
ක්ෂය රෝ�ෝගරෝයන් අප ආ�ක්ෂාවන ආකාා�ය
ක්ෂය රෝ�ෝගය වැළැැක්වීරෝ� ප්රතිකාා� පිළිබඳව



ක්ෂය රෝ�ෝගය (ටී.බී.) රෝගෝලීය ම�ණ වලට 
රෝ�තු වන ප්රධාාන රෝබෝ වන රෝ�ෝග අතරින් එකාකි. 
රෝමය ක්ෂය රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන රෝකාරෝනකු 
කාතා කිරීරෝ�දී, කාහින විට රෝ�ෝ කිවිසුු� �රින 
විට වාතය ���ා ගමන් කා�න ක්ෂය රෝ�ෝග 
බැක්ටීරියාව නිසුා ඇතිරෝ�.

ක්ෂය රෝ�ෝග බැක්ටීරියාව ශරී�යට ඇතුළු වුවරෝ�ාත් සිදුවිය �ැකි රෝ�වල් රෝ�කාකින් එකාක් 
සිදුරෝ�.

�ානියක් කිරීමට රෝප� ශරී�රෝ� ප්රතිශක්තිකා�ණය මඟින් බැක්ටීරියා විනාශ කිරීම.

හෝ�ෝ

ඔරෝ� ප්රතිශක්තිකා�ණ ප�ධාතිය මඟින් ක්ෂය රෝ�ෝග බැක්ටීරියාවපාලනය කිරීම. ක්ෂය 
රෝ�ෝග ආසුා�නයක් ආසුාදිත පු�ගලරෝයකුරෝ� ජීවිතරෝ� පසුුකාාලීනව සුක්රිය විය �ැකිය. ඔරෝ� 
ප්රතිශක්ති ප�ධාතිය දුර්වල වුවරෝ�ාත් රෝමය රෝබාරෝ�ෝ විට සිදු රෝ�.

ක්ෂය රෝ�ෝග ආසුා�නය:
අව�ාන� සුාධාකායක් 

නැත

ක්ෂය රෝ�ෝගය 
ආසුා�නය
ක්ෂය රෝ�ෝගය 
නැත රෝ�ෝගය

ක්ෂය රෝ�ෝගය
ජීවිත කාාලය තුළැ 10%

ක්ෂය රෝ�ෝගය
ජීවිත කාාලය තුළැ 30%

ක්ෂය රෝ�ෝගය
7-10% වසු�කාට (ප්රතිවෛව�ස් 
ප්රතිකාා� රෝනාමැතිව—ඒආර්ටී)

ක්ෂය රෝ�ෝග ආසුා�නය
සු� දියවැඩියාව

ක්ෂය රෝ�ෝග ආසුා�නය
සු� එච්අයිවී

ක්ෂය රෝ�ෝගය 
ආසුා�නය
ක්ෂය රෝ�ෝගය 
නැත රෝ�ෝගය

ක්ෂය රෝ�ෝගය 
ආසුා�නය
ක්ෂය රෝ�ෝගය 
නැත රෝ�ෝගය



ක්ෂය හෝ�ෝග නිවාා�ණ ප්රතිකාා� (ටීපීටී) ක්ෂය රෝ�ෝග බැක්ටීරියාවට නි�ාව�ණය වීරෝමන් 
පසුු ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇතිවීම වැළැැක්වීම සුඳ�ා ඇති ඉතාමත් ප්රබලම ක්රමරෝ�� වලින් එකාකි.

ඔබ සුමීපව ඇසුුරු කා�න රෝකාරෝනකුට ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇති විට සු� ඔරෝ� ප්රතිශක්තිය අඩුු වූ 
විට ක්ෂය රෝ�ෝගය වැළැඳීරෝ� සු�භාාවිතාව සුැලකිය යුතු රෝලසු ඉ�ළැ යයි.

