
అట�నష్న్ �ె�ి�ిట్ ���పర్ 
య���్ట�ట� ��జ�ర్డర్ (ADHD) 

ADHD  అంట� ఏ�ట�? 
ADHD అ���� ��దడ� ఎదుగ�దలక�

సంబం��ం�న ర�గ్మత. ఇ�� ��ల 
లకష్ణ�ల��  క�డ���� ఉంట�ం��. అ� 

ఏ�టంట�..
వయసుక�  

త��నట�్ల �ా  శ�దధ్  
చూ�ిం�ే 

�ామ�ా్థ ��న్ క��� 
ఉండక�� వ�ట 

అ� చుర�క��ా
ఉండ�ట, 

��నుగ�ల�డ�ట ల��� 
తరచూ కదుల�త�

ఉండ�ట

��్రరణలను 
�యం�్రం�ే 

�ామ�ా్థ ��న్ క��� 
ఉండక�� వ�ట 

మ��య� ��ందర�ా
పర��య్నంల��� ��ళ్లడం

�ా�� పనులను 
ప్రణ���ా పరం�ా

�ేసు��ల��  
అసమరధ్తను 
క���ఉండ�ట 



��ల�గ�  సంవతస్�ాల� ల��� అంతక��న్ ఎక�్కవ 
వయసునన్ �ిల్ల లల� ADHD �క్క �్ార రంభ 
సం����ల� ఏ�ట�? 
� �ాప / బ�బ�..
● సులభం�ా  పర��య్నంల���  ��ళ్లడం
●ఊ��ం�నట�్ల �ా కదలక�ం�� ఒ�� ��ట 

ఉండల�క�� వడం 
● ప్రమ����న్ గ���ంచడంల� ఇబ్బం��పడటం 
● ఒక ప�� ప���త్ �ేయక�ం�� మ��క ప� ��సం

ఎదుర� చూడటం 
● తరచు�ా ప్రమ���లక� గ�రవడం 
● ఎప�ప్డూ గ����ా ఉండటం 
● తరచు�ా వసుత్ వ�లను �� ��ట�్ట ��వడం 

��ౖ సం����లను గమ�ం�నట్ల��ే, � �ిల్లల గ���ం� స���న అంచ�� ��య��. 

అ��ే ఈ సం����ల�  ఇతర �ారణ�ల వలన
ఉండవచు్చ - �ప�ణ�ల అ��్ార యం అవసరం.

ADHD  �క్క �్ార రంభ సం����లను �ర�  
గ���త్ం�నప�ప్డ� ఎవ��� సంప్ర��ం���? 
ADHD  �క్క �్ార రంభ సం����లను �ర� గమ�ం�నట్ల��ే, ��ం�� �ా��ల� 
అర్హత ఉనన్ �ప�ణ�లను అంచ��  ��సం సంప్ర��ంచం��.

�ీ��య�ట�్ర�ియన్ / �ెవలప్ ��ంటల్ 
�ీ��య�ట�్ర�ియన్ 

��ౖ�ాల�స్్ట/�ెల్్ౖడ ��ౖ��య�ట�్రస్్ట  

�� �ాప/ బ�బ� ADHD  � ఎందుక� క��� 
ఉంట�ర�?
ADHD  �� ఒక �ారణం అంట� ల�దు. 
��� �్ార రం����� ��ధ అం�ాల� �ోహదం 
�ే�ాత్ �. మ��ంత �ెల�సు��వ����� ఇం�ా 
ప����ధన ��న�ాగ���ం��.



