
   COVID-19   w¾nqofha udkisl n,mEu w;suy;a h' yqfol,dj Ôj;aùug isÿùu" wdorණීයයන් wysñùu" ksfrdaOdhkh 
lsÍu" bÈß fm< fi!LH fiajlfhl= ùu" fi!LH fiajlfhl= jk Tfí mjqf,a idudðlhdg iyfhda.h oelaùu iy Tjqka 
ms<sno lkiai,a,g m;aùu" bÈßfha§ isÿùug hk foh ms<sn| wúksYaÑ;;djh jeks lreKq fuhg fya;= fõ' ufkdaúoHdj 

yd WmfoaYk fomd¾;fïka;=j úiska Tn iy Tnf.a wdorණීhhka oekqj;a වීu ioyd ldxidj" හදිසි කලබලකාරී හැඟීම" 

විෂාදය iy ishÈú kid.ekSමට සිතීම jeks frda. ,laIK ,ehsia;=.; lr we;' Tn fyda Tnf.a wdorණීhhka my; 

oelafjk ,laIK පෙන්ුම් කරයි kï lreKdlr wmf.a WmfoaYk wxYfha සහාය ,nd .kak' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නැතපහාත් මානසික පසෞඛ්ය විපෂසෂයයු  පතත පයාු  වීම සදහා 390  සසසපසස ාාිකක හදිසි ්රිකාාර කා්ය සාකක බලකාය මමතන්න. 

සැකසුම : බී.ජී.ආර්. ද සිල්තා, පායසෂසක කකාකාාා්ය, මපන විදයාත සහ දෙපනෂන පදොතර්පම්න්ුත  

  පහසමා රණතක, මපන විදයා දෙපනකාකා, WmfoaYk tAllh, › ,xld újD; úYajúoHd,h 

  

  

 

කාxidj 

• දිගින් දිගටම ෙතිකන ෙතත්නා කනසසසල්ල/

කනසසසලුසහගත හැඟීම සහ හැඟීම්තලින් 

්රබලවීම 

• පසෞඛ්ය පහ  ූලලයමය තෂපයන් ෙතිකන  

ගැටලු තැනි කාරණා පිළිබඳ  මධික පලස 

කනසසසල්ලට ෙත්වීම හා යම් නරක සිදුවීමක් 

විය හැකි යැයි හැඟීම 

• මතකානය පයාු  කිරීපම් මෙහසුතාත, නින්ද  

පිළිබඳ ගැටළු සහ තතදුරටත් දරාගැනීපම් 

පනාහැකියාත            

හදිසි කලබලකාරී හැඟීම්  

• දහඩිය දැමීම, පතව්ලීම, හුසසම ගැනීපම් මෙහසුතාත පහ  සපේ 

හුසසම හිරවීමක් තැනි හැඟීමක් 

• හෘද සසෙන්දන පව්ලගය තැඩි වීම, භීිකපේ හැඟීම් 

• මනුරු ඇඟවීමකින් පතාරත සිදුතන එතැනි හදිසි 

කලබලකාරී හැඟීම් 

• ඊළඟට එතැනි හදිසි කලබලකාරී හැඟීමක් ඇිකතන්පන්  

කතදාදැයි බියට ෙත්වීම - පම් පහසු පතන් තමා කරන  

සාමානය ්රියාකාරකම් පතනසස කිරීම පහ  මාමා කිරීම  

 

විෂාදය 

• එදිපනදා කටයුුතලදී පතනදා පමන් ඊට  
දනන්දුතක් පනාමැිකවීම පහ  සුටක් 
පනාලැබීම 

• ආහාර රුචිපයහි පහ  බපරහි සිදුතන 
පතනසසකම් 

• නිදා ගැනීමට පනාහැකි වීම පහ  දතමනාතට 
තඩා තැඩි කාලයක් නිදාගැනීම 

• ෂක්ිකය පනාමැිකකම සහ මතකානය පයාු  
කිරීමට ඇික පනාහැකියාත 

• තැදගැම්මකට නැික බතක් පහ  මධික තරදකාරි 
හැඟීමක් දැනීම 

• මසරණ බතක්  සහ බලාපොපරාත්ු රහිත 
බතක් හැඟීම 

• ෙැහැදිලි කළ පනාහැකි රිදුම් දීම්  සහ 
පව්ලදනාතන් 

• urKh fyda ishÈú kid .ekSu ms<sn| 
නැතත නැතතත් ඇිකතන  is;=ú,s 

සිය දිවි නසා ගැනීම පිළිබඳ සිුවිලි  

• මියයාම පහ  තමාටම හානියක් කර ගැනීම පිළිබඳ කතා 
කිරීම 

• මිුරන් ඇසුරු කිරීම, විපන දාාංෂ පහ  මින් පෙර සුට විඳි 
පතනත් ්රියාකාරකම් පකපරහි ඇික දනන්දුත නැිකවීම 

• දුක දැනීම , ඉතත්වීම්, ුරුසසනා බත පහ  කාාංසාත තැනි 
පුනගල පෙෞරුෂත්තපයහි ඇිකතන පතනසසකම් 

