact-Sheet
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Tuberous-Sclerosis-Fact-Sheet
https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/multiple-disabilities/
https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/multiple-disabilities/
https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/multiple-disabilities/
https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/multiple-disabilities/
http://www.limbless-association.org/
http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/guidelines%202001_compressed.pdf
http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/guidelines%202001_compressed.pdf
http://lifetimesupport.sa.gov.au/wp-content/uploads/Amputee-Framework-Guidelines.pdf
http://lifetimesupport.sa.gov.au/wp-content/uploads/Amputee-Framework-Guidelines.pdf
http://www.leckey.com/pdfs/The_fundamental_principles_of_seating_and_positioning_in_children_and_young_people_with_physical_disabilities.pdf
http://www.leckey.com/pdfs/The_fundamental_principles_of_seating_and_positioning_in_children_and_young_people_with_physical_disabilities.pdf
http://www.leckey.com/pdfs/The_fundamental_principles_of_seating_and_positioning_in_children_and_young_people_with_physical_disabilities.pdf
http://www.limbless-association.org/images/Types_of_Amputation.pdf
http://www.limbless-association.org/images/Types_of_Amputation.pdf
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 http://www.musculardystrophyuk.org/assets/0002/1501/Let_s_tal

k_about_feelings.pdf 

 http://www.mychildwithoutlimits.org/understand/spina-bifida/how-

is-spina-bifida-diagnosed/types-of-spina-bifida/ 

 http://www.otforkids.co.uk/conditions/muscular-dystrophy.php 

 http://www.polioplace.org/living-with-polio/self-assessment 

 http://www.poliosurvivorsnetwork.org.uk/My%20polio%20life%20

PSN%20full%20copy%20110914.pdf 

 http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/en/ 

  http://www.who.int/topics/poliomyelitis/en/ 

 https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1880085  

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-

8749.2012.04345.x 

 https://opedge.com/Articles/ViewArticle/2013-10_02? 

 https://patient.info/doctor/post-polio-syndrome#nav-4 

 https://patient.info/doctor/post-polio-syndrome#nav-4 

 https://www.advancedtissue.com 

 https://www.aota.org/About-Occupational-

Therapy/Professionals/RDP/spinal-cord-injury.aspx 

 https://www.ijpmr.com/ijpmr1412/jprfootpu.pdf 

 https://www.medicalnewstoday.com/articles/187618.php 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3066506/ 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/797604 

 https://www.physio-pedia.com/Amputee_Mobility_Predictor 

 https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/2-minute-walk-

test 

 https://www.teachthought.com/technology/15-assistive-

technology-tools-resources-for-students-with-disabilities/ 

 Module on training of teachers under SSA for Cerebral Palsy and 

Locomotor Impairment.  

 The Minnesota Manual on Physical Impairments, 2011. 

 World Bank: Education Global Practice - Toolkit for Master 

Trainers in Preparing Teachers for Inclusive education of 

Children with Special Needs. 

***** 
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https://www.ijpmr.com/ijpmr1412/jprfootpu.pdf
https://www.medicalnewstoday.com/articles/187618.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3066506/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/797604
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ழன்ழலணப்பு 

 

IEP நளதழளழ யடியம் 

நளணயன் தனர் : அப்ள தனர் : 

ழந்த ளள்       : அம்நள தனர் : 

யனது  :    தொகயளழ  : 

யகுப்தை  : தசல்ம்ர் : 

தளய்தநளமழ :   தற்மளறதன :   

கறடசழ IEP மததழ:  IEP மததழ : 

 

சந்தழப்தைதொற: யதடத்தழற்கு எததொற, இததொற, தோன்றுதொற,              

30 ளட்கள், நற்றய 

 

 

 

IEP குளயழர்கள்: 

தனர் தயழ றகதனளத்து 

 நளணயன்  

 தற்மளர்  

 தற்மளர்  

 யகுப்ளசழளழனர்  

 ஆசழளழனர்  

 ள்ழ மநளர்  
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IEP  ளழளர்ப்புப் ட்டினல் 

 

தறப்தை  சளழளர்க்க (தொடிக்கட்டதள 

) ? 

 

அழதொகம்   

சந்தழப்ழன் மளக்கம்  

தற்மளர் குழப்தை  

ஆசழளழனர்-தற்மளறதன குமந்றத 

ழற அழதல்   

 

ஆசழளழனர் தற்மளர் தோம் 

குமந்றதனழன்தற்மளறதன 

ழறனழதல்  

 

ஆசழளழனர் தற்மளளழன் 

தழர்ளர்ப்தைகற  

குழத்து, தகளள்தல்  

 

குமந்றதறன நதழப்தேடு தசய்து 

தகயழதல்  
 

சழழன இக்கு ற்டுத்தல்   

சழழன இக்கு தொன்மற்த்றத 

கந்துறபனளடல் 
 

யர்ச்சழ / தொன்மற்ம் ற்ழ 

நளணயதடன் கந்துறபனளடல் 

 

கல்யழ மநளளழன் ளழந்துறபகள்  

தற்மளளழன் கதத்துகள்  

தற்மளர் றகதனளத்து   

 

குமந்றதனழன் தற்மளறதன ழறனழதல் 

இடம்  தற்மளறதன ழற 

தக்கு தளம உதவுதல்  

இனக்க ழற தழன்கள்  

மச்சு தழன்  

தநளமழ தழன்  

சதோக – உணர்ச்சழ தழன்  

டத்றதகள் தழன்  

டிப்தை தழன்  

யளசழத்தல் தழன்    
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ளதுதல் தழன்   

கணக்கு தழன்   

மதளட்ட தழன்கள்   

நற் இடங்கள்   

 

இக்கு   

மததழ:         

 

தற்மளறதன ழற:      

 

இக்கு: 

 

சழழன இக்கு 1 சழழன இக்கு 2 சழழன இக்கு 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

யர்ச்சழ: 

 

 

யர்ச்சழ: யர்ச்சழ: 

சழழன இக்கு 

அறடனப்ட்டதள? 

ஆம் ழல் தைதழன 

சழழன இக்கு 

அறநக்கவும். 

  

 

இக்கு சட்டம்:   

மததழ:         

 

தற்மளறதன ழற:      

 

இக்கு: 
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சழழன இக்கு 1 சழழன இக்கு 2 சழழன இக்கு 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

யர்ச்சழ: 

 

 

யர்ச்சழ: யர்ச்சழ: 

சழழன இக்கு 

அறடனப்ட்டதள? 

ஆம் ழல் தைதழன 

சழழன இக்கு 

அறநக்கவும். 

 

  

இக்கு சட்டம்:   

மததழ:         

 

தற்மளறதன ழற:      

 

இக்கு: 

 

சழழன இக்கு 1 சழழன இக்கு 2 சழழன இக்கு 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

யர்ச்சழ: 

 

யர்ச்சழ: யர்ச்சழ: 
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சழழன இக்கு 

அறடனப்ட்டதள? 

ஆம் ழல் தைதழன 

சழழன இக்கு 

அறநக்கவும். 

 

  

 

இக்கு சட்டம்:   

மததழ:         

 

தற்மளறதன ழற:      

 

இக்கு: 

 

சழழன இக்கு 1 சழழன இக்கு 2 சழழன இக்கு 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

யர்ச்சழ: 

 

 

யர்ச்சழ: யர்ச்சழ: 

சழழன இக்கு 

அறடனப்ட்டதள? 

ஆம் ழல் தைதழன 

சழழன இக்கு 

அறநக்கவும். 

  

 

சந்தழப்ழன் குழப்தைகள்  : 

 

தற்மளர் றகதனளப்ம் : 

 