එච්අයිවී ආසුා�නය, දියවැඩියාව සු� සිලිරෝකාෝසිස් වැනි තත්වයන් මගින් ප්රතිශක්තිය අඩුු 
රෝ�. රෝවනත් රෝ�ෝග සුඳ�ා නිර්රෝ�ශ කා�න සුම�� ඖෂධා මගින් � ප්රතිශක්තිය අඩුු කාළැ 
�ැකිය.

රෝකාරෝනක් රෝ�ෝගාතු� වීමට රෝප� ක්ෂය රෝ�ෝග ආසුා�නයට ප්රතිකාා� කිරීම මගින් ඔවුන්ව 
රෝ�ෝගය වැළැදීරෝමන් ආ�ක්ෂා රෝ�. රෝමය ගින්නක් රෝනාමැති වුවත්, නිවසුකාට ගිනි නිවා�ණය 
ලබා දීරෝමන් එම නිවසුට ආ�ක්ෂාව ලැරෝබන්නාක් රෝමන්ය.

ක්ෂය හෝ�ෝග නිවාා�ණ ප්රතිකාා� අවාශ්යය වාන්හෝන් කාාටද?

ක්ෂය හෝ�ෝග ආසාාදනය �ඳුනා ගැනීම

රෝලෝකා රෝසුෞඛ්යය සුංවිධාානරෝ� ක්ෂයරෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� මාර්රෝගෝපරෝ�ශ 2020 මඟින් �ඳුනාරෝගන ඇති පරිදි 
ක්ෂයරෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� සුඳ�ා ඉලක්කාගත කාණ්ඩුාය�

එච්අයිවී ආසුාදිත පු�ගලයින් 
(පීඑල්එච්අයිවී)

ක්ෂය රෝ�ෝගීන් සුමඟ සුමීප 
සු�බන්ධාතා පැවැත්වූවන්

වැඩිහිටියන්, නව රෝයාවුන් �රුවන් සු� 
සුෑම වයස් කාාණ්ඩුයකාම ළැමුන්.

වයසු අවුරුදු 5 ට අඩුු ළැමුන් විරෝ�ෂරෝයන් 
අව�ානමට ලක් රෝ�.

රෝවනත් අව�ාන� සුහිත කාණ්ඩුාය�

වකුගඩුු කාාන්දුකා�ණය සිදුකා�න රෝ�ෝගීන්, 
ටීඑන්එෆ් ප්රති (ටියුමර් රෝනරෝක්රෝසිස් සුාධාකා) 
ප්රතිකාා� ලබන සු� අවයව රෝ�ෝ රුධි�ය 
ආශ්රිත පටකා බ�ධා කිරීම සුඳ�ා සුූ�ාන� 
වන රෝ�ෝගීන්. 

සිලිරෝකාෝසිස් රෝ�ෝගීන්, සුැඟවුනු ක්ෂය රෝ�ෝගය 
සුඳ�ා ක්රමානුකූලව පරීක්ෂා කා� ප්රතිකාා� 
කාළැ යුතුය.

ක්ෂය රෝ�ෝගය ආසුා�නය පරීක්ෂා කිරීම සුඳ�ා ටියුබර්කුලින් චර්ම පරීක්ෂණය (ටීඑස්ටී) 
රෝ�ෝ ඉන්ටර්රෝ�රෝ�ෝන්-ගැමා මු�ා �ැරීරෝ� පරීක්ෂණය (අයිජීආර්ඒ) භාාවිතා කාළැ �ැකිය. 
විවිධා �ටවල ජාාතිකා ප්රතිපත්තිය අනුව ලබාගත �ැකි පරීක්ෂණ සු� විය�� �ැරීරෝ� 
�ැකියාව රෝවනස් විය �ැකිය. සුක්රිය ක්ෂය රෝ�ෝගය �ඳුනා ගැනීමට ටීඑස්ටී රෝ�ෝ අයිජීආර්ඒ 
භාාවිතා කාළැ රෝනා�ැකිය.