• පුනගල හැසිරීපම් සිදුතන පතනසසකම් - ආහාර ගැනීම, 
නිදාගැනීම 

• තැරදි හැසිරීම් - තමාට පහ  පතනත් මයට හානි කිරීම 

• ආත්ම මභිමානය හීන වීම, තමා පනාතටිනා මපයු  පලස 
දැනීම, තරදකාරි හැඟීම පහ  තමා ගැනම වතරයක් ඇිකවීම  

• මනාගතය පිළිබඳ බලාපොපරාත්ුතක් පනාමැික වීම,දැන් 
සිදුතන පනතල් කිසි විපටකත් යහෙත් පනාතු ඇත පහ  
කිසිතක් පතනසස පනාපව්ල යැයි විෂසතාස කිරීම 

• “මා පනාමැිකත මපනක් සෑම පකපනක්ම පහාඳින් සිටිු 
ඇත” පහ  “මට ඉතත්වීමට මතෂයයි” ආදිය ෙැතමාම 

• දැඩි මානසික මතපීඩනපයන් සිට දැඩි සන්සුන්ත හා සුටින් 
්රියා කිරීම  

WhatsApp හරහාද දැන් මෙපේ පසසතාත ලබා ගතහැක. මම්තන්න; 

        0773 746 276  -  පහසමා රණතක  - මපන විදයා දෙපනකාකා, දෙපනෂන කකකය                                                                                                         

   738  658592 -   පත්ාානී බුලත්තත්ත - කකාකාාා්ය, මපන විදයා සහ දෙපනෂන පදොතර්පම්න්ුත 

      සබ, සපේ ආදරණීයයන් ගැනත් සබ ගැනත් සැලකිලිමත්ද? 

 

 

 

 WmfoaYk tAllh 
 ufkdaúoHd yd WmfoaYk fomd¾;fïka;=j  
 fi!LH úoHdmSGh 
 › ,xld újD; úYajúoHd,h  
 kdj, -  
 kqf.af.dv 

jeä úia;r i|yd" counsellor@ou.ac.lk B-fï,a ,smskh yryd fyda 0773746276 ÿrl;kfhka újD; úYaj úoHd,fha WmfoaYk wxYfha 
ufkdaúoHd WmfoaYsld fyaud rKjl uy;añh wu;kak' ^oqrl;kfhka iusnkaO lr.; yels fõ,djka w.yrejdod" nodod yd isl=rdod 

oskhkays ෙ.ත. 2 isg ෙ.ත. 5 olajd&  

 



       The psychological impact of the COVID-19 crisis is immense. People living in isolation, losing loved ones, being  

       quarantined, being a front-line health care worker, supporting and worrying about your family member who is a  

       health care worker – the uncertainty of what is to come.  

       As such the department of psychology and counseling has listed symptoms of Anxiety, panic attacks, depression and  

       suicide – as awareness for  you and loved ones. Please know the signs and seek help if you are experiencing in such  

       emotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  Or, dial 1390 : National Emergency Response Task force to be referred to a mental health expert. 

 Prepared by: Ms. B.G.R.De Silva, Senior Lecturer, Department of Psychology & Counselling and Mrs. Hema Ranawake, Counsellor, OUSL  

  

  

 

Anxiety 

• Persistent worries and feeling over-

whelmed by emotions 

• Excessive worries about several con-

cerns, such as health problems or financ-

es, and feeling like something bad might 

happen 

• Difficulty concentrating, problems with 

sleep and feeling on edge 

Panic attacks 

• Sweating, trembling, shortness of breath or a feeling 

as if you are choking/suffocating 

• A pounding and increased heart rate, feelings of 

dread 

• Such attacks that happen without warning 

• Becoming fearful as to when the next attack will oc-

cur – changing or restricting normal activities due to 

this  

Depression 

• A lack of interest or pleasure in daily ac-
tivities 

• Appetite or weight changes 

• Inability to sleep, or excessive sleeping 

• Lack of energy, and inability to concen-
trate 

• Feelings of worthlessness or excessive 
guilt 

• Feelings of helplessness and hopeless-
ness 

• Unexplained aches and pains 

• Recurrent thoughts of death or suicide  

Suicide 

• Talking of dying or harming oneself 

• Recent loss through death, divorce, separation  

• Loss of interest in friends, hobbies, or other activities 
previously enjoyed 

• Changes in personality like sadness, withdrawal, irri-
tability or anxiety 

• Changes in behavior – eating, sleeping 

• Erratic behaviors – harming self or others 

• Low self-esteem, feeling worthless, guilt or self-
hatred 

• No hope for the future, believing things will never 
get better or nothing will change  

• Saying things like “Everyone would be better off 
without me” or “I want out” 

• A sudden switch from being extremely depressed to 

        Now open for WhatsApp calls; 

    077 3746276 - Ms.Hema Ranawake, Counsellor, OUSL Counselling Unit    

               0718 658532 - Ms. Thejani Bulathwatta - Lecturer, Dept. of Psychology and Counselling    

                        DO YOU CARE ABOUT YOURSELF AND YOUR LOVED ONES?  

  For more information, please contact the OUSL counseling unit through, counsellor@ou.ac.lk or Mrs.Hema Ranawake, Counsellor   

via Mobile :  0773746276 (Tuesday, Wednesday & Friday 2.00p.m –5.00p.m. for telephone counselling).  

 Counselling Unit, 
 Department of Psychology & Counselling, 
 Faculty of Health Sciences, 
 The Open University of Sri Lanka, 
 Nawala, 
 Nugegoda 


