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එ? මු@ක ලkණය වනුෙ: අවම ෙලස අවු5CදE මාFක ඔසHIම ෙනාමැK Iමය.
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ආ'තවහරණය මL# ඇKවන ෙබාෙහ බලපෑP සදහා ෙQRව ව#ෙ# SPබ ෙක;ෂ අUය Iමය.

•

ඕනෑම වයසකW SPබ ෙක;ෂ UයාකාX.වය නතර වුවෙහා. ආ'තවහරණයට ලE ෙY.

•

ඕනෑම වයසකW ග'භාෂය ඉව. කළෙහා. මාFක ඔසHIම නතර ෙY. නමු., එ?W SPබ ෙක;ෂ ඉව. \XමE F6 ෙනාකෙළ නP ෙහ;ෙම;නවල
ෙවන]කමE F6 ෙනාෙව.
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•
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• හ#E, අතපය ෙGදනාව
• මානHක වIාJලDවය, පහසුෙව# කලබල ,ම, Mශාදය, OකBෙP QR ,ම.
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o ෙ./01 අඩං5 ආහාර (ම6, මා7, ධාන: ව;ග)
o කැ=>ය@ අඩං5 ආහාර (AB ආහාර, Cඩා මා7, හා=මැ6ස1,
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o FටH1 D අඩං5 ආහාර (මා7, ම6, IJතර සහ LM එOය)
Pණු හා ෙත= අRක ආහාර අඩු ASම
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5

හෘදයාබාධ
ආ1තවහරණෙය, පසු හෘදයාබාධ සෑ9ෙ: අවදානම වැ?ෙ@.
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ෙමයට ෙ[Bෙව0ෙන ඊQ]ජ0 ෙහ(ෙම(නෙය අඩු_ම`.
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ඊQ]ජ0 ෙහ(ෙම(නය කා0තාව0 හෘදයාබාධවc0 ආරTෂා කර`.

•

එබැM0 ආdතවහරණෙය0 පසු ඇFවන ඊQ]ජ0 අඩු_ම, හෘදයාබාධ ඉහළ යාමට මුcක ෙ[Bවf.

•

ෙහ(ෙම(න ආෙgශක XFකාර (MHT) හෘදයාබාධ අඩුfVමට උපකාV ෙh.

හෘදයාබාධ වළ*වාග,ෙ, ෙකෙ/ද?
1.

!වැර% ෙප(ෂණය ලබාග0න.

2.

ෙත3, 4!, 56ට හා 9ණු අඩු ආහාර ග0න.

3.

එළව@ සහ පළBC වැDෙය0 ක0න.

4.

!Fපතා වGායාම කර0න. (උදා: අඩුම තරෙK සFයකට පැය 2 ½ ඇMNම)

5.

COරෙP 4! සහ ෙකාෙලQටෙර(3 මRටම සහ COර Sඩනය වසරකට වරTවU පVTෂා කරග0න.

6.

%යවැDයාව, අOක COර Sඩනය, අOක COර ෙකාෙලQටෙර(3 වැ! තUවය0ට !W XFකාර ලබාග0න.

7.

ශVරෙP බර පාලනය කරග0න.

8.

උදරෙP වටXමාණය අඟ3 30 (80 cm) ට වඩා අඩුකර ග0න.
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මාන$ක ගැට)
•
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ඊ[bජ> ෙහ:ෙම:නය මාන7ක Bයාකාරක( වලට උපකාd ෙe.
ආ1තවහරණෙය> පසු ඇJවන ඊ[bජ> ඌණතාව ආ1තවහරණ සමෙg ඇJවන මාන7ක
වKාhලතා ෙබාෙහාමයකට ෙT?ෙව.

මාන$ක ගැට)
•
•
•
•
•
•
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5තර තරහ යෑම.
නුj[නා ගJය.
අනවශK ෙලස කලබලWම.
මාන7ක ආතJය, Lශාදය (Depression)
5තර 8/Wම.
අනවශK ෙලස කkl ෙහmම.
අමතකWම.
මාන7ක ඒකාnතාවය අඩුWම.

