
  කාාංසාව යනු කුමක්ද? 

“ශාරීරික වවනසක්ම් ඇති කරවන, කනසස්ලු  සහ පීඩාකාරී   

සිතුවිලි වලින් සාං යුක්ත වූ හැඟීමකි.” (පුනරාව¾;න, 
ආක්රමශීලී  සිතුවිලි වහ  ත්සුකකයන් සිත)           

    (ඇමරිකානු මවන විදයා සාංයමය, 0000)      

  

“කාාංසාව” පිළිබඳ ඔබ දැනයත යුතු කරුණු 

 
 

  පරිසරවයන් එන ආතතිය - රැකියාවේ දුෂක්රතා, සබඳතා යැටලු වහ  පවුල් යැටලු වැනි වේ 

  ජාන විදයාව     - කාාංසාමය ආබාධයකින් වපවෙන පවුවල් සාමාජිකයන් සිටින විට තමන්ද එය අ්විඳීමට වැඩි ඉඩක් ඇත 

  වවදය සාධක - වවන් වර යයක වර ය ලක්ෂශයක් වලස, ඖෂධයක අතුරු බලපෑම, දැඩි ශලයක¾මයක ආතතිය වහ  වර යයකින් සුකවය 
        ලැබීමට දී¾ඝ කාලයක් යතවීම නිසාද ඇතිවිය හැක   

  වමාෙවේ රසායන විදයාව - වහ වම න සහ වමාෙවේ විදු් සාං{d  වැරදි වලස සකස ්වීම              

  ම්රවය ාාවිතය වහ  ඉන් ඉව් වීම - විය හැකි ඉහත වහත්ු වල බලපෑම තීව්ර කෙ හැකිය 

  විවිධ කාාංසාමය ආබාධ 

    සාමානය කාාංසාමය ආබාධය 

වමිදී, එදිවනදා කටයුතු වලට බාධා කරන 
නිරන්තර හා අධික කනසස්ල්ලක් පවතී. 
රැකියාවේ වයකීම්, පවුවල් වසෞඛ්යය, ිලල්ප් 
වයවීම, හමුවීම් වමන්ම වයදර වදාවේ වැඩ වැනි 
සුකලු කාරශා ද වමම කනසස්ල්ලට වබාවහ විට 

වහත්ුවේ.  

   හදිසි කලබලකාරී හැඟීම් දනවන ආබාධය (සාංත්රාසය) 

වමම ආබාධය සිත පුේයලයින් හට පුනරාව¾තන, 
අනවේක්ිත හදිසි කලබලකාරී හැඟීම් ප්රහාර හට 
යනී. වමම ප්රහාර යනු දැඩි ිලයක් වන අතර එය 
ක්ෂ්ි කව හට වයන මිනි්තු කිිපයක් ඇතුෙත 
තපරිමයට පැමිවේ. ප්රහාරයන් අනවේක්ිතව වහ  
ිලය තපදවන වසත්ුවක්, ත්වයක් වැනි වේරකයක් 
මගින්ද ඇතිවීමට හැක.  

සමාජ කාාංසාමය ආබාධය 

ලැජ්ජාව, සව්යාං වි{dනය සහ අන් අය 
විසින් විනිශච්ය කිරීම වහ  RKd;aමකව 
බැී ම පිළිබඳ සැලකිලිම් වීම වැනි හැඟීම් 
නිසා ඉහෙ මට්ටවම් කාාංසාව,ිලය හට 
යැනීවමන් සමාජය හා යැවටන අවසථ්ා 
මඟ හැරරමි වමයට ඇතුේ වේ. 

 විවශ්ි ත භීතිකාවන් 

සුකවිවශෂ් වස්ූ න්ට වහ  ත්වයන්ට අධික ිලයක් වහ  
පිළිකුලක් දක්වයි. මින් ඇතැම් අවසථ්ාවල කාාංසාවට 
ප්වීම යථාතේවාදී විය හැකි නමු් භීතිකාව ඇති 
පුේයලයින්ට දැවනන ිලය, එම අවසථ්ාව වහ  වසත්ුව 
නිසා ඇතිවන සැබෑ අවදානමට සමානුපාතික වනාවේ 
(වබාවහ  ඉහෙ අයයක් යනී).  

පශ්චා් වයසන ක්ලමථ ආබාධය 

පශච්ා් මානසික ක්ලමථ ආබාධය යනු 
සව්ාාාවික විපතක්, බරපතල අනතුරක්, 
ත්රසත් ්රියාවක්, යුේධයක්ටසටන්, ෂණෂශට
අපවය ජන වහ  වවන් ප්රචේඩකාරී 
පුේයලික පහරදීම් වැනි කම්පන සහයත 
සිදුවීමක් අ්විඳ ඇති වහ  දැක ඇති 
පුේයලයින් තුෙ සිදුවිය හැකි ප්රති්රියා සහයහයකි. 

