
  
කෙටිකෙන්.... 

ද්වීධ්රැව ක ෝගෙ ෙනු වරින් ව  මතුවන 

මානසිෙ ක ෝගෙකි. 

ක ෝගෙ ෙටපත්ව ඇති ොලවලදී ක ෝගිො 

සාමානය කලස සිටින අත   ක ෝගෙ මතු 

කවන  ොලවලදී දැඩි ක ෝග ලක්ෂණ 

කපන්නුම් ෙල හැෙ. 

කමම ක ෝගෙට ඇති එෙම හා සාර්ථෙම 

ප්රතිො  ක්රමෙ ඖෂධ කේ.  

නිසි ඖෂද වවදය අවවාද පරිදි කනාෙඩවා 

ගැනීකමන් සාමානය ජීවිතෙක් ගත කිරීමට 

හැෙ. 

කම් සඳහා ඕනෑම  ජකේ ක ෝහලෙ මානසිෙ 

කසෞඛ්ය සාෙනෙකින් ආධා  ගත හැෙ.  

 

සැෙසුම: වවදය කම්ධානි කහේවාගම  
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 • මෙෙ ලක්ෂණ ඉතා තීව්ර වන අතර  

පැහැදිලිවම ක ෝගිොකේ සාමානය ගති 

පැවතුම්  වලින් කවනසේ කේ.  ඒවා නිසා 

ඔහුට/ඇයට තොමේ එදිමනදා වැඩ 

කටයුතු වල මයදිෙට මනාහැකිවී පවුල 

මහෝ සොජය තුල ගැටුම් ඇති මවයි. 

කම්නිො විශාදෙ 

• අධික සතුට 
• අධික දුක සහ 

කලකිරීෙ 

• අධික තරහ 
• ජීවිතමේ වින්දනයක් 

නැති බව හැගීෙ 

• සිතුවිලි මේගවත්ව 
ගලා ඒෙ 

• කායික දුර්වකතාවය 

• මේගවත් කථනය • සොජශීලීබව අඩුවීෙ 

• අධික්රියාකාරීබව • ක්රියාශීලීබව අඩුවීෙ 

• ආමේගශීලීබව නිසා 
අවදානම් ක්රියාවල 
මයදීෙ - 

• ඍනාත්ෙක සිතුවිලි 

(අධික වියදෙ, අඩදබරවලට 
මයාමුවීෙ, ලිිංගික ආශාවන් 
අනුව නුසුදුසු මලස 
ක්රියාකිරීෙ,වැඩිපුර ෙත්පැන් 
/ෙත්රවය  භාවිතය) 

 

 

 

• නින්ද සහ කෑෙ රුචිය මවනසවවීෙ 

මෙන්ෙ දැඩිව එල්බගත් විවිධ අසාොනය 

විශවවාස ඇතිවීෙ සහ ඒ අනුව ක්රියාකිරීෙ 

මම්නියා සහ විෂාදය තත්ත්ව මදමකහිදීෙ 

දැකිය හැකි මපාදු ලක්ෂණයක් මේ. . 

•  

ප්රතිො  

• ද්වීධ්රැව ආබාධෙට ඇති එෙම සාර්ථෙ 

ප්රතිො  ක්රමෙ නිසි ඖෂධ භාවිතෙයි. 

  

• ඖෂධ ක ෝග ලක්ෂණ සමනෙ කිරීමට 

කමන්ම නැවත මතුීම වැලැක්ීමටද 

කොදා ගැකනයි. 

 

• ප්රථෙව ොනසික මරෝග පිලිබඳ විමශවෂඥ 

වවදයවරයකු විසින් නිවැරදිව මරෝග 

විනිශවචය හා ඖෂධ නියෙ සිදු කල යුතුය. 

 

• මදවනුව නියෙ කරන ඖෂධ නිවැරදිව හා 

මනාකඩවා ගත යුතුය.  

 

• මෙෙ ආබාධයට විවිධ ඖෂධ  වර්ග ඇති 

අතර මරෝගියාට  භාවිතා කිරීෙට සතුටු 

සහ සුදුසු ඖෂද වර්ග හා ප්රොණ 

වවදයවරයා සෙග සාකච්චා මකාට 

තීරණය කල හැක.  

 

• නිසි ඖෂධ භාවිතා මනාකළමහාත් මෙෙ 

මරෝගය නැවත නවත හිස ඔසවන අතර 

එමසව වුවමහාත් සාොනය ජීවිතයක් ගත 

කිරීෙට එය බාධාවක් වනු ඇත.  

 

හැඳින්ීම 

• ද්වවීධ්රැව මරෝගය මනාමහාත් බයිමපෝලර් 

මරෝගය පුද්වගලයකුමේ ජීවිත  කාලය තුල 

වරින් වර  ෙතුවන ොනසික මරෝග 

තත්වයකි.  

 

• තෙ පවුමල් උග්ර ොනසික මරෝග ඇති 

මවනත් සාොජිකයන් සිටින්මන් නම් 

මෙය ඇතිවිය හැකි ප්රවනතාව වැඩිය. 

 

• මෙෙ මරෝගය නිසි ප්රතිකාර ලබා 

ගැනීමෙන් සාර්ථකව පාලනය කල හැකි 

අතර  සාොනය ජීවිතයක් ගතකිරීෙට, 

එනම් විවාහ වීෙට, දරුවන් ලැබීෙට, වැඩි 

දුර ඉමගනීෙට  මහෝ සාර්ථක වෘතියක් 

පවත්වා ගැනීෙට මෙය බාධාවක් විය යුතු 

නැත. 

 

 

මරෝග  ලක්ෂණ 
 

• ද්වවීධ්රැව මරෝගය එකිමනකට ප්රතිවිරුද්වධ 

ආකාර මදකකට මපන්නුම් කළහැක. 

එනම්, විටකදී මම්නියා(mania) තත්වයද 

තවත් විටකදී විශාදය(depression)   

තත්වයද මලසය.   

 

• මරෝගමේ ලක්ෂණ, ෙතුවී සති මහෝ ොස 

කිහිපයක් මනාකඩවා පැවත නැවත 

යටපත්වන අතර ක ෝගෙ පවතින ොලෙ  

තුල ක ෝගිොට තමන්කේ සිතුවිලි කහෝ 

ක්රිොවන් පිලිබඳ පාලනෙ අවම කේ. ඳ 

ඇති පාලනය අවෙ මේ.  

මෙෙ තත්ත්ව මදකෙ සති මහෝ ොස කිහිපයකට 

පසු නැවත යථා තත්වයට පත්වන අතර ඒවා 