මාන$ක ගැට)වලට ,-ය/
•
•
•
•
•
•
•
•

ෙමම #$න ඇ'න( ඒවා ෙබාෙහාමය/ ආ1තවහරණය
5සා 78වන බව අවෙබ:ධ කරග>න.
7ත ස?ටුවන Bයාකාරක(වල ෙයෙද>න.
මනස සැනෙසන Bයා වැFපුර කර>න. (උදා: භාවනා)
5Jපතා වKායාම කර>න. (ඇLMම, ෙය:N වKායාම)
අO' ෙPවQ ඉෙගන ග>න උන>8 ව>න.
මනස Sයුණු කරන Bයාවල 5රත ෙව>න. (#ෙTUකා,
VයWම, ඉෙගXම, සුෙද:Y)
අවශKන( උපෙPශන ෙ[වාවල \]ට පත>න.
අවශKන( ඔෙ_ ෛවදKවරයා හමුව>න.
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ෙමෟ$ %ං'ක ගැට,
ආ"තවහරණෙය* පසු කා*තාෙව0 40% 1 පමණ ෙමම ගැට6ව7* 8ඩා :;<.

12කාර

ෙමෟ$ %ං'ක ගැට,
•
•
•
•
•
•
•

ක=න :ට ?:@න :ට ඉෙB මුCා DටEම.
මුCා බර දැනුණු:ට වහාම මුCා Dට ?Hමට
අවශK Eම.
Lතර Lතර මුCා දැ:Mල හා ආසාදන ඇ<Eම.
ෙය0L මා"ගය අවට :යPම, කැQම හා දැ:Mල.
රාRයට වS*වර මුCා?Hමට අවශK Eම.
7ංUක VයාවලW ඇ<වන ෙXදනාව හා අපහසුතා.
7ංUක Vයාවලට ඇ<වන උදාQනZවය.

•
•

•

ෙමෟ$ %ං'ක ගැට, සඳහා 12කාර ඇත.
ඒවා ත8ව 9ඳ දරාගැ;ම අවශ> නැත.
8

:ෙ[ෂ වKායාම මU* මුCා DටEම පාලනය
කළ හැක.
ෙහ0ෙම0න ආෙ^ශක _<කාර (MHT) ආෙMපන
මU* Lෙර0` ෙමෟC 7ංUක ප^ධ<ය1
පවZවාගත හැක.
ෙවනZ ෙතතමනය රඳවන ආෙMපන හා 7=@
ඖෂධ මU* ෙය0L මා"ගෙe :යfබව
වැළැ1:ය හැක.

ආ"තවහරණය 9ං;ක<වයට බලපාන අයුA
ආ"තවහරණෙය* පසු
•
•

!"බෙක&ෂෙය ඊ*+ජ- සහ ෙ0ාෙජ*ටෙර&- ෙහ&ෙම&න 6පද9ම නව;.
එෙ*ම ෙට*ෙටා*ෙටෙර&- ෙහ&ෙම&නය අඩුෙ@.

•

AංCක ආශාව (desire) සහ AංCක FGHම (excitement) AංCක සංතෘKLය අඩුMය හැක.

9ං;කව එක4Cම අපහසු Cමට ෙ34
ශා01ක ෙ34
•
•
•
•
•
•
•

මාන7ක හා සාමා8ක ෙ34

ෙය&6 මාOගෙQ MයRබව
සහ ෙය&6 මාOගය හැSTම.
ගOභාෂය පහV9ම.
මුWා ආXත ෙර&ග.
මාංශෙKY ZOවල 9ම.
අ*\ හා ස-] ෙ@දනා.
ශ^රෙQ බර වැ!9ම.
ෙවනV ෙර&ග සහ ඖෂධ
භාMතය.

•
•
•

9

එSෙනකා ෙවත ආකOෂණය
අඩු 9ම.
බාbර cපෙQ ෙවන*ක".
සමාජ ස"මතය.

අපහසුතාව) මගහරවාගත හැ. /ම
•

ශා#$ක ගැට) හ+නාෙගන උපෙද1 අනුව ව5ායාම ෙහ8 ඖෂධ භා=තා ?#ම.

