
මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන්ගේ ගැටළු සහ ඒ 

සඳහා ගතහැකි ක්රියාමාර්ග
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මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන් 

සම්බන්ධගයන් සැලකිය යුතු කරුණු

 මත්ද්රව්ය භාවිතය සිදුව්න

ස්ථාන

 මත්ද්රව්ය භාවිතයට සම්බන්ධ 

පුද්ගලයන්

 මත්ද්රව්ය භාවිතගේදී ඇති

අව්D!නම් හැසිරීම 

(HIV/ලිංගාශ්රිත ගරෝග 
පැතිරීම සඳහා)



මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන්ගේ ගැටළු

 අස්ථාව්ර සමා  තත්ව්ය

 අස්ථාව්ර නීතිමය තත්ව්ය

 ගකොන්කිරීම හා ගව්නගකොට සැලකීම

 ව්රද කරුව්න් ගලස සමා ගේ හිංව්ඩු ගැසීම

ඒ නිසා ව්ධ හිංසාව්න්ට ලක්වීම

 තමාට ව්න ව්ධහිංසා / අතව්ර ව්ාර්තා ගනොකිරීම



මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන්ගේ ගැටළු

 දරුණු හැසිරීම්
 දරුණු හැසිරීම් පව්තින ස්ථාන / බලපාන අයුරු

 වීදිය,රැකියාව්,ගපෞද්ගලක ජීවිතය

 අපගයෝ නයට ලක්වීම

 මානව් අයිතිව්සිකම් උල්ලිංඝනනය වීම

 නිව්ගසේදී ව්න හරිහැර / තාඩන පීඩන

 පුනරුත්ථාපනයට අදාළ ගසේව්ා අඩු වීම හා 

ඒ සඳහා ලගාවිමට ඇති බාධක



මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන්ගේ ගැටළු

 විවිධ ගසේව්ා සඳහා ලගාවිමට ඇති 

බාධක

උදා:- අධයාපනය/ගසෞඛ්ය/සමා ගරෝග       

/ප්ර නන ගසෞඛ්ය/පවුල් ගසෞඛ්ය ගසේව්ා.

 ආරක්ෂාව්

 තනිකම

 පවුල් සම්බන්ධතා බිඳ ව්ැටීම

 නිව්ාස

 ආර්ථික ගැටළු



ලිංගාශ්රිත ගරෝග/එච්.අයි.වී.ඒඩ්ස් ඇති 

වීමට  බලපාන අව්D!නම් හැසිරීම්

 මත්පැන් මත්ද්රව්ය භාවිතගේදී අනාරක්ිතත හැසිරීම්

උදා:- ජීව්ානුහරණය ගනොකළ සිරින් /ඉදිකු භාවිතය,

සිරින් /ඉදිකු හවුගල් භාවිතය

 මත්පැන් මත්ද්රව්ය ව්ල බලපයම යටගත් ලිං ක 

ක්රියා සිදුකිරීම නිසා ගකොන්ඩම භාවිතය අපහුවවීම



ලිංගාශ්රිත  ගරෝග/එච්.අයි.වී.ඒඩ්ස් ඇතිවීම 

ගකගරහ අව්ධානම් හැසිරීම්…

 අනාරක්ිතත ලිං ක සම්බn%දතා

 ලිං ක සහකරුව්න් කීපගදගනකු 

සිටීම

 ලිං ක ව්ෘත්තිගේ ගයදීම



මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන් ලිංගාශ්රිත ගරෝග

එච්.අයි.වී. ව්ල අව්ධානමට ලක්වීමට ගහේතු

 ලිංගාශ්රිත ගරෝග /එච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් ගැන දැනුම 

අඩුවීම

 තමාගේ අව්ධානම ගැන ගනොදැන 

සිටීම/අව්තක්ගසේරුව්

 අපිරිසිදු සිරින්  ජීව්ානුහරණය ගනොකළ /ඉදිකු 

භාවිතය

 ඉදිකු/සිරින්  හවුගල් භාවිතය

 අනාරක්ිතත ලිං ක සබදතා



මත්ද්රව්ය භාවිතා කරන්නන් ලOගාශ්රිත ගරෝග/ 

එච්.අයි.වී. ව්ල අව්ධානමට ලක්වීමට ගහේතු

 ගකොන්ඩම භාවිතයට ඇති අපහුවතාව්

උදා:- මත් වී සිටීම,ගසේව්ා ලාභීන් 
(Clients)අකමැති වීම.ඒ සඳහා ඇති 
දැනුම කුසලතාව් ගනොතිීම