ටීඑස්ටී රෝ�ෝ අයිජීආර්ඒ පරීක්ෂාවන් එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන රෝ�ෝ ක්ෂයරෝ�ෝගිරෝයකු 
සිටින නිවසුකා සුමීපතම ආශ්රිතයන් වන වයසු අවුරුදු 5 ට අඩුු ළැමයින් සුඳ�ා ක්ෂය රෝ�ෝග 
නිවා�ණ ප්රතිකාා� ආ��භා කිරීම සුඳ�ා අනිවාර්ය අවශයතාවක් රෝනාරෝ�. රෝකාරෝස් රෝවතත්, 
රෝමම පරීක්ෂණ ස්ථාාපිත කිරීම රෝවනුරෝවන් යටිතල ප�සුුකා� සුකාස්කිරීම �ටවල් වලින් 
සිදු කාල යුතු බවට අරෝ�ක්ෂා රෝකාරෝර්.



ක්ෂය හෝ�ෝග නිවාා�ණ ප්රතිකාා� (ටීපීටී)

විකාල්ප කිහිපයක්ම තිරෝබන අත� ඔබට 
ගැලරෝපන රෝ�ාඳම විකාල්පය රෝතෝ�ා ගැනීමට 
ඔරෝ� වෛව�යව�යාට �ැකියාව තිරෝ�.

3එච්පී

සුතියකාට ව�ක් අ යිරෝසුෝනියාසිඩ් (අයිඑන්එච් රෝ�ෝ එච්) සු� �යි�ැපන්ටයින් 
(පී) මාත්රාාව බැගින් සුති 12ක්, එන� සු�පුර්ණ මාත්රාා 12ක් වැඩිහිටියන්, 
නව රෝයාවුන් විරෝ� සු� අවුරුදු 2 ට වැඩි ළැමුන් සුඳ�ා ලබාදීම.

1එච්පී

අයිරෝසුෝනියාසිඩ් සු� �යි�ැපන්ටයින් වෛ�නිකා මාත්රාාව බැගින් මාසුයක් 
නව රෝයාවුන් විරෝ� සු� වයසු අවුරුදු 12 ට වැඩි ළැමුන් සුඳ�ා ලබාදීම. 

3එච්ආර්

�යි�ැ�පිසින් (ආර්) සු� අයිරෝසුෝනියාසිඩ් වෛ�නිකා මාත්රාාව බැගින් මාසු 
3 ක් වැඩිහිටියන් �ා ළැමුන් සුඳ�ා ලබාදීම. රෝමම ඖෂධා වට්රෝටෝරුව 
�යි�ැ�පිසින් හිතකාාමී ඒආර්ටී නියමරෝ� සිටින එච්අයිවී ආසුාදිත 
පු�ගලයින් සුඳ�ා � ලබා දිය �ැකිය. ළැමා හිතකාාමී ඖෂධා වට්රෝටෝරු 
�ටවල් කිහිපයකා ම තිරෝ�.

6එච්/9එච්/36එච්

අයිරෝසුෝනියාසිඩ් වෛ�නිකා මාත්රාාව බැගින් මාසු 6 ක් රෝ�ෝ 9 ක් වැඩිහිටියන් 
�ා ළැමුන් සුඳ�ා ලබාදීම රෝ�ෝ අයිරෝසුෝනියාසිඩ් වෛ�නිකා මාත්රාාව බැගින් 
මාසු 36 ක් ක්ෂය රෝ�ෝග සු�රෝ�ෂණ ය අධිකා පරිසු� වල ජීවත් වන එච් 
අයි වී රෝ�ෝගීන් සුඳ�ා ලබාදීම.

4ආර්

�යි�ැ�පිසින් වෛ�නිකා මාත්රාාව බැගින් මාසු 4ක් වැඩිහිටියන් �ා ළැමුන් 
සුඳ�ා ලබාදීම.

