
පිරිමි පිරිමි අතර පවතින ලිංගික සම්බන්ධතා 

වලදී ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටළු හා  ඒ සඳහා 

ගතහැකි ක්රියා මාර්ග 
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පිරිමි පිරිමි ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන අය 

පිලබඳ සැලකිලමත් ියය ුතු  කුණු

 ලිංගික ක්රියා / ලිංගික වෘත්තීය සිදුවවන සථාාන

 ලිංගික සහකුණවන් / ලිංගික වෘත්තිකයන් 

කාණ්ඩ

 ලිංගික වෘත්තිකයන් හා සම්බන්ධ අදනකුත් 

සථාාන. උො:- දුවම්රිය සථාාන,වැසිකිළි,මුහුදුව 

දවරළ

 ලිංගික සහකුණවන්/ ලිංගික වෘත්තිකයන්දේ  

දසේවය ලබා ගන්නන් (Clients)



පිරිමි පිරිමි ලිංගික සබෙකම් වලදී ඔවුන්ට 

ඇතිවන ගැටළු

 අසථාාවර සමාජ තත්වය

 අසථාාවර නීතිමය තත්වය

 වරෙකුණවන් දලස සමාජද  හිංවු  ගැසීමම 

ඒ නිසා වෙහිංසාවට ලවීම 

 දකොන්කිරීම හා දවන්දකොට සැලකීම

 තමාට වන වධ හිංසා/අතවර සෙහා 

පිළිසරණව දනොමැතිකම/වාර්තා කිරීමට 

ඇති බාධා



පිරිමි පිරිමි ලිංගික සබෙකම්

පවත්වන්නන්දේ ගැටළු… 

 ෙුණු හැසිරීම්

ෙුණු හැසිරීම් පවතින සථාාන/බලපාන අුතුණ

උො: රැකියාව/ප්රසිද්ධ සථාාන/දපෞද්ගලක

ජිියත.

