பாரிய நெருக்கடி சம் பவங் களின் பின்னான உளவியல் தாக்கங் கள்
உயிர ்த்த
ஞாயிறு(ஈஸ்டர ்)
தினத்தன்று
நிகழ் நத
்
சகித்துக்ககொள் ள
முடியொத
மூர ்க்கத்தனமொன அதிரடி தொக்குதலின் பின் ஏற் பட்ட தனி நபரதும்
ஒட்டுகமொத்த
சமூகத்தினதும் துன்பத்தத இலங் கை உள மருத்துத்துவ சதபயொனது பகிர ்ந்து
ககொள் கின்றது.நொங் கள்
பொதிக்கப்பட்டடொருக்கு
உளவளத்துதைதய
ஏற் கனடவ
வழங் கத்கதொடங் கியுள் டளொம் .
இதன் முதலொவது கட்டம் உளவியல் முதலுதவி என அதழக்கப்படுகின்றது.
உளவியல் முதலுதவி
உளவியல்
முதலுதவியொனது,உதவி
டததவப்படுகின்ற
பொதிப்பிற் குட்பட்ட
மனிதர ்களுக்கு
கநருக்கீட்டொன
கொலத்தில்
மனிதொபிமொன
ஆதரவு
வழங் கும்
கசயற் பொடொகும் .
இந்த
உதவியொனது
சரியொன
முதறயில்
பரொமரிப்பும் ,ஆதரவும் ,பொதுகொப்பும்
வழ் ங்குவதத உள் ளடக்கியள் ளது.
தனிநபரது டததவகதளயும் ,கருத்துக்கதளயும் ஆரொய் வதுடன் பொதிக்கப்பட்டவர ்கதள
கூர ்ந்து கசவிமடுப்பதுடன் அவர ்களுக்கு டநரந
் த
்
ககொடூரத்தத விபரிக்க அவர ்களின்
விருப்பத்திற் கு மொறொக பலவந்தப் படுத்தொதிருப்பதும் உளவியல் முதலுதவியின்
சொரொம் சமொகும் .
மக்கதள கசளகரியமொக இருக்கச ்
கசய் வதுடன் அவர ்களுக்கு உதவி, மற்றும்
அவர ்கதள சொந்தப்படுத்தி டமலதிக தீங் கு டநரிடொத வதகயில் பொதுகொப்பதும்
அத்தியொவசியமொனதொகும் .
இவ் வதகயில் தப்பிப்பிதழத்தவர ்களது தனியுரிதமயும் சுயமதிப்பும் எப்டபொதும்
மதிக்கப்பட டவை்டும் .
இந்த நட்டில் நொம் பல இடர ்கள் மத்தியில் வொழ் நது
்
வந்துள் டளொம் .நொம் இவ் வதகயொன
இழப்தப
எதிரக
் கொள் ள
ஏற் கனடவ
சில
வழிமுதறகதள
தகயொளப்
பழக்கப்பட்டுள் டளொம் .அத்துடன்
சமய
மற்றும்
கலொச ்சொரத்துடன்
கதொடர ்புபட்ட
கிரிதயகதள டமற் ககொள் ள வழி வகுப்பது இன்றியதமயொதகதொன்றொகும்
உளவளத்துதை
டமற் படி ஆதரவு வழங் கப்பட்டிருப்பினும் ,பொதிக்கப்பட்டடொருக்கு ஏற் பட்ட இழப்பின்
அளதவ
கருத்தில்
ககொள் தகயில்
சிலருக்கு
கூடிய
ஆதரவும்
வழிநடத்தலும்
உளவளத்துதறயில்
பயிற் சி
கபற் றவர ்களொல்
வழங் கப்படல்
டவை்டும் .இந்த
சந்தர ்ப்பங் களில் ,உளவளதுதறயில் டதர ்ச ்சி கபற் றவர ்கதளடயொ அல் லது ஒரு மடனொ
தத்துவ நிபுைதரடயொ சந்திக்கத் தயங் கக் கூடொது.
இலங் தகயின் எல் லொ கபரிய அரச தவத்தியசொதலகளிலும் தற் டபொது மடனொதத்துவ
நிபுைர ்கள் உள் ளனர ்.அவர ்களுதடய குழுவொனது அதனவருக்கும் ஆதரவு வழங் கத்
தயொர ் நிதலயில் உள் ளது.இலங் தக டதசிய தவத்தியசொதல மற்றும் நீ ரக
் கொழும் பு
கபொது
தவத்தியசொதலயின்
அவசர
சிகிச ்தசப்
பிரிவில்
உளவியல்
ஆதரவு
வழங் கப்படுகிறது.
அத்துடன் அவசர உளநல உதவி மற்றும் வழிகொட்டல் வழங் கும் முகமொக 24 மைிடநர
கதொதலடபசி டசதவதய1926 இற் கு அதழப்தப டமற் ககொள் வதனூடொக டதசிய மனநல
நிறுவகத்திலிருந்து கபற்றுக் ககொள் ள முடியும் .