ග්රසය්ය අනිවා¾hතා අක්රමතාව 

මනසට ඇතුළු වන අනවශය හා කරදරකාරී 
සිතුවිලි වහ  රූප වමයට ඇතුේ වේ. වමම 
ත්වය විශාල කාාංසාවක් වහ  අපහසුකතාවයක් 
ඇති කරන අතර එම අප්රසන්න හැඟීම් 
තාවකාලිකව සමනය කිරීමට ත්සාහ කිරීමක් 
වලස අනිවාර්යටපුනරාව¾;න ච¾යා වහ  විවිධ 
මානසික ්රියාවන්ට වයාමුවේ. 

 

 

 

 

 වවන්වීවම් කාාංසාමය ආබාධය 

 වවන්වීවම් කාාංසාව ආබාධයක් ඇති පුේයලවයකු තමා සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින අයවයන් වවන්වීම යැන 

අධික ිලයක් වහ  කනසස්ල්ලක් ඇති කර යනියි. එම පුේයලයා වනාමැතිව නිවසින් බැහැරව යාම වහ   නිදා 

යැනීමට අකමැති වීම, ප්රතික්වෂප් කිරීම වහ  වවන්වීම පිළිබඳ ිලයකරු සිින අ්විිමම සිදුවිය හැකිය.  

 

 

 

    කාාංසාවට බලපාන වහ්තු 

 

 

 



     හඳුනා යන්වන් වකවස්ද? 

(කාාංසාව යනු සාමානය හා වබාවහ  විට වසෞඛ්යය සම්පන්න ිත්ත වේයයකි. වකවස ්වුවද, පුේයලවයකුට නිරන්තරවයන් අසාමානය මට්ටවම් 
කාාංසාවක් දැවනන විට එය වර යාබාධයක් බවට ප් විය හැක. ඒවා සැබෑ, බරපතල නමු් ප්රතිකාර කල හැකි ත්වයන් වේ). 

ඔවේ ආබාධය යැන දැනුව් වන්න : ඔබ වැඩි වැඩිවයන් දන්නා තරමට, වර ය ලක්ෂශ සහ බාධක කෙමනාකරශය කිරීමට වඩා වහාිමන් සූදානම් 
       වීමට ඉඩ ලැවබනු ඇත  

පරිවා ජනය කරන කැව න්් ප්රමාශය අු  කිරීම : කැව න්් යනු මවන ාාවය වවනස ්කරන ඖෂධයක් වන අතර, එය කාාංසා ආබාධවල වර ය 
              ලක්ෂශ තව් තග්ර කරයි. 

ම්පැන් සහ විවන දා්මක ඖෂධ යැනීවමන් වෙකින්න: ම්රවය අනිසි ාාවිතය කාාංසාව පිළිබඳ අවදානම වැඩි කරයි.  

නිවැරදි ආහාර රටාව :               ඔවේ වසෞඛ්යය පව්වා යැනීමට, වහාඳ හැඟීමක් සහ ශක්තියක් ලබා යැනීමට අවශය වප ෂය පදා¾: ලබා වදන 
          විවිධ ආහාර අනුාව කරන්න.                                 

වහාඳ නින්දක් ලබා යන්න:       නින්වේ යැටලු සහ කාාංසා ආබාධ වබාවහ  විට එකිවනකට සම්බන්ධ වේ. එබැවින් පැය 7 සිට 9 දක්වා ගුශා්මක 
          නින්දක් ලබා යැනීම වැදය් වේ. 

සන්සුකන් වීමට ඉවයන යන්න :  ආතති කෙමනාකරශය ඔවේ කාාංසා ආබාධ ප්රතිකාර සැලැසව්ම් වැදය් වකාටසකි. සතිම්බව, යැුරරු ුසසම් 
          යැනීවම් වයායාම, දිගු වේලාවක් සන්ානය, අඳුවේ විවේක යැනීම සහ වය ය වැනි සරල ්රියාකාරකම් ඔබට  
          පීඩාකාරී දවසකින් පසුක සන්සුකන් වීමට සහ කාාංසාවේ මානසික හා ශාරීරික සාං{d නිවාී මට තපකාරී වේ.  

වයායාම කරන්න :          ශාරීරික වයායාම තුලින් සව්යාං ප්රතිරූපය වැඩි දියුණු වීම වමන්ම ධනා්මක හැඟීම් වේරශය කරනු ලබන  
          වමාෙවේ රසායනික රවය(වහ වම න) මුදා හැරීමද සිදුවේ. 

ආධාරක ජාලය :         පවුවල් සාමාජිකවයකු වහ  මිතුවරකු වැනි සහවය යය දක්වන ුසරුපුරුදු පුේයලයින් සමඟ යැටලු කතා කිරීමට පුරුදු වන්න.  