ADHD ��సం ���న్ ప్రమ�ద �ార�ాల� 
సూ�ంచబ��్డ �: 
 వంశ�ారంపరయ్ం�ా త�్లదండ�్ర ల� ADHD  సం����లను క���  ఉండడం 
 నూయ్��  ��ౖబ�్ర మ�ట��ిస్(Neurofibromatosis), ఫ్రజ�ౖల్ ఎక్స్

�ిం�ో్రమ్(Fragile x syndrome) వంట� జనుయ్పర���న   ర�గ్మతల�� 
సహ�వనం 

 ఎదుగ�దలల� ఆలసయ్ం,ఆట�జం మ��య� ��స్ �్ార ��స్య� �� 
సంబంధం క��� ఉండడం  

 తక�్కవ బర�వ��� ఉండడం  మ��య� ప్రసవ సమయ���� 
మ�ం�ే ��వ� ప�ట్టడం వంట�  ప్రసవ మ��య�  గరభ్ సంబం��త ప్రమ���ల�  

 గరభ్��రణ సమయంల� �ిండం ఆల్క�ల్/ ప్రమ�దకర���న మందులక�
గ����ావడం 

ADHD  ఎల� ��ాధ్ ��ంచబడ�త�ం��?
�ిల్లల ప్రవరత్న ���ం�� ��గ ��ాధ్ రణ ప్రమ�ణ�లక� 
అనుగ�ణం�ా ఉం�� ల��� అ� ��క్టర్ త�� �ే�ాత్ డ�
● క�ట�ంబ చ��త్రక� సంబం��ం�న �వ�ాల�
● �ిల్లల ప���త్ ��్ల�కల్ ప��కష్ 
● �ాఠ�ాల, ఇల�్ల  మ��య� ఇతర �ామ��క

ప్ర�ే�ాలల� �ిల్లల ప్రవరత్నల� ��ౖ���య్ల� మ��య�
�ి్థరత్వం 

● ������ మ��య� దృ�ి్ట  అంచ�� 
● IQ  మ��య� �దయ్క� సంబం��ం�న  అంచ�� 

(అవసర����ే)

అంచ�� ���ిన తర��ాత ��ండ� అవ�ా�ాలను  ఎదు��్కంట�ర�
1.  ADHD  ��ాధ్ రణ అవ�త�ం�� 
2. ADHD ప్రమ�ణ�లను �ాట�ంచల�దు �ిల్లల ఆ���ాయ్��� సంబం��ం� ���� �ధం�ా

�వరణ ఇవ్వబడ�త�ం��.

గమ�క: ADHD  ఇతర ప���ి�త�ల�� స��వనం �ేయగలదు ఏ 
��ౖదయ్ ప��కష్ల� ADHD � ��ాధ్ ��ంచల�వ�.

ADHD  � ��ాధ్ ��ంచ����� ప���త్ ��్ల�కల్ ప��కష్, �వరణ�� క���న 
��సు చ��త్ర మ��య� ��క్టర్ల  �ర�ప్ ఉప���ంచబడ���.

అంచ�� ��య�����  సం�ే��ంచవదుద్



ADHD �ర్వహణ ��సం �ా������త  �ెర�ీల�
���తస్ల�  అ�న్ ఒక����� ఒకట� క��ి ప� �ే��త్ , ADHD 
�ర్వహణ  ప్ర��వవంతం�ా ఉంట�ం��.
ఎట�వంట� ���తస్ల� మ��య� మందుల� �ి�ార�స్ �ే�ాత్ రనన్�� ఈ ���ం�� �ాట���ౖ  
ఆ��రప��  ఉంట�ం��.
● �ిల్ల ల వయసుస్
● �ిల్ల ల అవస�ాల�

● త�్లదండ�్ర ల�
మధయ్వర�త్ ల��ా
ప్రవరత్న �ర్వహణ

● �ిల్ల ల అవస�ాలక�
అనుగ�ణం�ా ఇంట�
�ా��వరణంల� 
మ�ర�ప్ల�

ఇల�్ల :
● �ిల్ల ల అధయ్యన 
అవస�ాలక� 
అనుగ�ణం�ా ���య్
జ�కయ్ం - జ�� పక శ��త్� 
��ర�గ�పర�సుత్ ం�� 
మ��య� ���య్పరం�ా 
స�య��న్
అం��సుత్ ం��

�ాఠ�ాల:

�ాప / బ�బ�:
● ప్రవరత్న సవరణ: 

శ�దధ్ను మ��ంత ��ర�గ�పర�సుత్ ం��, ��్రరణ �యంత్రణలను   త��గ్సుత్ ం��. సమయ
�ర్వహణ ��ౖప�ణ�య్లను అ�వృ��ధ్  �ేసుత్ ం��.