 ගකොන්ඩම පහුවගව්න් ලබා ගත ගනොහැකිවීම

 ගසෞඛ්ය ගසේව්ා සඳහා ලඟා ගනොවීම

 ගසෞඛ්ය ගසේව්ය තුල ගව්න්කිරීමට හා 

ගකොන්කිරීමට ලක්වීම



ලිංගාශ්රිත ගරෝග ව්ැළැක්විය හැකි ක්රම

 මත්ද්රව්ය භාවිතා  කරන්නන් දැනුව්ත්

කිරීම/කුසලතා ව්ර්ධනය

 ලිං ක ක්රියා ව්ලදී අනාරක්ිතත ක්රම අනුගමනය 

කිරීම

 ලිංගාශ්රිත  ගරෝග / එච්.අයි.වී.සම්ගප්රේෂණයට 

ඇති ඉඩ අඩු කිරීම



මත්ද්රව්ය  භාවිතා කරන්නන් දැනුව්ත් කිරීම/ 

කුසලතා ව්ර්ධනය

අගේක්ිතත ප්රතිඵලය ගසේව්ා දායකත්ව්ය

• අධයාපනය • සහචරයන්ගේ සහභා ත්ව්ය

• අතිගර්ක ආදායම් • සමා ය දැනුව්ත් කිරීම හා

ක්රියාකාරකම් සඳහා සහභාගී 

කරවීම

• ව්ෘත්තීය/සමාජීය 

තත්ව්යන්ගේ මැදිහත්වීම.

• ගකොන්කිරීම හා ගව්නගකොට 

සැලකීම ව්ැලැක්වීම



මත්ද්රව්ය  භාවිතා කරන්නන් දැනුව්ත් කිරීම/ 

කුසලතා ව්ර්ධනය

අගේක්ිතත ප්රතිඵලය ගසේව්ා දායකත්ව්ය

• අව්ධානම අඩු කිරීම • ජීව්ානුහරණය කළ 

සිරින් ,ඉදිකු ලබාදීම

• පුනරුත්ථාපන ගසේව්ා

ගව්ත ගයොමුකිරිම / 

ලබාදීම



ලිං ක සබදතා ව්ලදී  අනාරක්ිතත ක්රම 

අනුගමනය  කිරීම

අගේක්ිතත ප්රතිඵලය ගසේව්ා දායකත්ව්ය

• ගකොන්ඩම් භාවිතය ව්ැඩි

කිරීම

• සහචර අධයාපනය

• සහකරුව්න් සිංඛ්යාව් අඩු

කිරීම

• ගකොන්ඩම ගැන දැනුව්ත්

කිරීම/ලබා දීම

• මත්පැන් / මත්ද්රව්ය  භාවිතය 

ව්ැලැක්වීම

• මත්ද්රව්ය ශරීර ගත කර 

ගැනීගම්දී ආරක්ෂිත ක්රම 

පිළිපැදීම

• මත් පැන් භාවිතගයන් 

ඉව්ත්වීම



ලිංගාශ්රිත ගරෝග සම්ගප්රේෂණය අව්ම කිරීම

අගේක්ිතත ප්රතිඵලය ගසේව්ා දායකත්ව්ය

• ලිංගාශ්රිත ගරෝග අව්ම කිරීම • ලගාශ්රිත ගරෝග සඳහා 

පරික්ෂාව් /ප්රතිකාර

• ලිංගාශ්රිත  ගරෝග සදහා

අව්ශය අව්ස්ථා ව්ලදී 

“Point of care 
test”ක්රියාත්මක කිරීම

• HIV පරික්ෂාව්

• ගකොන් කිරීම හා ගව්න්ගකොට 

සැලකීම අව්ම කිරීම



ලිංගාශ්රිත ගරෝග සම්ගප්රේෂණයට ඇති ඉඩ කඩ 

අව්ම කිරීම

අගේක්ිතත ප්රතිඵලය ගසේව්ා දායකත්ව්ය

• ගසෞඛ්ය තත්ව්ය ප්රව්ර්ධනය 

කිරීම

• මත්පැන් /මත්ද්රව්ය 

භාවිතගේදී ව්න අව්D!නම

අඩු කිරීම

• ප්රති එච්.අයි.වී.ඖෂධ 

ලබාදීම

• ගව්නත් ගසෞඛ්ය හා 

සමාජීය ගසේව්ා ගව්ත 

ගයොමුකිරිම