 අපදයෝජනයට ලවීම

 මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලිංනනය ීම

 ියියධ දසේවා සෙහා ලඟාීමට ඇති බාධක

උො: අධයාපනය/දසෞඛ්ය/සමාජදරෝග/

ප්රජනන දසෞඛ්ය/පවුල් සිංියධාන දසේවා



පිරිමි පිරිමි ලිංගික සබෙකම් 

පවත්වන්නන්දේ ගැටළු…

ආරවෂාව

 ළමයින් පිළිබෙ ගැටළු

 තනිකම

 පවුල් සම්බන්ධතා ිඳඳ වැීම

නිවාස ගැටළු

ආර්ථික ගැටළු

නිවදසේදී වන තාඩන ීඩන



සමාජ දරෝග /එච්.අයි.ී.ඒඩ්සථ ඇති ීමට 

බලපාන අවධානම් හැසිරීම්

 සහකුණවන් කිහප දෙදනකු සමග ලිංගික 

සබෙතා පැවැත්ීම

 අනාරවෂිත ලිංගික ක්රියාවන් වල දයදීම

 ගුෙ ලිංගික සිංසර්ගය නිසා, වැඩි අවධානම් 

තත්වය

 ලිංගික වෘත්තිද  දයදීම

 මත් පැන්,මත්ද්රවය වලට ඇැහබැහ ීම



පිරිමි, පිරිමි ලිංගික සබෙකම් වලදී ඔවුන් ලිංගාශ්රිත 

දරෝග/ඒඩ්සථ වල අවධානමට ලවීමට දහේු 

 ලිංගාශ්රිත දරෝග /එච්.අයි.ී.ඒඩ්සථ ගැන ෙැනුම 

අු ීම

 ෙැනුම තිබුනෙ ඒ සෙහා ඇති අවතවදසේුණව

 බලහත්කාර ලිංගික ක්රියා නිසා ු වාල ීම

 ගුෙ ලිංගික සම්බන්ධතා වලදී ු වාල 

සිදුවියම/දේෙනාව සාදේවෂව වැඩිීම



පිරිමි පිරිමි ලිංගික සබෙකම් පවත්වන්නන් සමාජ 

දරෝග එච්.අයි.ී.ඒඩ්සථ වල අවධානමට ලවීමට දහේු 

 දකොන්ඩම් භාියතයට ඇති 

දනොහැකියාව/දනොෙැනුවත්කම

 දකොන්ඩම් භාියතයට ඇති බාධක/අපහසුතාව

 දසෞඛ්ය දසේවා සඳහා දයොමු දනොීම හා ඒ 

පිලබඳ දනොෙැනුවත්කම

 දසෞඛ්ය දසේවා සථාාන වලදී දවන්කිරීමට හා 

දකොන්කිරීමට ලවීම



ලිංගාශ්රිත දරෝග වැළවියය හැකි ක්රම

 ෙැනුවත් කිරීම,කුසලතා වර්ධනය

 ලිංගික ක්රියා වලදී ආරක්ෂිත ක්රම අනුගමනය කිරීම

 සමාජ දරෝග සම්දප්රේෂණයට ඇති ඉඩකඩ අු 

කිරීම



ෙැනුවත් කිරීම කුසලතා වර්ධනය

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවා ොයකත්වය

• අධයාපනය • සහචරයන්දේ 

සහභාගිත්වය

• අතිදර්ක අොයම් • සමාජය ෙැනුවත් කිරීම 

හා ක්රියාකාරකම් සඳහා 

සහභාගී කරීම

• කුසලතා වර්ධනය 



ෙැනුවත් කිරීම/ කුසලතා වර්ධනය.

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවා ොයකත්වය

• වෘත්තීය/ සාමජිය 

තත්වදයන් මැදිහත් ීම

• දකොන්කිරීම හා 

දවනදකොට සැලකීම 

වැලැවීම



අනාරවෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා අවම 

කිරීම

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවා ොයකත්වය

• දකොන්ඩම් භාියතය වැඩි

කිරීම

• සහචර අධයාපනය

• සහකුණවන් සිංඛ්යාව අු 

කිරීම

• දකොන්ඩම ගැන

ෙැනුවත්කිරීම, දකොන්ඩම 

ලබා දීම

• මත්පැන් මත්ද්රවය භාියතය 

වැලැවීම

• දකොන්ඩම භාියතද දී 

අවශ්ය ලහසි ද්රවය “Gel”
ලබාදීම



ලිංගාශ්රිත දරෝග සම්දප්රේෂණයට ඇති ඉඩකඩ 

අවම කිරීම

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවාොයකත්වය

• ලිංගාශ්රිත දරෝග අවම 

කිරීම

• ලිංගාශ්රිත දරෝග සෙහා 

පරිවෂා කිරීම,අොළ

ප්රතිකාර ලබාදීම

• අවශ්ය අවසථාා 

වලදී“point of 
care test"
ක්රියාත්මක කිරීම



ලිංගාශ්රිත දරෝග සම්දප්රේෂණයට ඇති 

ඉඩකඩ අවම කිරීම.

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවාොයකත්වය

• ලිංගාශ්රිත දරෝග අවම 

කිරීම

• HIVසඳහා උපදද්ශ්නය 
හා   HIV පරිවෂාව

• දකොන්කිරීම හා 

දවනදකොට සැලකීම 

අවම කිරීම



ලිංගාශ්රිත දරෝග සම්දප්රේෂණයට ඇති 

ඉඩකඩ අවම කිරීම

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවාොයකත්වය

• දසෞඛ්ය තත්වයය 

ප්රවර්ධනය කිරීම

• ප්රජනන දසෞඛ්ය සායන 

දවත දයොමු කිරීම

• මත්පැන් මත් ද්රවය

භාියතද දී වන හානිය 

අවම කිරීම

• ප්රති එච්.අයි.ී.ඖෂධ 

ලබාදීම 



ලිංගාශ්රිත දරෝග සම්දප්රේෂණයට ඇති 

ඉඩකඩ අවම කිරීම…

අදේවෂිත ප්රතිඵලය දසේවාොයකත්වය

• දසෞඛ්ය තත්වයය 

ප්රවර්ධනය කිරීම

• දවනත් දසෞඛ්ය හා 

සමාජීය දසේවා දවත

දයොමු  කිරීම                                                                                                          

උො:- මානසික වවෙය

සායන /උපදද්ශ්නය
• මත්පැන්/මත්ද්රවය සඳහා 

පුනුණත්ාාපනය


