
  
සාරාාංශය 

සමාජ භීතිකාව බහුලව අප 

අතර පවතින මානසික 

තත්වයක් වන අතර එය 

සම්පූර්ණයයන් සුව කළ හැක.  

 

ජානමය යහේතු, 

යපෞ aරIත්වයේ සේවභාවය, 

ජීවත් වන සහ රැකියාව කරන 

පරිසරයේ සේවභාවය යන 

සියල්ල යම්ප සඳහා බලපෑ 

හැක. 

 

m%:sකාර යනාකයළායහාත් 

ජීවිතයේ ඉලක්ක කරා ළඟා 

වීම අපහසු වී තමායේ උපරිම 

සාar:කත්වයට පත්වීම        

සිහිනයක් පමර්ක් විය හැක. 

 

මයනෝ වවදHවරයයකු සිටින 

ඕනෑම රජයේ යරෝහලකින් 

යනාපමාව m%;sldr ලබාගන්න. 

ඔබයේ යපෞද්ගලිකත්වය 

ආරක්ශා වන පරිදි m%;sldr 

කිරීමට අපි බැඳී සිටිමු. 
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ර ෝග ලක්ෂණ 

ඉහත සඳහන් කළ ලක්ෂර් වලට 

අමතරව, 

 අළුතින් හමුවුනු යකයනකු සමඟ 

යහෝ, විරුද්ධ ලිාංගිකයන් සමඟ 

යහෝ, තමාට ඉහළ තනතුරු දරන 

අය සමඟ කථා කිරීම අපහසුවීම. 

 මුහුර් දීමට අපහසු අවසේථා වලදී 

හදවත යේගයයන් ගැසීම, හුසේම 

ගැනීම අපහසුවීම, යවේීම, දහදිය 

දැමීම වැනි ශාරීරික අපහසුතා 

ඇතිවීම. 

 යකයනකු ඉදිරියේ කෑම ගැනීම, 

ලිවීම, දුරකථනයයන් කථාකිරීම 

අපහසුවීම. 

යන ලක්ෂර් තිබිය හැකියි. 

 

ප්රතිකාර  

ඖෂධ m%;sldr සහ මයනෝ චිකිසේතක 

m%;sldr එකතුයවන් idraaaa:l m%:sM, ලබා 

ගත හැක. 

 මයනෝ චිකිසේතක m%;sldr වලදී සිදු 

කරන්යන් තමන්ට මුහුර් දීමට 

අපහසු අවසේථා වලට l%මානුකූලව, 

අපහසුව අඩු අවසේථායේ සිට 

අපහසුව වැඩි අවසේථාව දක්වා මඟ 

යනාහැර මුහුර් දීමට සැලැසේවීමයි.   

 එහිදී ඇතිවන ශාරීරික අපහසුව අඩු 

කිරීමටද ඖෂධ ඇත. 

 මනස සැහැල්ු කිරීමට ගැඹුරු 

හුසේමගැනීයම්ප වHdhdමද සිදු කළ 

හැක. 

 තමාව ඉන් අය වියේචනය 

කරන්යන් යැයි දැයනන සිතිවිලි 

යවනසේ කරන සහ ඒ අනුව තමායේ 

හැසිරීම යවනසේ කරන වියශේශ 

මයනෝ චිකිසේතක m%;sldrයක් වන 

Cognitive Behaviour Therapy 

m%;sldr l%මය යමහිදී මයනෝ වවදH 

වරයකුයේ උපයදසේ අනුව 

සම්පූර්ණ කිරීයමන් idraaaa:l m%:sM, 
ලබාගත හැක. 

හැඳින්වීම 

 පිරිසක් ඉදිරියේ කථා කිරීම, යමක් 

ඉදිරිපත් කිරීම, අළුතින් හමුවුනු 

යකයනකු සමග කථා කිරීම ඔබට 

අපහසුද? 

 එවැනි අවසේථා ඔබ මඟ හරිනවාද? 

 තමන් කථා කරන, හැසියරන 

ආකdරාය පිළිබඳව අන් අය 

වියේචනය කරන්යන් යැයි 

සියතනවාද? 

කලක් තිසේයසේ යමම ලක්ෂර් පවතියි 

නම්ප, යමම තත්වය ඔබයේ එදියනදා 

කටයුතු වලට බාධාවක් නම්ප ඔබ සමාජ 

භීතිකායවන් යපයලනවා විය හැකියි. 

යමය සාමනH ලැජ්ජdශීී බවට වඩා 

එහා ගිය ජීවිතයේ එදියනදා කටයුතු 

වලට ndධා ඇති කරන තත්වයකි. 

 

 

 