කාාංසාව සඳහා සව්යාං-තපකාර ක්රවම පායන් ඉතා ලලදාී  විය හැකි අතර, ඔබව  කනසස්ල්ල වහ  භීතිකා ප්රහාරයන් විශාල වී තිවේ නම්, ඒවා 
ඔබව දැඩි පීඩාවට ප් කරයි නම් වහ  ඔවේ වදනික කටයුතුවලට බාධා කරයි නම්, වෘ්තිකවයකුව  සහාය ලබා යැනීම වැදය්ය.  

වපාදුවේ ය් කල, වබාවහ  කාාංසාමය ආබාධ සඳහා මවන  ිතකි්සනය, ඖෂධ වහ  වම් වදවක් යම් සාංවය ජනයක් ප්රතිකාර සඳහා යනු ලැවේ.  

ඖෂධ :  ඖෂධ ාාවිතය මඟින් වමාෙවේ රසායනික සාං වය ය සමතුලිත කිරීම, කාාංසාවේ විවිධ කථාාංය වෙක්වා යැනීම සහ ආබාධවේ දරුණුතම 
 වර ය ලක්ෂශ වෙක්වා යැනීම සිදුවේ. 

මවන ිතකි්සාව :  ප්රජානන ච¾යා ිතකි්සාව සහ නිරාවරශ ිතකි්සාව 

    කාාංසාමය ආබාධය ඔවේ හැඟීම් සහ ඔවේ හැසිරීම් වලට බලපාන්වන් වකවසද් යන්න ඉවයන යැනීමට තපකාරී වන  
    තපවේශන ්රියාවලියකි. ප්රජානන ච¾යා ිතකි්සාව (CBT) ඔවේ කාාංසාවට වහත්ු වන Rශා්මක ිතන්තන රටාවන් සහ  
    අතා¾කික විශව්ාසයන් හඳුනා යැනීමට සහ අභිවය ය කිරීමට තපකාරී වන අතර නිරාවරශ ිතකි්සාව මඟින් ඔවේ ිලය සහ 
    කරදර වලට ආරක්ිත, පාලනය කරන ලද පරිසරයක් තුල මුුසශ දීමට දිරියන්වයි.   

  වැඩි විසත්ර සඳහා; 

•    පාලනය කෙ වනාහැකි කනසස්ලු සහයත හැඟීම් 

•   ක්රමවයන් වැඩිවන නුරුසන්ා බව  

•   යම් වදයකට අවධානය වයාමු කිරීවම් දුෂක්රතා 

•   නින්දට යාම වහ  නින්ද පව්වා යැනීම වැනි නින්ද පිළිබඳ යැටලු 

•   සීතල වන, දහඩිය දමන වහ  ිරි වැවටන අ් වහ  පාද 

•   ුසසම් ිරවීමක් වැනි හැඟීම 

•   ඔක්කාරය 

• මාාංශ වේශින්ව  ආතතිය 

• හෘද සප්න්දනය වේයව් වීම, භීතිවේ හැඟීම් 

• වතාල කට වියී ම, කරකැවිල්ල 

• අනතුරු ඇඟවීමකින් වතාරව ඇතිවන හදිසි 
කලබලකාරී හැඟීම්  

• වනාසන්සුකන්කම සහ “තවදුරට් 
දරායැනීමට වනාහැකිය” යන හැඟීම 

 
   කාාංසාව දරා යැනීම සහ කෙමනාකරශය කිරීම සඳහා සව්යාං-තපකාර සලසා යැනීම 

  කාාංසාමය ආබාධය සඳහා ප්රතිකාර තිවේ 
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Contact: 011 2 881 000 - Ext 361 or 011 2 800361  

Mobile—077 37 46 276 
 email: counsellor@ou.ac.lk 

  
   077 37 46 276 - Mrs. Hema Ranawake 
 
 

දු.ක.: 0110881 000 - දිගුව 361  වහ   0110881361 

ජාංයම දු.ක. –0773 74 60 76 

(WhatsApp ඇමතුම් ලබා යත හැක) 

               ඊ-තැපෑල: counsellor@ou.ac.lk 

 



  What is Anxiety? 

“An emotion characterized by feelings of tension, worried 

thoughts and physical changes.” (having recurring intrusive 

thoughts or concerns)             

     (American Psychological Association, 2000)      

  

THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT “ANXIETY” 

 
 

 Possible causes include: 

  Environmental stressors - such as difficulties at work, relationship problems, or family issues 

  Genetics - as people who have family members with an anxiety disorder are more likely to experience one themselves 

  Medical factors -such as the symptoms of a different disease, the effects of a medication, or the stress of an intensive surgery    
            or prolonged recovery 

  Brain chemistry - misalignments of hormones and electrical signals in the brain    

  Use of or Withdrawal from an illicit substance - the effects of which might intensify the impact of other possible causes 

  Types of Anxiety Disorders 

    Generalized anxiety disorder 

It involves persistent and excessive worry 
that interferes with daily activities. Often 
the worries focus on everyday things such 
as job responsibilities, family health or    

minor matters such as chores, car repairs, or appointments.  