රෝමම රෝමම ඖෂධා වට්රෝටෝරු රෝ�කාම (3 එච්පී සු� 1 එච්පී) එච්අයිවී ආසුාදිත 
පු�ගලයින් සුඳ�ා � ලබා දිය �ැකිය.
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ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇතැයි මා �න්නා පු�ගලරෝයකු සුමඟ මම කිසි 
දිරෝනකා සුමීපව ඇසුුරුකා� නැත. මම තවමත් ක්ෂය රෝ�ෝග 
නිවා�ණ ප්රතිකාා� ගත යුතු�?
ඔ�. එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන පු�ගලයින් ඔවුන්රෝ� දුර්වල 
ප්රතිශක්තිකා�ණය රෝ�තුරෝවන් ක්ෂය රෝ�ෝගයට රෝ�ගරෝයන් 
රෝගාදුරු වීරෝ� වැඩි අව�ානමක් තිරෝ�.

මම �ැනටමත් ඒආර්ටී ලබාගනිමින් සිටිනවා, මරෝ� ක්ෂය 

නිත� අසාන ප්රශ්න එච්අයිවී ආසාාදිතයින්හෝගන්

අයිඑන්එච් අඩුංගු ඖෂධා වට්රෝටෝරු ලබාගැනීරෝ�දී , පර්යන්ත ස්නායු 
රෝ�ෝග වැළැැක්වීම රෝ�ෝ ප්රතිකාා� සුඳ�ා අතිරෝර්කා විටමින් බී6 ලබා ගත 
�ැකිය. අධිකා අව�ානමක් සුහිත පු�ගලයින්ට විටමින් බී6 අවශය රෝ�, 
උ�ා. එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන්නන්, මන්�රෝපෝෂණරෝයන් රෝපරෝළැන 
පු�ගලයින් සු� ගර්භානී කාාන්තාවන්.

බී6 රෝනාමැති න� විකාල්ප ක්රියාමාර්ගයක් සුඳ�ා ඔරෝ� වෛව�යව�යා 
සුමඟ කාතා කා�න්න. ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� (ටීපීටී) ප්රතිකාා� ලබන පු�ගලයින් සුඳ�ා 
ප්රමුඛ්යතාවයක් රෝලසු බී6 ලබා දීම සුඳ�ා ප්රජාාව � ජාාතිකා ක්ෂයරෝ�ෝග මර්�න වැඩුසුට�න � 
�ැනුවත් කාළැ යුතුය.

ප්රජාාවා තුළ ඉල්ලුමක් ඇති කිරීහෝ� අවාශ්යයතාවාය

ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� (ටීපීටී) හි පිළිගත් ප්රතිලාභා තිබියදීත්, ප්රජාා සුාමාජිකායින් අත� 
රෝ� පිළිබඳ �ැනුරෝමහි අඩුු බවක් තිරෝ�. ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� (ටීපීටී) ලබා ගැනීම 
වර්ධානය කිරීරෝ� උපාය මාර්ගයක් වශරෝයන්, ප්රජාා සුාමාජිකායින් ඒ පිළිබඳව නිවැ�දි රෝතා�තුරු 
ලබා ගැනීමට අවශය අත�, නිවා�ණ ප්රතිකාා� සුඳ�ා ඉල්ලුම ඇති කිරීරෝ� වයාපා�යක් 
ක්රියාත්මකා කාළැ යුතුය. රෝමය වැ�ගත් වන්රෝන් ක්ෂය රෝ�ෝග බැක්ටීරියා ආසුාදිත සු� රෝ�ෝගය 
ඇතිවීරෝ� අව�ානමක් ඇති අයට රෝ�ෝගීබවක් රෝනා�ැනීමට ඉඩු ඇති බැවින් ඖෂධා ලබාගැනීමට 
අවශය රෝනාරෝවනු ඇතැයි ඔවුන් සිතිය �ැකි නිසුා ය.

රෝ�ෝගය වැළැඳීරෝ� අව�ානම කුමක්�?
විධිමත්ව ඒආර්ටී ලබාගැනීම මඟින් ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇතිවීරෝ� සුමස්ත අව�ානම 
අඩුු කාළැත්, එච්අයිවී ආසුාදිත රෝනාවන පු�ගලයින් �ා සුසුඳන විට ක්ෂය රෝ�ෝගය 
ආසුා�නය වීරෝ� අව�ානම ඉ�ළැ මට්ටමකා තිරෝ�. ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� 
(ටීපීටී) සු� ඒආර්ටී එකාට භාාවිතා කිරීම ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇති වීරෝ� අව�ානම සුැලකිය 
යුතු රෝලසු අඩුු කා�යි.

