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ශ්රී ලංකාව තුල කංසා වගාව නීතිගත කිරීමට ගන්නා උත්සාහය ගැන ශ්රී ලංකා
මනනෝ වවද්යවරුන්නේ සංගමනේ අවධානය
මෑතකදී ශ්රී ලංකාව තුල කංසා වගාව නීතිගත කරන ලලස ඉල්ලීම් ගණනාවක්
ඉදිරිපත් වී ඇත. ශ්රී ලංකාලේ විෂ වර්ග, අබං සහ අන්තරදායක ඖෂධ වර්ග පනතට
අනුව කංසා අන්තරාදායක ඖෂධයකි. ශ්රී ලංකාලේ මානසික ලසෞඛ්යය
විල ේෂඥයන් වන අපි, කංසා නිසා අපලේ ජනතාවට හා ප්රජාවට, විල ේෂලයන්
ළමයින්ට හා ලයෞවනයන්ට බරපතල හා සේිර කායික, මානසික හා සමාජීය හානි
වන බව නැවත නැවත අත්දකිමු. එම නිසා අපිලමම කරුණ ගැන නිරන්තරලයන්
අවධානය ලයාමුකරලගන සිටිමු.
එක්සත් ජාතීන්ලේ සංවිධානය මගින්ද අන්තරාදායක ඖෂධයක් ලලස
වර්ීකරණය කර ඇති කංසාවල ලනාලයකුත් විෂ රසායනයන් අන්තර්ගතය.
සේනායු ප්රතිග්රාහක මත ක්රියාකරන ලටට්රාහයිලරෝකැනබලනෝල්ල (THC) කංසා
වල ඇති ප්රබලම ඇබ්බැහිකාරක රසායනකයයි.භින්ලනාද්මාදය, සයිලකෝසියාව,
ද්වී ධ්රැව අවපාතය, කාන්සාව, සංත්රාසයික තත්ත්ව, විෂාදය, ඇබ්බැහිවීම් වැනි
මානසික ලරෝග කංසා නිසා ඇතිවන බව හා එම ලරෝග තත්ත්ව කංසා නිසා තීව්ර
වන බව පර්ලේෂණවලින් තහවුරු වී ඇත. ඊට අමතරව සියදිවිනසාගැනීම් හා
සේවහානිකරගැනීම් වලටද කංසා භාවිතය ලහේතු ලවයි. කංසා නිසා ළමයින්ලේ හා
ලයෞවනයන්ලේ ලමාළලේ වර්ධන දුර්වලතාවයන්, බුද්ි ඌනතාවයන් හා
ඉලගනීලම් ගැටළු ඇතිවීමද භයානක තත්වයකි. කංසා දුලමහි පිළිකාකාරකයන්
හා අසාත්ිකකාරකයන් ඇති අතර ලම්වා දිගුකාීන ලපනහළු ලරෝග හා
ආසාදානයන්ට ලහේතු ලවයි. කංසා භාවිතලයන් පසුව රථවාහන පැදවීම තුළින්
මාරාන්තික රථවාහන අනතුරුවලට ලහේතු වන බව පැහැදිලිව ලසායාලගන ඇත.
කංසා දුම භාවිතා කරන්නන් අසල සිටින්නන්ටද, විල ේෂලයන් ගර්භනී
මවුවරුන්ට හානිදායකය. ඒවාලේම, කංසා භාවිතය අලනකුත් තහනම් මත්රවය
භාවිතයට ඇති අවදානම වැඩි කරයි.
මලනෝ වවදයවරුන් වන අපි ශ්රී ලාංකික තරුණයන් පහසුලවන් ිලට ගත හැකි
මදන ලමෝදකද ඇතුළු ලනාලයකුත් කංසා වර්ග භාවිත කිරීම නිසා මානසික ලරෝග
වලට ලගාදුරු වන ආකාරය දිනපතා දකිමු. පියවරුන් කංසා භාවිතා කිරීම නිසා
පවුල්ල තුල ඇතිවන දරුවන්ලේ ගැටළු, හිංසන තත්ත්ව හා දරිරතාවයන් ගැන
ලේදනා බර කතන්දර වලට අපි දිනපතා අහුම්කන්ලදමු.
