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HIV ததாற்றிலிருந்து 
பாதுகாப்பபாம் 

உங்களால் மாற்றத்தை 
உருவாக்கலாம் 



HIV/AIDS பதங்களின் விளக்கம்

HIV 

• Human- மனித

• Immuno Deficiency -
நீர்ப்படீனக் குறறபாட்ட 

• Virus - றவரஸ் 

AIDS 
• Acquired- தபற்ற

• Immuno Deficiency -
நீர்ப்படீனக் குறறபாட்ட 

• Syndrome - பநாய்க்குணங்
குறிகள் 



HIV ததாற்று நிறல 

HIV ததாற்று ஏற்பட்ட நிறல HIV+
(positive) என அறைக்கப்படம்

HIV ததாற்று  இல்றல எனின் HIV –
(negative) என அறைக்கப்படம்  



HIV, AIDS பவறுபாட 

 HIV ததாற்று ஏற்பட்ட பின் உடலின் பநாய் 
எதிர்ப்பு சக்தி படிப்படியாக குறறயும்

பநாய் எதிப்பு சக்தி குறறவறடயும் பபாது 
இலகுவில் பவறு பநாய்கள் தாக்குகின்றன 

இவ்வாறு பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி குறறந்த 

பநாய்கள் பல தாக்கிய நிறல AIDS
எனப்படம் 



ஆரம்பத்தில் கண்டறிதல் 
HIV ததாற்று ஏற்பட்ட ததாற்று  கண்ட 
பிடிக்கப் படா விட்டல் AIDS நிறலறய
அறடய ஆண்டகள் பல தசல்லலாம் (8-10 
வருடங்கள்) . 

இந்த இறடக்காலப் பகுதியில்  ததாற்று 
பலருக்கு பரவலாம் 

தற்பபாதுள்ள HIV ததாற்றுக்கு உரிய 
மருந்துகளால் AIDS நிறலக்கு 
உள்ளாகாமல் தடக்க முடியும் 



முகம் பார்த்து ததாற்றுள்ளறத
கண்டபிடிக்கலாமா? 

இல்றல
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HIV வாழ்வது  மனிதனில் 
தான்



HIV அதிகமுள்ள உடல் திரவங்கள்

எனபவ றவரஸ் கீழ்வரும்  உடல் 
திரவங்களில் தசறிந்து காணப்படகிறது

குருைி
சுக்கிலப்பாயம்
யயானித்ைிரவம் 

ைாய்ப்பால் 



குறறவாக உள்ள உடல் திரவங்கள்

கண்ணரீ்
சலம்
மலம்

உமிழ்நீர்
வியர்தவ 



HIV ததாற்றும் வைிகள் 



HIV ததாற்றும் வைிகள் - உடலுறவு 

இலங்றகயில் ததாற்றுக்குரிய முக்கிய காரணம் 
பாதுகாப்பற்றபாலியல் உறவு (குத வைி, பயானி 
வைி, வாய்வைி) 



HIV ததாற்றும் வைிகள் -தாயிலிருந்து
குைந்றதக்கு 

HIV ததாற்றுறடய தாயிலிருந்து  3 நிறலகளின் 
பபாது குைந்றதக்கு HIV ததாற்று பரவுகிறது. 

கருப்தபயினுள் இருக்கும் யபாது

பிரசவத்ைின் யபாது 

ைாய்ப்பாலூட்டும் யபாது





குருதி/ குருதி சம்பந்தப்பட்ட 
தபாருட்கள் 

 ததாற்று நீக்கப்படாத ஊசிகறளயும் புகுத்திகறளயும் 
பகிர்ந்து பாவித்தல் 

 இது பபாறதவஸ்து ஏற்றுபவர்களிறடபய தபாதுவாக 
காணப்படகிறது 

 குருதிப்பாய்ச்சலின் பபாது HIV ததாற்றுவது
தபரும்பாலான நாடகளில் மிக அரிது 





HIV ததாற்று ஏற்படாத நாளாந்த 
தசயற்பாடகள் 



சவர அலகுகள் பாவித்தல் 
சவர அலகுகள் மூலம் HIV பரவுவது மிக அரிது 

புதிய சவர அலகுகள் ஒவ்தவாரு முறறயும்  
பாவித்தல் பவண்டம்



Window period- யன்னல் காலம்
1) HIV ததாற்று ஏற்பட்ட பின் எதிரான பிறதபாருள்

எதிரிகள்  உடலில் உருவாகின்றன. 

