
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಬಾಲ್ಯವೆಂಬುದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅದ್ಬುತವಾದ ಹಂತ. ಮಗುವಿನ ಗೊಂಬೆ ಪಡೆಯುವ 
ಪ್ರಯತ್ನ, ಮ...ಮ.. ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಬಾಯ್-ಬಾಯ್ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಡಿಗೆ  - ಹೀಗೆ 
ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳೇ! ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದೇ 
ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ! ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
ವಿಶೇಷ/ ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ; ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೂಡ! 

ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಿಧಾನ’ ಅಥವಾ ಚೂಟಿ’ ಎಂದು 
ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂಬುದು ಓಟವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ. 

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವರಾದರೆ, ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದು? ಅದರ ಹಂತಗಳೇನು?
  
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮಗುವು ಹೊರಳಾಡುವುದು, 
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದರೆ, ಅದು ಉಳಿದ ಕೌಶಲಗಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.   

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ 
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ 
ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶೀಘ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 

ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಮಾಡಿಸಿ

ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನನ, ಜನಿಸಿದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ/ ಅನುವಂಶಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಮಗುವಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲವು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಗುವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (ಒeಣಚಿboಟism) ಅಥವಾ ನರಗಳ 
ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವು ಸುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದೇ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. 
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ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದೇ?

ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದಿಲ್ಲ. 
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರ 
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಬೆಳವಣಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತಯೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು 
ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಲಿಯಬಹುದು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. 
ಆದರೆ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಸರಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು 
ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಮತ್ತು  
ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಗುವು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ 
ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧೈರ್ಯ 
ನೀಡುವ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಯು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
 
ಮಕ್ಕಳ ನರತಜ್ಞರು - ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ 
ತಜ್ಞರು

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಜ್ಞರು - ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು

ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕರು - ಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವವರು 
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ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಸೂಕ್ತ ಆಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೂ ಉಚಿತವಾಗಿ! ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ “Totsguide”ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ 
“Track & Act” ಹೆಸರಿನ ಉಚಿತ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (ಆಚಿಣಚಿ) ಆಧರಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆಯೇ 
ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
- ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ
- ಮಗುವಿನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶೀಘ್ರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. 
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