මට ඒආර්ටී සු� ටීපීටී රෝ�කාම එකාට ලබාගත �ැකි�? 
ඔ�. ඒආර්ටී සු� ටීපීටී රෝ�කාම එකාට ගත �ැකියි.



මට �ැනටමත් වසු� තුනකාට රෝප� ක්ෂය රෝ�ෝගය සුඳ�ා 
ප්රතිකාා� ලබා රෝගන තිරෝබනවා. මම තවමත් ක්ෂය රෝ�ෝග 
නිවා�ණ ප්රතිකාා� ප්රතිකාා� ගත යුතු�?
ඔ�, ක්ෂය රෝ�ෝගයට කාලින් ප්රතිකාා� කිරීරෝමන් ක්ෂය 
රෝ�ෝගය නැවත ආසුා�නය වීරෝමන් ඔබව ආ�ක්ෂා රෝනාවන 
නිසුා.  

මම ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� ගත්රෝතාත් රෝකාාපමණ 
කාාලයක් මම ක්ෂය රෝ�ෝගරෝයන් ආ�ක්ෂා රෝ�වි�?
අධායයන කිහිපයකින්ම රෝපන්වා දී ඇත්රෝත්, ටීපීටී මගින් 
වසු� 7—15 අත� කාාලයක් තුළැ ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇතිවීරෝ� 

අව�ානම අඩුු කා�න බවයි. ටීපීටී ජීවිත රෝ��ා ගනී, අසුනීප වීම වළැක්වයි, රෝ��නාවිඳීම 
වලක්වයි. 

මම එච්අයිවී සුමඟ ජීවත් වන්රෝන් න�, ඒආර්ටී ලබා ගන්රෝන් න� සු� මරෝ� සීඩී4 
වෛසුල වැඩි ප්රමාණයක් තිරෝ� න� මමත් ටීපීටී ලබාගත යුතු�? 
ඔ� එච්අයිවී සුමඟ ජීවත් වන සියලුම වැඩිහිටියන් �ා නවරෝයෞවනයන් තම සීඩී4 
වෛසුල ගණන රෝනාසුලකාා එච්අයිවී සුඳ�ා වූ පුළුල් සුත්කාා� පැරෝක්ජායකා රෝකාාටසුක් 
වශරෝයන් ටීපීටී ලබාගත යුතුය. 

මම ඔපිරෝයායිඩ් ආරෝ�ශකා ප්රතිකාා� (ඕඑස්ටී) ලබා ගන්නා එච්අයිවී ආසුාදිත මත්ද්රවය 
එන්නත්කා�ණය කා�න්රෝනක්මි. මා ඒආර්ටී ආ��භා කා� නැත.  මම ක්ෂය රෝ�ෝගය 
නිවා�ණ ප්රතිකාා� ලබා ගත යුතු�?
ඔ�. මත්ද්රවය (පීඩු�ලි�යූඩී) භාාවිතා කා�න පු�ගලයින්ට ක්ෂය රෝ�ෝගය ආසුා�නය 
වීමට �ා ක්ෂය රෝ�ෝගය වැළැඳීමට ඉ�ළැ සු�භාාවිතාවයක් තිරෝ�. ඕඑස්ටී සුමඟ 3එච්පී 
ලබා ගන්නා පු�ගලයින් ඔපිරෝ�ට් අත�මග නැවත්වීම නිසුා ඇතිවන ලක්ෂණ සු� 
රෝවනත් අතුරු ආබාධා පිළිබඳව සුුපරීක්ෂාකාාරීව සිටිය යුතුය. රි�ැ�පිසින් රෝනාරෝගන 
සිටීම වඩුාත් සුුදුසුුය.

