மனநல� ப�ர�சிைனக� �றி�த
ெபா�வான அறி�றிக�

ெப�யவா்க � (18 வய��� ேம�)
1. ெதள�வ�ற சி�தைன
2. தினச� ப�ர�சைனகைள�� ெசய�பா�ைட�� �ட சமாள��க ��யாம� திண�த�
3. ந���தி���� மனேசா��, கவைல அ�ல� எ��ச� (இர�� வார�தி��� ேம�)
4. தி�ெரன மா�� மேனாநிைல - அத�த ச�ேதாஷ�/ அத�த கவைல
5. மி��த பய�, ேசாக� அ�ல� பத�ட�
6. அள��� அதிகமான ேகாப�/��ற�ணா்�
7. தன�ைமைய நா�வ� – ���ப�, ம��� ந�பா்கள�டமி��� வ�ல�வ�
8. உண� ம��� ���� பழ�க�தி� மி��த மா�றேம�ப�வ�

(மிக அதிக�/மிக

�ைற�)
9. ச�ப�தமி�லாத

உண�ைவ

ெவள��கா��வ�

(எ-�.

இ�தி

சட�கி�

சி��ப�,

இ�க�டான ��நிைலய�� அல�சிய� கா��வ�..)
10. இ�லாத வ�ஷய�ைத பா��ப�/யாேரா த� காதி� ேப�வ� ேபால உண�த�
11. ஒ� வ�ஷய� தவ� எ�பத�� பல ஆதார�க� இ���� அைத அபாரமாக ந��வ�
12. த�ெகாைல எ�ண�க�
13.

பல

��யாத

ம���வ

ப�ேசாதைன��

உட�ேகாளா�க�.

எ.�.

ப��ன��

வலிக�,

க��ப���க

எ��ச�

ெகா�ட

�ட� ேநா� (Irritable Bowel Syndrome)
14.

ெவள��பைடயாக

ப�ர�சிைன

இ��ப�

ெத����

அைத

இ�ைலெயன ம��ப�.
15. அள��கதிகமான க���ப��த ��யாத ம�/ேபாைத� பழ�க�
16. ��� ச�ேதாஷமள��த வ�ஷய�கள�� ஈ�பா� இ�லாைம
17. த�ைன� தாேன ேப�வதி� நா�ட� �ைறவ�/ேபணாம� இ��ப�
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18. தி��ப

தி��ப

ெதா�தர�

ெச���,

வ���பதகாத

எ�ண�க�
19. தி��ப தி��ப ஒேர ெசயைல க���பா��றி பத�ட��ட�
ெச�வ�
பல�ைற

(எ.�.

அ��ைப

அைண��

ச��பா��ப�/

வ��ேடாமா

ைகைய

என

க�வ��

ெகா�ேடய���ப�)
20. ெரா�ப�� ��த� பா��ப�
21. காரணமி�லாம� ம�றவா் ம� � ச�ேதக�ப�வ�
22. எ�லாவ�றி��� அதிகமாக ம�றவா்ம�� சா��தி��ப�
23. த�ைன�தாேன காய�ப��தி ெகா��த�
24. ெதாடா்�� பாலிய� எ�ண�கேளா/ஆைசேயா இ�லாமலி��த�
25. ெதாடா்�� பாலிய� ெதாடா்ப�� ெவ��� அ�ல� கணவைரேயா/மைனவ�ையேயா
இ� ச�ப�தமாக தவ���ப�
26. ஆ�க���, சீ�கிரேம வ��� ெவள�ேய�த�/உ�ச�க�ட� அைடவதி� தாமத�
27. ெப�க��� உ�ச�க�ட� அைடவதி� தாமத�/உ�ச�க�ட� அைடயாதி��த�
28. வழ�க���� மாறான பாலிய� வ���ப�க�: உய���லாத ெபா��க� (ெப�கள��
உ�ளாைட,

காலண�..),

ஆ�

ம�றவா்க�/த�ைன�தாேன
ப��கைகயைறைய
கா��த�,

ெப�ணாக,
�����தி�

எ���பா��த�,

ப�வமைடயாத

ெப�

உைட

ெகா��த�,

ப�ற����ைப

�ழ�ைத�ட�

ஆணாக

அ��தவ��

எதி��பா��காத

உற�

ைவ��

மா��த�,

அ�நியா்கள�ட�

ெகா��த�,

ஆேரா�கியம�ற �ைறய�� பாலிய� உணா்�களா� ��ட�ப�பவ�க�.
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என

�ேன� வயதினா் (10-18 வய�)
1. ப�ள� ெசய�திறன�� மா�த� (தி�ெரன மா�� �ைறத�, வ����� ேபாகாதி��த�,
எேத�� ப�ர�சிைனய�� மா��� ெகா��த�)
2. ப��பதி�/க�றலி� ப�ர�சிைன
3. த�ைன�

ப�றி பயன�றதாக/த�திய�றதாக க��வ�

4. வழ�க�ைத வ�ட கவன� ெச���வதி� அதிக சி�க�
5. தினச�

ெசய�பா�க�

ம���

ப�ர�சிைனகைள

சமாள��க ��யாம� ேபாவ�
6. ���ப�,

ம���

ந�பா்கள�டமி���

வ�ல�வ�;

���

ச�ேதாஷமள��த

வ�ஷய�கள�� ஈ�பா� இ�லாைம
7. உண� ம��� ���� பழ�க�தி� தி�ா் மா�ற� ஏ�ப�த� (மிக அதிக�/மிக
�ைற�)
8. உட�

�தியான

ப�ர�சிைனக�

அ��க�

ஏ�ப�த�

(அ��க�

ஏ�ப��

வய���

வலி/தைலவலி..)
9. மி��த பய�, ேசாக� அ�ல� பத�ட�
10. ச�க ��நிைலய�� இய�பாக இ��க ��யாதளவ��� அதிக பத�ட�/ெவ�க�
11. உண�� �தியான ப�ர�சிைனக� - அதிக கவைல, ேகாப�, பத�ட�
12. அதிகார�தி��

க���படாமலி��த�,

ப�ள����

ெச�லாமலி��த�,

தி��த�,

ெபா��கைள ேசத� ெச�த�/ெபா��கைள த�ய��� ெகா���த�
13. உட� �ைறபா�கைள� �றி�த சி�தைனய�ேலேய இ��த� (எ-�. ேதா�ற� �றி��,
எைடைய� �றி�த மி��த பய�/பத�ற�)
14. த�ெகாைல எ�ண�க�
15. அ��க� ேகாப�ப�த�
16. க���ப��த ��யாத ேபாைத/���பழ�க�
17. �றி�ப��ட வய��� ப��ன�� க���ப��த ��யாம� சி�ந� ா் கழி�த�
18. தி��ப தி��ப ெதா�தர� ெச���, வ���பதகாத எ�ண�க�

19. தி��ப

தி��ப

ைகைய

க��வ�

ம���

ச��பா��ப�

ேபா�ற

ேநர�ைத

வண����
�
ெசய�பா�க�
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�ழ�ைதக� (5-10 வய�)
1. ப�ள� ெசய�திறன�� மா�ற� ஏ�ப�த�
2. �ய�சிெய���� �ைற�த மதி�ெப� ெப�த�
3. வ�ஷய�கைள ஞாபக� ைவ��� ெகா�வதி� சிரம�
4. அதிக�ப�யான கவைல/பத�ட� (உற�க/ப�ள��� ெச�ல
ம��ப�)
5. அதிக�ப�யான நட�ைத� ப�ர�சிைனக� (உட���ட�
உண��சிவச�ப�த�/சகி���த�ைம இ�லாைம).
6. அதிக�ப�யான ேசாக�, பய�, ேகாப�.
7. ஒ�ட�தி� உ�கார��யாம� நிைல� ெகா�ளாமலி��த� (Hyperactive)
8. கவன� ெச��த ��யாத நிைல (கவன சிதற�)
9.

���ப�, ம��� ந�பா்கள�டமி��� வ�ல�வ�

10.

உட� எைட �ைறவ�

11.

த�ெகாைல எ�ண�க�

12.

ெதாடா்�� வ�� ெக�ட கன�க�

13.

ெதாடா்�� நி�வாக���� பண���

ேபாகாமலி��த� ம��� வ��ைற ெசய�பா�கள�� ஈ�ப�த�
(ம�றவ�கைள ������த�, தி��த�, த�ய��� ெகா���த�)
14. அ��க� எ��� வ��த�/ேகாப�ப�த�(Temper tantrums)
15. க�றலி� உ�ள �றி�ப�ட�த�க �ைறபா�களான எ��வ�, ப��ப� கண��
ேபா�வ� ேபா�றவ�றி� ஏ�ப�� �றி�ப��ட ப�ர�சிைனக� (Learning Disabilities)
16. ெதாட��� �ழ�ைத�தனமாக நட��� ெகா�வ� (ெபா�வாக ேப�� பாண�ய��)
17. ச�தாய வ�தி�ைறகைள� ����� ெகா�வதி� சிரம� (எ-�. வ�ைசய��
கா�தி��ப�..)
18. ஆப�ைத ஏ�ப���� ��நிைலைய ����� ெகா�� அைத தவ���க
��யாம� ேபாவ� (எ-�. ச��� பயமி�றி ெத�வ��
வ�ைளயா�த�/�டான அ��ப�� ைகைவ�ப�.)
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சி��ழ�ைதக�: (5 வய��� கீ �)

