
 

  

පසු ප්රසව  ව ිය   ුල   

ඇති න විශාද  (Postpartum 

depression) 

mQ¾j m%ij iufhaoS fyda ore 
m%iQ;sfhka miq udij,§ we;eï 
ldka;djka ;=< úYdoh frda. 
,laIK we;súh yel' 

iudcfha nyq,j olakg we;s 
udkisl frda.hla jk úYdoh yd 
iudk frda. ,laIK fuu 
;;ajfha§o oelsh yel' 

සිතේ ඇතිවන තදබල කනගාටු 

ස්වභාවය, අලුත උපන් දරුවා සහ තමා 

ගැන සැලකිලිමේ තනොවීම  වැනි  

ත ෝග ලක්ෂණ ඇතිතේ. 

එදිතනදා ජීවිතතේ වැඩකටයුතු නිසි 

පරිදි ක  ගැනීමට අපහසු තේ.  

මනනෝ ව දය ය ු  මුවී 

නිසි ප්රතිාාය ැනීමනම්  නමම 

තත්   සු  ායැත මනා.  

 

පසු ප්රසව  ව ිය   ුල   ඇති න 

විශාද   

නයෝැ  ක්ෂණ  

 නි න්ත තයන් කදුළු සලන 

දුක්බ  ගතිය 

 ශරී යට දැතනනන දැඩි තවතහස 

 කෑම අරුචිය  

 නින්ද තනොයාම  

 නිත  තකෝපයට පේවීම 

 නුරුසස්නසුළු බව 

 සෘණාේමක සිතුවිලි ඇතිවීම  

 ජීවිතය එපා වීම  

 දරුවා ගැන පමණ ඉක්මවා 

කනගටු වීම.උදා:දරුවාට යම් 

ත ොගයක් සෑදී ඇතැයි බිය වීම 

 සමහ  මේවරුන්ට සියදිවි හානි 

ක  ගැනීමට පවා සිතුවිලි ඇතවිය 

හැක 

 කලාතු කින් මව දරුවා ඝාතනය 

තකොට තම ජීවිතයද හානික  

ගැනීම සිදුවිය හැක 

 

 

 

පසු ප්රසව  ව ිය   ුල   ඇති න 

සවයිනාොසි ා  (Postpartum 

psychosis) 

තමම තේවය පසු ප්රසව  ව ිය  ුල  

ා ාුලයකි්  ඇති න තදබ  මානසිා 

නයෝැ කි.  

 නයෝැ  ක්ෂණ  

 නින්ද තනොයාම , කෑම අරුචිය  

 නිත  තකෝපයට පේවීම 

 කලබලකාරී හැසිරීම 

 සැක සහගත බව 

උදා:දරුවාට,මවට කවුරුන් තහෝ 

හානි ක න බවට ඇති සැකය 

 තමාතග ශරී  තසෟ ඛ්ය 

ගැනතනොසැලකිලිමේ වීම 

 මතනෝභාවය ක්ෂණිකව තවනස් 

වීම 

උදා:විතටක කදුළු සලන අත  

තවේ විතටක අධිකතලස සතුටු වීම  
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contactslpsych@gmail.com 
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පූර්  සවම පසු ප්රසව  ව ිය   ුල   

ඇති න මානසිා නයෝැ 

දරු ප්රසූතති   නපය නම් ම පසු මාසව  ීතත් 

ඕනෑම මවකට තමම මානසික ත ෝග 

වැළදිය හැක. එය කිසිවිටකේ 

පුද්ගලතයකුතේ දුර්වල කමක් 

තනොතේ. 

තමම මානසික ත ෝග ප්රධාාන 

වශතයන්  පසු ප්රසව අවදිය  තුල  

ඇතිවන විශාදය (Postpartum 

depression) සහ පසු ප්රසව අවදිය  

තුල  ඇතිවන සයිතකොසියාව 

(Postpartum psychosis) තලස වර්ග 

කළ හැක.  

එම අවස්ථා වලදී දැකිය හැකි ත ෝග 

ලක්ෂණ තමම පත්රිකාව තුල සදහන් 

තේ. 

නිසි ප්රතිාාය ැනීමනම්  නමම 

මානසිා නයෝැ සු  ායැත 

මනා.  

  

 

http://www.slcpsych.lk/


   


