
  
 

විශාදය පිළිබදව කෙටිකයන්..  

➢ විශාදය යනු සුලභ මානසික 

ර ෝගයකි.  

 

➢ ඕනෑම රකරනකුට විශාදය 

වැළදිය හැක. එය 

රකරනකුරේ දුර්වල කමක් 

රනාරේ.  

 

➢ කලක් පවතින දුක ගතිය, 

අසුභවාදී සිතුවිලි, ආහා  

අරුචිය, නින්ද රනායාම 

මහන්සි ගතිය, ජීවිතය එපා 

වීම ආදිය විශාදරේ ර ෝග 

ලක්ෂණ රේ.  

 

➢ ඔබටත් ඉහත ලක්ෂණ 

ඇත්නම් වහාම මරනෝ 

වවදයව යකු හමුවන්න.  

 

➢ නිසි ප්රතිකා  ගැනීරමන් 

විශාදය සුව ක ගත හැක. 
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විශාදකේ ලක්ෂණ 

➢ සති ගණනක් පවතින දුක ගතිය 

➢ ශරී  ශක්තිය අඩු වීම 

➢ නිත  මහන්සි දැනීම 

➢ කලින් සතුටින් කළ වැඩ 

පිළිබදව උනන්දුවක් නැතිවීම 

➢ කෑම අරුචිය  

➢ නින්ද රනායාම  

➢ ලිිංගික ක්රියා වලට තිබූ 

කැමැත්ත අඩුවීම  

➢ ඉක්මන් රකෝපය 

➢ නුරුසස්නසුළු බව 

➢ අවධානය අඩු වීම 

➢ අමතක වීම 

➢ ආත්ම විශ්වාසය අඩු වීම 

➢ අසුභවාදී සිතුවිලි ඇතිවීම  

➢ තමා ව දක් කළා යැයි හැගීම 

➢ ජීවිතය එපා වීම  

➢ සියදිවි හානි ක  ගැනීමට සිතීම 

 

 

 

 

ප්රතිොර 

විශාදය සදහා පහත ප්රතිකා  ක්රම 

භාවිතා ක යි.  

➢ ඖෂධ  
රනාකඩවා අවම වශරයන් මාස 

6ක් වත් භාවිතා කල යුතු රේ.  

ආ ක්ෂාකාරීය. 

ඇබ්බැහි වීමක් නැත.  

 

➢ විදුත් ෙම්පන ප්රතිොර 
උග්ර විශාදරේදී, ජීවිතයට 

තර්ජනයක් වන ර ෝග ලක්ෂණ 

ඇති විටදී හා ඉතා ඉක්මනින් 

සුවය ලබාගැනීමට අවශය 

අවස්තා වලදී (උදා. පසු ප්රසව 

විශාදරේදී) විදුත් කම්පන 

ප්රතිකා  භාවිතා ක යි.  

ඉතා ආ ක්ෂාකාරී ප්රතිකා  

ක්රමයකි 

 

➢ මකනෝ චිකිත්සෙ ප්රතිොර  

 

 

අපි සියලු රදනාම කවදාරහෝ 

රශෝකයට පත්ව ඇත්රතමු. 

රබාරහෝවිට එම රශෝකී බව ටික 

දිනකින් තුනී වී යයි. එය අරේ 

එදිරනදා වැඩ කටයුතු වලට බාධාවක් 

රනාරේ. රමය ර ෝගී තත්වයක් රනාව 

අප මුහුණ රදන සාමානය අත්දැකීමකි.  

 

එකෙත්, 

විශාදය ඇති විටදී,  

සිරත් ඇතිවන දුක්බ  බව සති රහෝ 

මාස ගණනක් තිස්රස් පවතී.  

රම් සමගම ආහා  අරුචිය, නින්ද 

රනායාම මහන්සි ගතිය වැනි ශාරීරික 

ර ෝග ලක්ෂණ ද ඇතිරේ. 

එදිරනදා ජීවිතරේ වැඩකටයුතු නිසි 

පරිදි ක  ගැනීමට අපහසු රේ.  

 

විශාදය යනු සුලභ මානසිෙ 

කරෝගයකි.  

නිසි ප්රතිොර ගැනීකමන් එය 

සුව ෙරගත ෙැෙ.  

 


