
பபோதைவஸ்து போவிப்பவர்களின் 
பிரச்சதைகளும் அவற்றிற்கோை 

ைரீ்வுகளும்



பபோதைவஸ்து போவிப்பவர்கள்
சம்பந்ைமோக கவைிக்கப்பட 

பவண்டியதவ 

 பபோதைவஸ்து போவதை இடம் 
பபறும் இடம் 

 பபோதைவஸ்து போவதையில்
ஈடுபடுபவோர் 

 பபோதைவஸ்து போவதையின்
பபோது எற்படும் போரதூரமோை 
நடத்தைகள் (போலியல் பநோய்/
HIV பற்றியதவ)



பபோதைவஸ்து போவதையின்
பபோது எற்படும் பிரச்சதைகள் 

 வோழ்க்தகயில் ஸ்ைிரமோை ைன்தமயின்தம 
 நீைி சம்பந்ைப்பட்ட பவதலகளில் ஸ்ைிரமோை 

ைன்தமயின்தம 

 களங்கத்ைிற்கு உட்படுைல்.

 இவர்கள் பிதையோைவர்களோக சமுைோயத்ைில் 
ஏற்றுக்பகோள்ளப்படுவைோல் சமுைோயத்ைில் கீழ் 
ைள்ளப்படுகிறோர்கள் 

 ைங்களுக்கு ஏற்படும் இன்ைல்கதள பவளியில் 
பவளிக்கோட்டோதம 



பபோதைவஸ்து போவதையின்
பபோது எற்படும் பிரச்சதைகள்

 பலோத்கோரமோை நடத்தைகள் 

 பலோத்கோரங்களுக்கு உட்படுைல் 

 மைிை உரிதமகள் மறுக்கப்படுைல் 

 வடீ்டில் ஏற்படுகின்ற வன்முதறகள் 

 புைர்வோழ்வு பசதவகள் குதறவோக இருப்பதும் 
அவற்தற பபறுவைிலுள்ள சிரமமும்



பபோதைவஸ்து போவதையின் 
பபோது எற்படும் பிரச்சதைகள்

 பசதவகதள பபறுவைில் உள்ள
சிரமம் 

 போதுகோப்பு 

 ைைிதம, குடும்ப உறவுகள் சிதைந்து 
பபோைல் 

 வசிப்பிடம்

 பணப்பிரச்சதை 



HIV/ போலியல்பநோய்களுக்குரிய 
நடத்தைகள்

 பபோதைவஸ்து, மதுபோைம் போவதையின்
பபோது பைோற்று ஏற்படக்கூடிய நடத்தைகள் 

உ +ம் பபோது ஊசிகதளயும் சிறிஞ்சுகதளயும் 
போவித்ைல்,  போதுகோப்பு உதறகள் போவிக்கோது 
உடலுறவில் ஈடுபடுைல்



HIV/ போலியல்பநோய்களுக்குரிய 
நடத்தைகள்

 போதுகோப்பு உதறகள் போவிக்கோது 
உடலுறவில் ஈடுபடுைல்.

 பலருடன் போலுறவு பகோள்ளுைல்

 போலியல் பைோைிலில் ஈடுபடுைல்



HIV/ பாலியல்ந ாய்களுக்குரிய
 டத்தைகள்

 போலியல் பநோய்கள் பற்றிய அறிவின்தம 

 கவைத்துக்குரிய நடத்தைகள் பற்றி அலட்சியமோக 
இருத்ைல் 

 பைோற்று நீக்கப்படோை ஊசிகதளயும் 
சிறிஞ்சுகதளயும் போவித்ைல்,

 பபோது ஊசிகதளயும் சிறிஞ்சுகதளயும் போவித்ைல், 

 போதுகோப்பு உதறகள் போவிக்கோது உடலுறவில் 
ஈடுபடுைல்.

 பலருடன் போலுறவு பகோள்ளுைல்



HIV/பாலியல் ந ாய்கதை ைடுத்ைல்

 மதுபோைம் போவிப்பவர்களின் வோழ்க்தக 
ைதகதமகதள வளர்த்த்ல் 

 போதுகோப்போை முதறயில் உடலுறவில் 
ஈடுபடுைல் 

 போலியல் துதணகளின் எண்ணிக்தகதய 
குதறத்ைல் 



மதுபோைம் போவதையோளரின் வழ்க்தக 
ைகதமகதள கூட்டுைல்

எைிர்போர்ப்புகள்

 கல்வி 
 பமலைிக வருமோைம்
 நன்நடத்தைகதள 

ஊக்குவித்ைல் 

பைதவயோை பசதவகள் 
 அறிவு புகட்டலும்

பைர்ச்சிதய 
வளர்த்ைலும்.

 கைங்கத்தை 
ைவிர்த்ைல்

 புைர்வோழ்வு 
பசதவகதள 
வலுவூட்டுைல் 

 பைோற்று நீக்கிய 
ஊசிகதளயும் 
சிறிஞ்சுகதளயும்
வைங்குைல் 



போலியல் பைதவகதள 
அவைோைத்துடன் தகயோளுைல் 

எைிர்போர்ப்புகள்
 மதுபானம், 

நபாதைவஸ்து 
பாவதனதய 
குதைத்ைல் 

 பாலியல் துதைகைின் 
எண்ைிக்தகதய 
குதைத்ைல் 

 உடலுைவின் நபாது
பாதுகாப்பு உதைதய
பாவித்ைல் 

பைதவயோை 
பசதவகள் 

 அடிப்பதட கல்வி 

 போதுகோப்பு உதற பற்றி 

 அறிவூட்டுைலும், 
பசதவ வைங்குைலும்.



போலியல் பநோய்கதள 
கட்டுப்படுத்துைல்

எைிர்பார்ப்புகள்

 பாலியல் 
ந ாய்கதை 
கட்டுப்படுத்துைல் 

-

பைதவயோை 
பசதவகள் 

 போலியல் பநோய் 
பசோைதைகள், 
தவத்ைிய பசதவகள்

 போலியல் 
பநோய்களுக்கு உடைடி 
பசதவகள்

“Point of care test”

 HIV பரிபசோைதை,
சிகிச்தச

 கைங்கத்தை 
ைவிர்த்ைல்



நன்றி 