   Panic disorder  

People with panic disorder have recurrent 
unexpected panic attacks. Panic attacks are 
sudden periods of intense fear that come on 
quickly and reach their peak  within minutes. 
Attacks can occur unexpectedly or can be 
brought on by a trigger, such as a feared   
object or situation.  

 Social anxiety disorder  

This involves high levels of anxiety, 
fear and avoidance of social situations 
due to feelings of embarrassment,   
self-consciousness and concern about 
being judged or viewed negatively by 
others.  

 Specific phobias  

An intense fear of—or aversion to—specific  
objects or situations. Although it can be         
realistic to be anxious in some circumstances, 
the fear people with phobias feel is out of     
proportion to the actual   danger caused by the 
situation or object.  

Post Traumatic Stress disorder (PTSD) 

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is 
a set of reactions that can occur in   
people who have experienced or      
witnessed a traumatic event such as a 
natural disaster, a serious accident, a terrorist act, war/
combat, rape or other violent personal assault. 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)          

This involves unwanted and disturbing 
thoughts, images or obsessions that intrude 
into your mind. This condition causes a great 
deal of anxiety or discomfort which you then 
tries to reduce by engaging in repetitive      
behaviours or mental acts (compulsions).  

 

 

 

 

 Separation Anxiety Disorder   

 A person with separation anxiety disorder is excessively fearful or anxious about separation from 
those with whom he or she is attached. A person with separation anxiety disorder may be persis-
tently worried about losing the person closest to him or her, may be reluctant or refuse to go out 
or sleep away from home or without that person, or may experience nightmares about separation.  

 

 

 

    What Causes Anxiety 

 

 

 



     How you would identify  

(Anxiety is a normal and often healthy emotion. However, when a person regularly feels disproportionate levels of anxiety, it 
might become a medical disorder. They are real, serious but treatable conditions.) 

Learn about your disorder : The more you know, the better prepared you will be to manage symptoms and roadblocks along the 
           way.  

Reduce intake of caffeine : Caffeine is a mood-altering drug, and it may make symptoms of anxiety disorders worse. 

Avoid alcohol and recreational street drugs: Substance abuse increases your risk of anxiety disorders.  

Eating right :         Healthy eating means eating a variety of foods that give you the nutrients you need to maintain your health, feel 
                   good, and have energy.  

Get better sleep: Sleep problems and anxiety disorder often go hand in hand. So try to get seven to nine hours of quality sleep.  

Learn to relax :     Stress management is an important part of your anxiety disorder treatment plan. Simple activities like             
      mindfulness, deep breathing exercises, long baths, resting in the dark, and yoga can help you unwind after a 
      stressful day and soothe the mental and physical signs of anxiety.  

Exercise :      Physical exertion can improve self-image and release chemicals in the brain that trigger positive feelings. 

   Support network : Talk with familiar people who are supportive, such as a family member or friend.  

While self-help coping strategies for anxiety can be very effective, if your worries, fears, or anxiety attacks have become so great   
that they’re causing extreme distress or disrupting your daily routine, it’s important to seek professional help.  

In general, most anxiety disorders are treated with therapy, medication, or some combination of the two.  

Medication :    Medications typically used to treat anxiety include antidepressants and sedatives. They work to balance brain         
              chemistry, prevent episodes of anxiety, and ward off the most severe symptoms of the disorder.  

Psychotherapy :  Cognitive Behaviour Therapy and Exposure Therapy                                                                                                           
    This is a type of counseling that helps you learn how your emotions affect your behaviors.  Cognitive behavioral 
     therapy (CBT) helps you identify and challenge the negative thinking patterns and irrational beliefs that fuel your 
    anxiety while Exposure therapy encourages you to confront your fears and anxieties in a safe, controlled               

       environment.   

  For more information; 

•   uncontrollable feelings of worry 

•   Increased irritability 

•   concentration difficulties 

•   sleep difficulties, such as problems in falling or staying       
asleep 

•   Cold, sweaty, numb or tingling hands or feet 

•  A pounding and increased heart rate, feelings of dread  

•   Shortness of breath 

•  Dry mouth, Dizziness 

•  Nausea 

•  Tensed muscles 

•  Sudden intense fear that happen       
without warning  

•  Restlessness, and a feeling of being "on-edge" 

   Self-help, Coping, and Managing Anxiety  

  Treatment for anxiety disorders 
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