2) HIV பரிபசாதறனகள் பிறதபாருள் எதிரிகறள 
றமயமாக தகாண்ட வடிவறமக்கப்பட்டள்ளன. 

3) இந்த பிறதபாருள் எதிரிகள் உடம்பில் பதான்றுவதற்கு 
2 கிைறம ததாடக்கம் 3 மாதங்கள் வறர எடக்கலாம்.
இது யன்னல் காலம் எனப்படும்

4) இந்த காலப்பகுதியில் பரிபசாதனயில் 
ததன்படாவிட்டாலும் HIV  ததாற்றுள்ள ஒருவர் 
மற்றவர்களுக்கு ததாற்றற கடத்த முடியும். 



உடலுறறவ 
தவிர்த்தல் 

பாலியல் துறண 
ஒருவருடன் மட்டம் 
உடலுறவு தகாள்ளுதல்

பாதுகாப்பு உறறறய 
பாவித்தல்

Abstinence

Be faithful to one 

Condoms 



ஆண்பாதுகாப்பு உறற



தபண் பாதுகாப்பு உறற



தாய் - பசய் HIV ததாற்றற 
தடத்தல் 

 கருத்தரிக்க முன் HIV இரத்தப் பரிபசாதறனறய 
பமற்தகாள்ளுதல் 

 கருத்தரித்த பின் HIV இரத்தப் பரிபசாதறனறய 
பமற்தகாள்ளுதல் 

HIV ததாற்று இருக்குமானால் பாலியல் பநாய் 
தடப்பு நிறலயத்திற்கு சமூகமளிக்க பவண்டம்

HIV ததாற்றுக்கு எதிரான மருந்துகறள றவத்தியர் 
நியமித்தவாறு உட்தகாள்ள பவண்டம்



தாய் - பசய் HIV ததாற்றற 
தடத்தல் 

 றவத்தியக் குழுவின் ஆபலாசனப்படி பிரசவத்றத 
பமற்தகாள்ள பவண்டம்

 குைந்றத பிறந்த பின் தாய்ப்பால் ஊட்டவறத தடக்க 
பவண்டம் 

 குைந்றதயின் நிறல நிர்ணயிக்கப்படம் வறர தாயும் 
பசயும் சிகிச்றச நிறலயத்திற்கு சமூகமளிக்க 
பவண்டம் 

 தாய் பிரசவத்தின் பின்பும்  ததாடர்ந்து நியமித்த 
மருந்துகறள உட்தகாள்ள பவண்டம் 



HIV ததாற்றுகளுக்குரிய 
மருந்துகள் 

பல் யவறு வதக 
முதறயாக எடுப்பது 

அவசியம் 



HIV ததாற்றுகளுக்குரிய 
மருந்துகள் 

 HIV ததாற்றுகளுக்குரிய மருந்துகள் தற்பபாது பரந்த 
அளவில் பாவறனயில் உள்ளது. 

 மருந்துகள் றவரறை முற்றாக அைிப்பதில்றல
ஆனாலும் குருதியில் றவரறை கண்டபிடிக்க 
முடியாத அளவுக்கு கட்டப்படத்துகிற்றன. 

 இதனால் HIV ததாற்றுள்ள ஒருவர் நீண்ட நாட்கள் 
சிக்கல்கள் எதுவுமின்றி வாை உதவுகிறது.

 றவரஸ் குருதியில் கண்டபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு 
குறறயும் பபாது மற்றவர்களுக்கு HIV பரவும்
தன்றமயும் குறறகிறது. 



HIV குருதி பரிபசாதறன
எனபவ ஆரம்பத்திபலபய HIV 
ததாற்றுள்ளறத கண்டறிதல்

நன்றம தரும்

ததாற்றுக்குரிய குருதி 
பரிபசாதறனறய 
பமற்தகாள்ளுங்கள்  



HIV குருதி பரிபசாதறன

இலவச HIV 
பரிபசாதறனவசதிகள்

சகல அரச 
றவத்தியசாறலகளில் 

கிறடக்கும் 



நன்றி 