මම රෝ�පටයිටිස් සී (රෝසුංගමාලය සී) ආසුා�නය වූ එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන 
අරෝයක් රෝවමි. මට ටීපීටී ලබාගත �ැකි�?
ඔ�, නමුත් රෝ� සුඳ�ා ය� ය� රෝවනස් කිරී� අවශය විය �ැකියි. රෝ�පටයිටිස් 
සී (රෝසුංගමාලය සී) සුහිත පු�ගලයින් තම රෝසුෞඛ්යය රෝස්වා සුැපයු�කාරු රෝ�ෝ 
වෛව�යව�යාරෝගන් උපරෝ�ස් විමසිය යුතුය.  

ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� ලබාදීමට රෝප� එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන අරෝයකු 
ට සුක්රිය ක්ෂයරෝ�ෝගය රෝනාමැති බව ත�වුරු කා� ගන්රෝන් රෝකාරෝස්�? 
ක්ෂය රෝ�ෝගය සුඳ�ා රෝ�ෝග ලක්ෂණ පරීක්ෂා කිරීරෝමන්, එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන 
වැඩිහිටියන් �ා නව රෝයාවුන් විරෝ� �රුවන් තුළැ සුක්රිය ක්ෂයරෝ�ෝගය රෝනාමැති බව 
ත�වුරු කාළැ �ැකිය. කාැස්සු, උණ, බ� අඩුු වීම සු� �ාත්රී යට ��ඩිය �ැමීම වැනි 
රෝ�ෝග ලක්ෂණ වාර්තා කා�න අය තවදු�ටත් ක්ෂය රෝ�ෝගය සුඳ�ා පරීක්ෂා කාළැ 
යුතුය. රෝ�ෝග ලක්ෂණ රෝනාමැති අයට ඒආර්ටී සුමඟ ටීපීටී ලබා දිය යුතුය.



මට අසුනීප බවක් �ැරෝනන්රෝන් නැති වුනත්, ක්ෂය රෝ�ෝග ආසුා�නයට ප්රතිකාා� 
වශරෝයන් මම රෝබරෝ�ත් ලබා ගත යුත්රෝත් ඇයි? 
ඔබට ටීපීටී ලබා ගැනීමට උපරෝ�ස් ලබා දී ඇත්න�, ඒ ඔරෝ� රෝසුෞඛ්යය රෝස්වා වෘත්තිකායා 
රෝ�ෝ සුායනිකා වෛව�යව�යා වි�වාසු කා�න පරිදි ඔබට සුක්රීය ක්ෂය රෝ�ෝගය වැළැඳීරෝ� 
වැඩි ඉඩුක් ඇති නිසුා ය. ටීපීටී සු�පූර්ණ ඖෂධා මාලාවක් ලබා ගැනීරෝමන් ආසුා�නය 
සුක්රීය රෝ�ෝගයක් බවට පත්වීම වළැක්වා ගත �ැකිය.

මට අහිතකා� ඖෂධා ප්රතික්රියා ඇති වුවරෝ�ාත් මා කුමක් කාළැ යුතු�?
ඔබ ටීපීටී ලබාගන්රෝන් න� සු� ඔබට කිසිය� රෝ�ෝග ලක්ෂණයක් ඇත්න� ව�ාම ඔරෝ� 
රෝසුෞඛ්යය රෝස්වා සුපයන්නා සු�බන්ධා කා� ගත යුතුය. සුාමානය රෝ�ෝග ලක්ෂණ අත�ට 
ආ�ා� අරුචිය (ආ�ා� රුචිය නැති වීම), ඔක්කාා�ය, වමනය, උ��රෝ� අප�සුුතාව, 
අඛ්යණ්ඩු රෝතරෝ�ට්ටුව රෝ�ෝ දුර්වලතාවය, ත� පැ�ැති මුත්රාා, සුුදුමැලි වූ මළැප� රෝ�ෝ 
රෝසුංගමාලය වැනි රෝ� ඇතුළැත් රෝ�.