● ���స్�ంగ్ మదద్త�: 
�తయ్��తంల�  ఎదుర��య్  స�ాళ్లను మ�ఖయ్ం�ా యవ్వన దశల� వ�ే్చ 
మ�ర�ప్లను స���ేయ�����  స�యపడ�త�ం��.

● మందుల�: ( ప్ర�ేయ్క ��సు మ��య� ��క్టర్ �ి�ార�స్ �ే�ిన�
మ�త్ర��) 
మందుల� ADHD � నయం �ేయల�వ�. �ా� మందుల �ాడకం ��్వ�ా 
���తస్లను ప్ర���వంతం�ా  అం��సూత్   �ిల్ల ల ఏ�ాగ�తను ��ర�గ�పరచవచు్చ. 

● �ీప్చ్ మ��య�  ఆక�య్��షనల్ �ెర�ీ
ఈ ���తస్ల� ADHD  �� �ాట�  సంభ�ం�ే స�ాళ్లక� �ి�ార�స్ �ేయబ��్డ �.

వయసుల �ా���ా  జ�కయ్ం:
�ీ్ర సూ్కల్ �ల్డ �న్ (4 - 6 సం.)
● ప్రవరత్న �ర్వహణ
● ఈ వయసు �ా���� మందుల� �ి�ార�స్ �ేయబడవ�

ఎ���ంట�� మ��య�  ���ల్ సూ్కల్ �ల్డ �న్ (7 - 11సం.):
● ప్రవరత్న �ర్వహణ
● ���య్పర���న జ�కయ్ం (అవసర���నంత)
● మందుల� (�ి�ార�స్ �ేయబ���ే)

య�కత్వయసు  �ార�(12 - 18 సం.):
● ���య్పర���న జ�కయ్ం (అవసర���నంత)
● మందుల� (�ి�ార�స్ �ేయబ���ే) 
● ���స్�ంగ్ మదద్త�



�ర� ఒంట���ా ల�ర� - స�య��న్  
మ��య�  మ�రగ్దర్శక��్వ�న్ �� ందం��
� �ిల్లలక� ఉతత్మ���న ���� �ేయం��

� �ిల్ల లక� ఎల� స�యం �ేయ�ల� ఆల��ం� �ా్ల న్ �ేయం��

క�ట�ంబమం�� �క� స�యం �ే��ల�  చూసు��ం�� 


�ిల్ల లను సర���ా �ారయ్కల��ాల�్ల , ఒ�� సమయంల� ఒ�� ��ంట�్ల  �ాల�గ్ ��ల�  �ేయం�� 

ప్ర����  �ిల్ల ల�� �ాట� కథల ప�సత్�ా�న్ చదవం��

�ాధయ్���నంత ఎక�్కవ�ా � �ిల్ల ల�� మ�ట�్ల డ�త� పరసప్ర చరయ్లల� �ాల�గ్ నం�� 

ప్రవరత్నల� క��� ఇబ్బందులను  ప్ర�ాంతం�ా మ��య� సమర్థవంతం�ా 
�ర్వ��ంచం��.  (ఉ��:  ��పం �ెచు్చ��క�ం�� ఉండం�� మ��య� �ా���� 
మ�ట�్ల �ేటప�ప్డ� ��ంత� ��దద్���ా �ే�ి అరవకం��) 



�ిల్ల ల ప్రవరత్నల నుం�� �మ్మ�న్ �ర� దూరం�ా ఉంచుక��� ప్రయతన్ం 
�ేయం��. అంట� ��కరం �ా� ప్రవరత్నలను  పట�్టంచు��కం��  మ��య� �నన్ 
�నన్ ��డవలను  స����దద్డంల� శ��త్�  వృ�� �ేసు��కం��.



ADHD  ఉనన్ �ిల్ల ల�� స�యం �ేయ����� త�్లదండ�్ర ల� మధయ్వర�త్ ల��ా జ�కయ్ం
�ేసు��వడం అనన్�� ��లకం. 

