
  
 කාන්සාවට ප්රතිකාර ගත යුත්තත් 

කුමන අවසථ්ාවල දී ද? 

• තදින් පවතී නම් 

• එනිසා ඔබට අසහනයක් තහෝ 

අපහසුවක් ඇතිවන්තන් නම් 

• ඔබතේ එදිතනදා ජීවිතයට 

බලපායි නම් 

• එනිසා ඔබට යම් යම් තේවලින් 

වැළකී සිටීමට සිදු වී ඇත් නම්   

( උදාහරණ: පිරිසක් සිටින ස්ථාන 

වලට යාතමන් වැළකී සිටීම ) 

• දරුවකුතේ නම් පාසල් කටයුතු 

වල ට බලපායි නම් ( උදාහරණ : 

දරුවා පාසල් යාම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම) 

 

 

කාන්සා තත්ත්වයන් සදහා ඖෂධීය 

තමන්ම චර්යාත්මක ප්රතිකාරද පවතී.   

 

මානසික තසෞඛ්ය සායනයකින් තහෝ 
ඔබතේ වවදයවරයා තගන් වැඩිදුර 

විස්තර විමසන්න. 

 

ඔබ කාන්සාවට වවදය උපතදස් ලබා 

ගත යුත්තත් ඇයි? 

• දිගටම පවතින කාන්සාව 
එදිතනදා ජීවිතතේ කටයුතු 
අඩාල කරන නිසා 

• දිගටම පවතින කාන්සාව නිසා 
සිතත් කලකිරීම තහෝ විෂාදය 
ඇති විය හැකි බැවින් 

 

•  කාන්සාව ඔබතේ එදිතනදා 

ජීවිතතේ සතුට ට බලපාන නිසා 

 

• කාන්සාව ඔබතේ ශරීරයට බල 

පෑ  හැකි නිසා  

උදාහරණ: මාාංශ තේශි වල කැක්කුම 

(විතශ්ෂතයන් හිස,තබල්ල , උරහිස්, පිට ), 

වරින් වර සිදු විය හැකි රුධිර පීඩනය ඉහළ 

යාම, ශරීරය තුළ ඇති රසායන වල තවනස් 

කම් සිදුවීම, උදරතේ ආබාධ 
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 කාන්සාව විවිධාකාර ලෙස අපලේ 

ශරීරයට දැලෙන්ෙට හැකියි. 

ඔබලේ ඇඟට දැලෙෙ 

• මස් පිඬු වෙ තද වීමක් ලෙස 

• හෘද ස්පන්දෙ ලේගය වැඩි 
වීමක් ලෙස 

• හුස්ම ගැනීලේ ලේගය වැඩි 

වීමක් ලෙස 

• දහදිය දැමීම වැඩි වීමක් ලෙස 

• ලවේීමක් ලෙස 

• හිරි වැටීමක් ලෙස 

• සීතෙ වීමක් ලෙස 

• ක්ොන්ත ගතියක් ලෙස 

• උදරලේ අපහසුතාවයක් ලෙස 

• නිතර ඔක්කාරයට ඒමක් ලෙස 

• පපුලේ අපහසුතාවයක් ලෙස 

• නිතර ම මූත්රා කිරීමට අවශය 
වීමක් ලෙස 

• නිතර ම මළපහ කිරීමට අවශය 

වීමක් ලෙස 

• ශක්තිලයන් දුර්වෙ වීමක් ලෙස 

• නිදා ගැනීමට අපහසුතාවයක් 
ලෙස 

 

අපට දැලෙන්ෙට පුළුවන්. 

 

• සමහර කාන්සා තත්තත්තවයන් 

එක් දිගටම පවතී. 

 

 

• සමහර කාන්සා තත්තත්තවයන් 

වරින් වර තදින් පැමිලෙයි. 

උදාහරණය : හුස්ම ගැනීතම් අපහසුතාව, 

අධික හෘද ස්පන්දන තේගය, දහදිය දැමීම 
සමග ඇති වන බිය 

 

• සමහර කාන්සා තත්තත්තවයන්  
විලශ්ෂ අවස්ථා වෙ දී 

පැමිලෙයි.  

උදාහරණ:  

1. රුධිරය දුටු විට 

2. සමහර සතුන් ට ඇති විතශ්ෂ බිය 

3. විභාගයකට මුහුණ දීතම් දී 

 

 

• සමහර අය යේ විලශෂ් 
කාරෙයක් සේබන්ධලයන් 
දිගින් දිගටම කාන්සාවට පත්ත 

ලවති. 

1. පිරිසක් ඉදිරිතේ කතා බහ කිරීම 

2. තනිවම නිවසින් පිටතට යෑම 

3. තසෞඛ්ය කරුණු 

. 

 

කාන්සාව කියන්ලන් ලමාකක්ද? 

කාන්සාව ඔබට දැලෙන්ලන් 

ලකාලහාමද? 

 

 

ඔබලේ සිලතහි ඇති වෙ 

• ලොසන්සුන් බවක් ලෙස 

• චකිතයක් ලෙස 

• බියක් ලෙස 

• ආතතියක් ලෙස 

• කෙස්සල්ෙක් ලෙස 

• අවධාෙය ලයාමුකර සිටීමට 
අපහසුතාවයක් ලෙස 

 

කාන්සාව දැලෙන්ෙට හැකියි. 

 

 

 

 

 

එදිතනදා ජීවිතතේ දී ඇති වී සමනය 

වන සාමානය චකිතය ස්වාභාවික ය.  

නමුත් තදින් පවතින කාන්සාව සදහා 

වවදය උපතදස් ලබාගැනීම සුදුසුය 

 