ක්ෂය රෝ�ෝග ආසුා�නය සුඳ�ා පරීක්ෂණ සු� ප්රතිකාා� ලබා ගත යුත්රෝත් කාවු�?
එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන වැඩිහිටියන්, නව රෝයාවුන් �රුවන්, ළැමුන් �ා ළැ�රුවන්, 
ක්ෂය රෝ�ෝගීන්රෝ� සු�බන්ධාතා ඇති අවුරුදු 5ට අඩුු ළැමුන් �ා ළැ�රුවන්, සු� එච්අයිවී 
ආසුාදිත රෝනාවන සුායනිකා අව�ාන� සුහිත කාණ්ඩුාය� වලට අයත් ටීඑන්එෆ් ප්රති 
ප්රතිකාා� ආ��භා කා� ඇති රෝ�ෝගීන්, වකුගඩුු කාාන්දුකා�ණය සිදු කා�න රෝ�ෝගීන් , 
අවයව බ�ධා කිරීමට සුූ�ාන� පු�ගලයින් වැනි අයට සුක්රීය ක්ෂය රෝ�ෝගය ඇතිවීරෝ� 
ඉ�ළැම සු�භාාවිතාවය තිරෝබන නිසුා ආයතනිකා සුැකාැස්ම කුමක් වුවත් ක්ෂය 
රෝ�ෝග ආසුා�නය සුඳ�ා ක්රමානුකූලව පරීක්ෂා කිරීම සු� ප්රතිකාා� කිරීම රෝවනුරෝවන් 
ප්රමුඛ්යතාවය ලබා දිය යුතුය.

එච් අයි වී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන ගර්භානී කාාන්තාවන් ටීපීටී 
ලබාගත යුතු�?
ඔ�. එච්අයිවී රෝ�ෝගරෝයන් රෝපරෝළැන ගර්භානී කාාන්තාවන් 
�ට ක්ෂය රෝ�ෝගය වැළැඳීරෝ� අව�ානම ඇති අත� එමඟින් 
කාාන්තාවට සු� නූපන් �රුවාට �ැඩි ප්රතිවිපාකා ඇති විය 
�ැකිය. සිදුවිය �ැකි ඕනෑම අතුරු ආබාධායක් සුඳ�ා සුමීපව 
නිරීක්ෂණය කාළැ යුතු නමුත්, ගර්භානීභාාවය ගර්භානී ම�වරුන් 
�ට ක්ෂය රෝ�ෝග නිවා�ණ ප්රතිකාා� ලබාදීමට නුසුුදුසුු කාමක් 
රෝනාවිය යුතුය.

හෝ�ාදු ප්රශ්න



අර්චනා ඔයින� ම�ත්මිය
�රෝලසිනා කුමාර් ම�ත්මිය
ක්ෂය රෝ�ෝග ක්රියාකාාරීන්රෝ� රෝගෝලීය සුන්ධාානය

එස්ටි රෝ�බ්රියානි ම�ත්මිය
එල්රෝක්එන්යූ (ඉන්දුනීසියාව)

වෛව�ය රෝ�මි රෝටාන්සිං
වෛව�ය කාරුණා සුගිලි
� යුනියන්

රෝමෝනා බලනි ම�ත්මිය
එන්සීපීඅයි+ (ඉන්දියාව)

නන්දිතා රෝවන්කාරෝට්ෂන් ම�ත්මිය
මාධායරෝ�දී සු� සුමාජා ක්රියාකාාරී 

වෛව�ය රෝ�ෝහිත් සුරීන්
ක්ෂය රෝ�ෝගය සු� �වසුන රෝ�ෝග පිළිබඳ ජාාතිකා 

ආයතනය

වෛව�ය සු��ජිත් චා�ා
එෆ්අයිඑන්ඩී

වෛව�ය ශ්රීනිවාස් නායර්
ක්ෂය රෝ�ෝග �වුල්කාාරිත්වය නවත්වන්න

ස්
තූ

ති
ය