గ�ర�త్ ంచు��ం��,  ADHD  క��� ఉనన్ వయ్క�త్ లక�: 
ప్రణ���ాబదధ్���న  ��నచరయ్ అవసరం. 





పనులను సప్ష్ట���న మ��య� చక్క� సూచనల�� �నన్ దశల��ా
�భ�ంచగ����ే, �ాట�� బ��ా అర్థం �ేసుక�ంట�ర�.

సమసయ్లను ప��ష్క��ంచ����� మ��య� �ర్వ��ంచ����� అవసర���న 
��ౖప�ణ�య్లను ����ప్ం���. 

ఈప్ర���యల� �ర� జ�గ�తత్�ా  ఉం�ేల�  చూసు��ం�� 
� ఇతర �ిల్ల లను  �స్మ��ంచవదుద్  

� ���యసుస్ ��సం తపప్క�ం�� �ా��రక �ాయ్య�మం �ేసూత్  ���ా ం� 
�సుక�ంట�  ఉండం�� 
� ��త ��గ�ా్వ��� �ాట�  ఇతర క�ట�ంబసభ�య్ల��   
సం���ించడం మ��య� సమయ��న్ గడపడం మ��్చ�� వదుద్







� చుట�్ట  ఉనన్ సమ�జ���� ఏ�ో  ఒక �ధం�ా స�యం 
�ేయం�� 
� దగగ్రల� ఉనన్ ��ట��ా�� మదద్త� గ�� ప్ ల� �ేరం��
� అనుభ�ా�న్ ఇతర త�్లదండ�్ర ల�� పంచు��ం�� 
� సమ�జంల� ADHD  �� సంబం��ం�న అ�� హలను ��ల��ం� 
అవ�ాహనను  కల�గ�ేయం�� 









ADHD �� ��ారణ ఉం��? 

ADHD అవ�ాహన ��ల - అ��్ట బర� 
● �్ార రంభ జ�కయ్ం��, క�ట�ంబసభ�య్ల మ��య�  

ఉ�ా��య్య�ల మదద్త� వలన, ADHD  � క��� ఉనన్
వయ్క�త్ ల� మం� ఎదుగ�దల�� �జయవంత���న �����న్
గడ�ప�త���న్ర�

● ��గ ��ాధ్ రణ వయ్��త్ �క్క ఆనందం మ��య� ���యసుస్�� 
అవ��ధం �ా�యకం��

గ�ర�త్ ంచు��ం��, ADHD  �� ��ారణ ల�దు

● ��ల�మం�� ADHD   నయం అవ�త�ంద� �ెప�త్  ఉంట�ర�. �ా���
నమ్మకం��. 

● �ా�� �ాదనల� � అ��్ార య��న్ మ�ర్చవచు్చ. �రంతట ��� 
�వరణ�� క���న సమ����ా�న్  �ెల�సు��ం��.

ప���త్ సమ���రం మ��య� అవ�ాహన క���న త�్లదండ�్ర ల� మ�త్ర�� 
తమ �ిల్లలక� సమర�వంత���న సంరకష్ణను అం��ంచగలర� 

మ�క� �ాల్ �ేయం��
+91 84484 48996

● ADHD  ఒక �ాయ్�� �ాదు
● ADHD  �� ��ారణ ల�దు
● �ా� త�్లదండ�్ర ల జ�కయ్ం, ప్రవరత్నల� మ�ర�ప్, ���య్పరం�ా 

మదద్త� మ��య� సమయ�నుక�ల  జ�కయ్ం��  �ిల్లల� 
��ర�్చ��వ���న్ ��ర�గ�పర�చుక�ంట� సం��షం�ా ��ంచవచు్చ

● ప్ర� �డ్డ  �నన్ం�ా  ఉంట�ం�� మ��య� ఒ�� ప���ా్కరం  అంద���� స���� దు 

� సల�లను ల���  ప్రశన్లను
మ�క� �ాయ����� సం���ంచకం��

contactus@nayi-disha.org