•

ෙය8@ මාAගය ආCත මාංශෙEF වAධනය වන ව5ායාම මGH ගැට) අඩුකර ගත හැක.

•

ෙහ8ෙම8න ආෙKශක LMකාර (MHT) ආෙNපන භා=තෙයH @ෙර8O ෙමෟQ RංGක පKධMයS පවTවා ගැUම.

•

ෙවනT ෙතතමනය රඳවන ආෙNපන හා RWX ඖෂධ මGH ෙය8@ මාAගෙY =යZබව වැළැS=ය හැක.

•

ශ#රෙY ]මෙයH අඩුෙ^ෙගන යන ෙහ8ෙම8නවලට සමාන රසාය@ක සංෙය8ග (Menopausal Hormone Therapy/
Hormone Replacement Therapy) ෙකaකලS භා=තා කළ හැක.

•

ආAතවහරණය හා RංGකTවය ෙකෙරW ඇM ආකNප ෙවන1 කර ගැUම.
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ෙහ#ෙම#න ආෙ'ශක *+කාර (Menopausal Hormone Therapy)
ෙහ#ෙම#න ආෙ'ශක *+කාර ලබා 0ය යු3ෙ3 කාටද?
අඩුවයෙස( ආ*තවහරණය /0වන කා(තාවනට, ශ6රය ර78 දහ:ය දැ<ම අ>කව පව@න කා(තාව(ට.
ෙහ#ෙම#න ආෙ'ශක *+කාර පට7ගැ:ම හා නැව<ම =>කළ යු3ෙ3 ෙකෙ@ද?
•

ආ*තවහරණය ආස(නෙA ෙහB ඊට පසු වසරD ඇFළත ෙමම H@කාර ඇරඹුම ඉතා සු0සුK.

•

වයස අවුL0 50 –

60 අතර කාලෙA ෙමය නැවැ7Nය හැක.
ෙහ#ෙම#න ආෙ'ශක *+කාර - අවා=

ෙහ#ෙම#න ආෙ'ශක *+කාර - වා=

•

ෙHාෙජTටෙරB( අඩං_ MHT භාNතෙය( [යයුL [\කා අවදානම

•

ආ*තවහරණය සමෙA ඇ@වන ඇඟ ර78 දහ:ය දැ<ම අඩුෙP.

•

හෘදයාබාධ වැළෙD.

•

අTU 0*වල8ම (Osteoporosis) සහ අTU VWම අඩුෙP.

•

bරාවල ෙZ කැc@ සෑeෙX අවදානම වැ:ෙP.

•

:Xබ ෙකBෂ සහ බඩවැZ [\කා අඩුෙP.

•

ආඝාතය සෑeෙX අවදානම වැ:Nය හැක.

ඉතා මඳ වශෙය( වැ:ෙP.
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ආ"තවහරණය. සමග සු;<= සැහැA4 >?යB
• ද"ව$ රැක බලාගැ,ෙ. වග/.ව0$ 12
34තය රස 48ම.
• “වැ:;<” යන හැ?ම@ සමග ඇBවන ආ@ම
4Dවාසය.
• Eරණ ගැ,මට ඇBවන ශIBය.
• ඔසKLම නැවEෙම$ මාMකව ඇB වූ
අපහසුතාවය නැBLම.
• ගැR ගැ,ෙ. අවදානම ෙනාමැBව
0ංTක@වය රස 48ෙ. හැUයාව.
ආ"තවහරණය ගැන දැනුව. /ෙම2 ගැට4
මගහරවා ගත හැක.
7ෙර89 සු;<= මැ>?ය රස ?@මු.
12

! ලංකා ආ'තවහරණ සංගමෙ1 2කාශනය6.

සං7කරණය - ෛවද: ;යුෂා අතප@A , ෛවද: චCපා ෙනDසE - ! ලංකා ආ'තවහරණ සංගමය,
එGස@ ජාIEෙJ ජනගහන අරමුදල අනුKහෙයE 2කාශයට ප@ කරන ලM.
;ටු සැකසුම - බුPQR S6යනෙJ
Tරකථන අංකය - 0112699211
Vද:ු@ W;නය - menosoc.srilanka@gmail.com
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