
  
Summary 

පසු කම්පන ආතතිය, 

අනතුරු අවස්ථාවකට 

මුහුණ දුන් අයකුට සමහර 

විට ඇති වන රරෝග 

තත්වයකි. අනතුර පහව 

රගාස් දිගු කලක් යන තුරු 

පවතින තැතිගැන්ම, 

නිරන්තරරයන් සිද්ධිය 

මතකයට නැගීම, එම 

අවස්ථාවට අදාල රද්ධවල් 

මග හැරීම, නින්ද අඩු කම 

වැනි ලක්ෂණ ඇතිනම් 

ලංගම ඇති රරෝහරල් 

මානසික රසෞකය එකකය 

ට රයාමු වන්න. රමම 

තත්වයට ප්රතිකාර ඇත. 
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ර ෝග ලක්ෂණ 

ප්රධාන ර ාටස් හත කි, 

• නැවත මතක් වීම 

සිද්ධිය දැන් සිදුවන්නා රස් 

දැනීම  (flashbacks) 

නපුරු සිහින 

• මග හැරීම  

සිද්ධියට අදාළ රද්ධවල් (සථ්ාන, 

උප  ණ) මග හැරීම  

ඒ ගැන සිතුවිලි යටපත් කිරීම 

• ශාරීරික කම්පනය 

සුළු රද්ධටත් තිගැස්ීම  

නින්ද අඩු  ම 

ඉක්මනින් ත හ යාම  

• මානසික කම්පනය  

මත ය අඩු වීම  

ව ද ාරී හැගීම 

ප්රර ෝධයක් රනාමැති වීම  

සාමානයරයන්  ම්පන අවසථ්ාරේ සිට 

මාස තුනක් ඇතුලත ර ෝග ලක්ෂණ 

පහල රේ. ර ෝගය නිශ්චය කිරීමට 

රමම ලක්ෂණ අඩුම ත රම් මාසයක් 

වත්  පැවතිය යුතු අත , එම නිසා 

ඔහුරේ/ඇයරේ එදිරනද දින 

චර්යාවන්ට  ධා ඇති විය යුතුය.  
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ප්රතිකාර 

රම් සඳහා ප්රති ා  ල ා දීමට මානසි  

රසෞ ය පිලි ඳ සායනය ට රහෝ 

ලඟම ඇති ර ෝහලට රයාමු විය යුතුය.  

රම් සඳහා ප්රධාන ප්රති ා  විි රද කි. 

ර ෝගරේ තත්වය අනුව ඒවා රවන් 

රවන් වශරයන් රහෝ එක්ව ල ා රද්ධ. 

1. ඔසු ප්රතිකාර 

රමහිදී අි  දු , ත හව රහෝ 

නින්ද අඩු  ම වැනි ර ෝග 

ලක්ෂණ සඳහා ඔසු මගින් 

සහනයක් ල ා ගත හැ . 

 

2. මරනෝ චිකිත්සක ප්රතිකාර  

රමය මරනෝ චිකිත්ස යකු හමු 

වී ර ෝගියාරේ මානසි  

 ම්පන තත්වය සඳහා වාචි ව 

ල ා රදන ප්රති ා යකි. 

රමමගින් මානසි  ආතතිය, 

සිදුවීම පිලි ඳ ඇති බියජන  

සිතුවිලි, අි  ත හ යාම වැනි 

තත්වයන් අ මුණු   රගන 

ප්රති ා  ල ා රද්ධ.  

 

Page 1  

හැඳින්වීම 

පසු කම්පන ආතතිය යනු බිය 

උපදවන, දරුණු රහෝ අන්තරායකර 

අවස්ථාවකට යරමකු මුහුණ දුන් විට 

ඇති විය හැකි මානසික අබාධ 

තත්වයකි. 

 

රමවන් අවස්ථාවකදී බිය ඇතිවීම හා  

ශරීරරේ රවනසක්ම් සිදුවීම (රේගවත් 

හර්ධ සපන්ධනය, දහදිය දැමීම) 

සාමානය ක්රියාවලියකි. නමුත් රම්  

ලක්ෂණ දිගින් දිගටම, අනතුර පහව 

ගිය පසුත් පැවතීම පසු කම්පන අතැති 

තත්වරේ ලක්ෂණයක් විය හැක.  

 

අනතුරුදායක අවස්ථා වලට මුහුණ 

රදන සියලු රදනාට රමවන් තත්වයක් 

ඇති රනාවන අතර, සමහරුන්ට රමය 

ඇතිවීරම් අවධානම වැඩි විය හැක. 