1. �ழ�ைத வள��சி ைம�க�களான – உ�கா�வ�, தவ�வ�, நி�ப�, நட�ப�,
ேப�வ� ேபா�றவ�றி� தாமத� ஏ�ப�வ�
2. ெதாட��� �ய�சிெய���� �திதாக தகவ�க�/திற�கைள க��� ெகா�வதி�
சிரம� (எ-�. ைர��, நிற�, வா��ைத..)
3. தி��ப, தி��ப ஒேர அைச�கைள ெச�வ� (எ-�. ைக ம��� வ�ர�கைள
ம� ���, ம� ��� அைச��� ெகா�ேட இ��த�)
4. அ�மாவ�� க�ைண� பா��காமலி��த�, சி��தா� தி��ப பதி���
சி��காமலி��த�
5. மன�த�கைள� ப�றி ஆ�வ� ெகா�ளாம�,
ெதாட��� “ெபா��க�” ேமேல அதிக கவன�
கா��த�
6. த�ைன� ��றி இ���� உலைக� ப�றி எ�த ஆ�வேமா/வ���பேமா
இ�லாதி��த�
7. ஒ�வா் ெசா�வைத ப��ப�ற இயலாைம
8. ேபச� ெதாட��வத�கான எ�த அறி�றிக�� இ�லாமலி��த�
9. வா��ைதகைள��, ஒலிைய�� ெதாடா்�ப��த
��யாம� ேபாவ�

10. ��னேர க�ற திற�களான ச�க திற�க� (பழ�த�),
ேமா�டா� திற�க� (அைச�க�), ெமாழி திற� ேபா�ற
திற�கைள இழ�ப�.
�றி��:

எ�லா

அறி�றிக��

ெகா��க�ப���ள

அறி�றிக�

ஒ�வ���
ஒ�வ�ட�

இ��ப�
ந�����

ேபாலேவ

ேதா�ற�

காண�ப�டா�

���.

ேமேல

மனநல ஆேலாசக�ட�

தய�காம� ெச�� தன�� ஏேத�� மனநல� ப�ர�சிைன உ�ளதா என அறி�� அத�� த�க
சிகி�ைச ெப�வ� அவசிய�.
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ெத��மா?
மனஅ��த� ஏ�ப���� ெபா�வான உட�/மனநல
ப�ர�சிைனக�
1. அதிகமான இர�த அ��த�
2. கேரான� இ�தய வ�யாதி, மாரைட��
3. ��ேரா�
4. இைர�ைப �ட� ப�ர�சிைனக� - வய������
(அ�சா்), �ட� ேநா� எ��ச� (Irritable Bowel Syndrome)
5. ஒ�ைற� தைலவலி / ெட�ஷ� தைலவலி
6. அலா்ஜி
7. ��� வ�க�
�
(Arthritis)
8.

���வலி

9.

��கமி�ைம

10.

எதி��� ச�தி �ைறவதா� ஏ�ப�� ேநா�

ெதா��க� (எ.�) சள�, காசேநா�
11. பசய��ைம / அதிக பசி
12. ேதா� வ�யாதிக�
13. பாலியலி� நா�டமி�ைம
14. மன�ேசா�� (Depression)
15. ���ேநா�
16. மனபத�ற�, பய�, ேகாப�
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ெப�க��� (��த� ப�ர�சிைனக�):
1. ஒ��க�ற மாதவ�டா�
2. மாதவ�டா� அறி�றிக� அதிகமாவ� (PreMenstrualsyndrome-PMS)
3. �� உதி�த�

4. ப��க� (�றி�பாக ேதா்� ேநர�தி� அதிக��த�)
5. கா்�பமாக வா��� �ைறவ�

6. எைட அதிக��த� (இன��ைப நா�த�,
அதிக

பசி

�லமாக

சைத

ேபா�த�:

‘��கியமாக வய����ப�தி’)

7. ைப�ரா�� க�� (Fibroids), பாலிசிஸி�� க��ைபக� (Polycystic
Ovaries-PCOS) ம��� பாலி� (Polp) ப�ர�சிைனக� த�வ�ரமைடவ�

7|Pa ge

©MANAS

மனஅ��ததி� மைற�க அறி�றிக� ம��� மனஅ��த�
அதிக��பதா� ஏ�ப�� பாதகமான பழ�கவழ�க�க�
1. அதிக���� சிகெர� பழ�க�/���பழ�க�/ேபாைத பழ�க�
2. ெட�ஷைன� �ைற�க ஏ�கனேவ ெகா��க�ப�ட ம��ைத
அதிகமாக பய�ப���த�,
3. ப�ர�சிைனய�லி���

த�ப��க

���வ�/ெதாைல�கா�சி

பா��ப�/கண�ன� உபேயாகி�ப�
4. ��க�தி��, கைடய�� ம��� வா�கி சா�ப��வ�
5. அதிகமாக

காப�,

�,

சா�ெல�/அ�ல�

�ள��பான�கைள

ப��வ�
6. ெட�ஷ�

ச�ம�த�ப�ட

ஆேரா�கிய

ப�ர�சிைனக��காக

அ��க� ம���வைர அ��வ�
7. காரணேமய��றி அதிக ெசல� ெச�த�
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