කංසා වගාව නීති ගත කිරීමට එක ලහේතුවක් ලලස දැක්ලවන්ලන් ආයුර්ලේද
චිකිත්සාවන්ට අව ය ප්රමාණය සපයා ගැනීමයි. එලහත් ලමම ප්රමාණය
අත්අඩංගුවට ගන්න කංසා වලින් සපයා ගත හැක. අන්තරායකර ලලස සැලලකන
ඔපියම් ාක ලකාටසේ ආයුර්ලේද හා බටහිර වවදය ක්රම ලදලක්ම භාවිත කරන
නමුදු, ඔපියම් වගාව නීතිගත කරන ලලස ඉල්ලීමක් නැත. ඔපියම් වගාව නීති ගත
ලනාකර ඖෂධ ප්රතිකාර සඳහා ඔපියම්සපයා ගැනීමට පැහැදිලි ක්රමලේදයක් ඇත.

කංසා නිෂේපාදන ඖෂධ ලලස ලලස බටහිර වවදය ක්රමය තුල වැදගත්කමක් ගන්ලන් නැත. AIDS
ලරෝීන්ලේ සේනායු ලේදනාවන් ආදියට ප්රතිකාරයක් ලලස කංසා නිෂේපාදන කලාතුරකින් භාවිත ලවයි.
එලහත්ලම් සඳහා ලවනත් වඩා ඵලදායී ප්රතිකාර ඇත. ඖෂධ ලලස කංසා වල ඇති ඵලදායී බව ගැන
සාක්ි ඉතා අඩු ලහෝ නැති තරම්ය.
සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් කිසිදු විදයාත්මක පදනමක් නැතිව කංසා වල වයාජ ගුණ හුවා දක්වින්
සමාජ මාධය තුල කංසා වගාව නීතිගත කිරීමට යත්න දරති. ලමම කණ්ඩායම් දිරි ගන්වන්ලන්, පිටරට
සමාගම් වානිජමය පරමාර්ථයන් මත වයාප්ත කරන ජාන තාක්ෂණලයන් ලවනසේකල කංසා විල ේෂ වගා
කිරීම වන නිසා ඔවුන්ලේ සතය අභිලා ය කුමක් දැයි ලසායා බැීම අතයව ය කරුණකි.
අන්තරායකර ඖෂධ පිලිබඳ ජයාතයන්තර සම්මුතීන්ට අනුව කංසා අන්තරායකර ඖෂධයකි. ශ්රී ලංකාලේ
විෂ වර්ග, අබං සහ අන්තරදායක ඖෂධ වර්ග පනතට අනුව කංසා අන්තරාදායක ඖෂධයකි . නමුත් කංසා
වගාව නීතිගත කර ශ්රී ලංකාව තුල නීතිගත මත්රවයයක් ලලස කංසා භාවිතය ජනප්රිය කිරීමට අරමුදල්ල තර
කණ්ඩායමක් ලද් පාලන නායකයන් හා නීති සකසන්නන් ලපළඹවීමට උත්සාහ කිරීම කම්පා සහගත
හා භයානක තත්වයකි.
කංසා ශ්රී ලංකාවට ආර්ික සමුර්ිය ලගන ඒ යයි සිතීම ිථයාවකි. අප ප්රජාවලේ මානසික, කායික, හා
සමාජීය ලසෞඛ්යය විනා කර ලබාගත හැකි සමුර්ියක් නැත. දැනටමත් දුම්වැටි හා මදයසාර භාවිතයට
අදාළ ආර්ික තත්ත්ව ලපන්නා ලදන ආකාරයට කංසා වගාව නීති ගත කළලහාත් වසර කීපයක් තුල
ලද්ශීය ආර්ිකයට වි ාල අලාභයක් හා සංවර්ධනයට වි ාල බාධකයක් ඇති වනු ඇත.
අලප් රට ලහලරායින් හා අලනකුත් මත්රවය භාවිතාව නිසා දැනටමත් දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ ලදින් සිටී.
රජය ලමම මත්රවය සැපයුම නවතා දැමීමට ගන්නා පියවර අපි ඉතා අගය කරමු.
ශ්රී ලංකාලේ විල ේෂඥ මලනෝ වවදය වෘත්තිකයන්ලගන් සමන්විත වන මලනෝවවදය වරුන්ලේ
සංගමලේ සාමාජිකයන් වන අපි කංසා වගාව නීතිගත ලනාකරන ලලසට රජලයන් ඉතා ඕනෑකින්
ඉල්ලලා සිටිමු.

