
 

 නව ක ොක ොන එන්නත්  ණය පිළිබඳ මුලි   ක ො තුරු 

එන්නත් ගැන  

අදොල පුද්ගලයන් ගැන  

දින කවන්   ගැනීම ගැන  

 එන්නත්    ගැනීකමන් ආසොධනය වීම වළක්වො ගැනීම කමන්ම ආසොධනය  වුවත් 

 ත්ත්වය  උග්රවීම වැළැක්වීම යනොදී හි    ප්රතිඵල ලැකබන අ   අතුරු ආබොධ 

ඇතිවීකේ අවදොනමක් ද පවතී.  

 ෆයිසර් එන්න  මොත්රො කද ක් විද ග  යුතුය. 

 කනොමිකේ විදින අ   ගොසතතුවක් අය කනොක කර්. 

 වයස අවුරුදු 12（පිරුණු අය ）සිට එන්නත් විද ග  හැකිය.  

 එන්නත් කිරීම  ැමැති නේ පමණක්  ළ හැකිය. （අනිවොර්ය නැ ） 

 වයස අවුරුදු 12-18දක්වො අය※,12-18දක්වො අයකේ කදමොපිය භො  රුවන්, 

අකි    නග කේ පොසේවල කසතවය   න අය සහ නිධන්ග  ක ෝග තිකබන අයට 

ප්රමුඛ ොවකයන් යුතුව එන්නත් විද ගැනීමට සලසතවො ඇ .  

※එන්නත්   න විට කදමොපියන් සමඟ පැමිණිය යුතුය. අකි    නග කේ 

පොසේවලට පිට නග වලින් පැමිකණන අයටත් එන්නත්   ග  හැකිය. 

 ඉන්ටර්කනට් කහෝ කටලිකෆෝන් මගින් දින කවන්   ග  හැකිය. එකහත් 

ඉන්ටර්කනට් මගින් කවන්  වො ගැනීම ඉක්මනට පටන් ගනු ලැකේ. 

① පහ  අසනීප කහෝ  ත්වයන් ම  කබකහත් කබොන කහෝ ක ෝහේග ව සිටින අය. 

1. නිධන්ග  සතවසන ක ෝග  

2. නිධන්ග   හෘද ක ෝග（අධි රුධි  පීඩනය ඇතුළුව ） 

3. නිධන්ග  වකුගඩු ක ෝග 

4. නිධන්ග  අක්මො ක ෝග （සික ෝසීසත  ඇතුළුව ） 

5. ඉන්සියුලින් කහෝ කබොන කබකහත්ගන්නො දියවැඩියො ක ෝගීන් 

සහ කවනත් දියවැඩියො සේබන්ධ ක ෝගීන්. 

6. රුධි  ක ෝග（ය ඩ ඌණ ොවය හො  ක් හීන ොවය හැ ） 

7. ප්රතිශක්තිය අඩු වි ඇති අය（පිළි ො ඇතුළුව ප්රති ො  ගන්නො 

අය ） 

8. ප්රතිශක්තිය අඩු  වන සතකටක ොයිඩ් වැනි ප්රති ො  ගන්නො 

අය  

9. ප්රතිශක්ති ආබොධ හො සේබන්ධ සතනොයු හො සතනොයු සේබන්ධ 

ක ෝග 

10. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

10. සතනොයු කහෝ සතනොයු ආබොධ (ශතවසන ආබොධ ආදිය) 

කහතතුකවන් ශොරීරි  ක්රියො ොරිත්වය අඩුවී ඇති අය 

11. වර්ණකද්හ අසොමොනය ො ඇති අය  

12. දැඩි ශොරීරි  හො මොනසි  ආබොධ (දරුණු ශොරීරි  

ආබොධ සහ දරුණු බුද්ධිමය ආබොධ ඇති අය ) 

13. නින්ද ආප්නනියො සින්කරෝමය(නින්කද් දී හුසතම ගැනීම 

 ොව ොලි ව එන හිටීම ) 

14. නිධන්ග  බ ප ල මොනසි  ක ෝග  

15. මොනසි  ක ෝග නිසො ක ෝහේග වී සිටීම. 

16. මොනසි  ආබොධි  අකයක් බවට සහති යක් ඇ   

17. මකනෝ චිකිත්ස  වවදය ප්රති ො  ලබමින් සිටින අය  

18. බුද්ධිමය ආබොධි භොවය （කහද සටහන් කපො  ඇ ） 

නිධන්ග  ක ෝග ගැන නිර්වචනය  

② නිර්ණොය  （BMI ඉන්කඩක්සත 30ට වැඩි අය ）  බොරු අය  

BMI＝බ （කි. ග්රෑ）÷උස （මීටර්）÷ උස （මීටර්） ※BMI30 යනු සොමොනයකයන් ：උස කස.මි.160 බ  කි. ග්රෑ 77 පමණ  

 එන්නත්   න විට නිධන්ග  ක ෝග සහ ගැන ප්රශතන අසො නැව   හවුරු ක ක න අ   වවදය සහති  අවශය 

කනොකේ. 

 ඔබට පවුකේ/නි   යන වවදය ව කයක් සිටී නේ  ේ තියො ඔහු/ඇයවඋපකද්ශනය   න්න.。 


