
 

1 உடைய 3   

வழக்கமான எச.்ஐ.வி 

(HIV) பரிசசாதனன  

சசயின்ட் ஜாரஜ்் அவசர 

துனை 
இந்த துண்டுப்பிரசுரம் சசயின்ட் ஜார்ஜ் அவசர சிகிசன்சப் பிரிவில் எச.்ஐ.வி 

பரிசசாதனன மை்றும் நீங்கள் மருத்துவமனனக்கு வரும்சபாது என்ன 

எதிர்பாரக்்கலாம் என்பனதப் பை்றி சமலும் விளக்குகிைது 

 

உங்களுக்கு சமலும் ஏசதனும் சகள்விகள் இருந்தால், உங்கனளக் 

கவனித்துக்சகாள்ளும் ஒரு மருத்துவர் அல்லது சசவிலியரிடமும் சபசுங்கள். 

 

நான் ஏன் எச.்ஐ.வி சசாதனன சசய்யப்படுகிசைன்?  
எங்கள் அவசரதுடை இப்பபோது 16 வயது மை்றும் அதை்கு பமை்பை்ை வயதுடைய 

அடைத்து ப ோயோளிகடளயும் எச.்ஐ.வி க்கோக பரிபசோதிக்கும் பபோது, அவரக்ள் 

மை்ை இரத்த பரிபசோதடைகடள சசய்து சகோண்டிரு ்தோல். 

எச.்ஐ.வி.யுைை் வோழும் பலருக்கு அது சதரியோது.  

எ ்த அறிகுறிகளும் உருவோக பல ஆண்டுகள் ஆகலோம், எைபவ உங்களோல் 

முடி ்தபபோது பசோதிக்கபவண்டியது முக்கியம். 

எச.்ஐ.வி இப்பபோது ஒரு  ீண்ை கோல  ிரவ்கிக்கக்கூடிய மருத்துவ  ிடலயோகும். 

உங்கள் ப ோயறிதடல  ீங்கள் அறி ்து, உங்கள் சிகிசட்சடய எடுத்துக் 

சகோண்ைோல்,  ீங்கள் முை்றிலும்  ை்ைோக இருக்க முடியும். 

 

எனது முடிவுகனள நான் எவ்வாறு சபறுசவன்? 
உங்கள் முடிவுகள் எச.்ஐ.விக்கு எதிரம்டையோக இரு ்தோல், எ ்த  ைவடிக்டகயும் 

பதடவயில்டல எை்பதோல்  ோங்கள் உங்கடளத் சதோைரப்ு சகோள்ள மோை்பைோம். 

உங்கள் எச.்ஐ.வி பசோதடை 'எதிரவ்ிடை' எை்ைோல் அது மீண்டும் பசோதடை சசய்ய 

பவண்டும். இது ஒரு பரிபசோதடை பசோதடை மைட்ுபம, உங்களுக்கு  ிசச்யமோக 

எச.்ஐ.வி இருப்பதோக அரத்்தமல்ல. உங்களுக்கு பமலும் ஒரு பசோதடை 

பதடவப்படும். எங்கள் சிைப்பு சுகோதோர ஆபலோசகரக்ள் உங்கடளத் சதோைரப்ு 

சகோண்டு எச.்ஐ.வி பசோதடைடய மீண்டும் சசய்ய மருத்துவமடைக்கு வருமோறு 

பகைட்ுக்சகோள்வோரக்ள்.  

 ீங்கள் உண்டமயில் உங்கள் முடிடவ சரிபோரக்்க விரும்பிைோல், திங்கள் கோடல 

9.30-10 க்கு இடையில் 020 8725 3140 இல் முை்ைம் கிளிைிக்டக (courtyard clinic) அடைத்து 

ஒரு சுகோதோர ஆபலோசகரிைம் பபசுமோறு பகளுங்கள். உங்கள் முடிடவப் பை்றி 

அவசரகால 

தினணக்களம் 
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அடைப்பதை்கு முை் உங்கள் பசோதடைக்குப் பிைகு குடை ்தது 7  ோை்களுக்குப் 

பிைகு சதோைரப்ு சகோள்ளுங்கள். 

 

என் எச.்ஐ.வி நினலனய அறிய நான் விரும்பவில்னல 

என்ைால் என்ன சசய்வது?  
பலர ் தங்களுக்கு சதோை்று ஏை்படும் அபோயம் இருப்படத உணரவில்டல, 

அதைோல்தோை் முடி ்தவடர பலடர பசோதிு வது முக்கியம். உங்கள் எச.்ஐ.வி 

 ிடலடய ஆரம்பத்திபலபய சதரி ்து சகோள்வது முக்கியம், இதைோல்  ீங்கள் 

எச.்ஐ.வி போசிடிவ் இரு ்தோல்,  ீங்கள் சிகிசட்சடய அணுகலோம் மை்றும் 

மை்ைவரக்ளுக்கு எச.்ஐ.வி பரவுவடதத் தடுக்கலோம்.  

எச.்ஐ.வி சிகிசட்ச மிகவும் பயனுள்ளதோக வும், எளிதோைதோகவும் இருக்கும். இ ்த 

 ோை்களில், எச.்ஐ.வியுைை் வோழும் சபரும்போலோை மக்கள்  ீண்ை மை்றும் 

ஆபரோக்கியமோை வோை்க்டகடய வோை்கிைோரக்ள்  

எைினும்,  ீங்கள் உங்கள் எச.்ஐ.வி  ிடலடய அறிய விரும்பவில்டல எை்று முடிவு 

சசய்தோல், இரத்தம் எடுக்கும் முை் எச.்ஐ.வி பசோதடையில் இரு ்து விலகுமோறு 

ஊழியர ்உறுப்பிைரிைம் பபசுங்கள். 

 ீங்கள் எச.்ஐ.வி போசிடிவ் எை்று ஏை்கைபவ சதரி ்தோல், கவைிப்டபப் 

சபறுகிறீரக்ள் எை்ைோல், தயவுசசய்து ஊழியரக்ளில் ஒரு உறுப்பிைடர 

சதரியப்படுத்துங்கள், எைபவ  ீங்கள் விலகலோம்.  

 

எனது சதாடர்பு விவரங்கள் மாறினால் என்ன சசய்வது?  
உங்கள் சரியோை சதோைரப்ு விவரங்கள் எங்களிைம் உள்ளை எை்படத 

சரிபோரக்்கவும். உங்கள் பசோதடைக்குப் பிைகு வோரதத்ில் அவரக்ள் மோறிைோல், 

உங்கள் பதிவுகடளப் புதுப்பிக்கஉங்கள் ஜி.பி.டயத் சதோைரப்ு சகோண்டு, உங்கள் 

முடிடவப் சபை முடிவு வரிடய அடைக்க பவண்டும். 

 

 
 
 
 
 

பயனுள்ள தகவல் ஆதாரங்கள் 
சடரன்ஸ் ஹிக்கின்ஸ் அைக்கட்டனள (Terrence Higgs Trust) 
சைரை்ஸ் ஹிக்கிை்ஸ் டிரஸ்ை் இங்கிலோ ்திை் முை்ைணி எச.்ஐ.வி சதோண்டு ஆகும். 

எ ்தசவோரு தகவல் ஆபலோசடை அல்லது ஆதரவுக்கும் அவரக்டளத ் சதோைரப்ு 

சகோள்ளவும்.  

சதானலசபசி 0808 802 1221  மின்னஞ்சல்: info@tht.org.uk  வனலத்தளம்:  www.tht.org.uk 

 

சதசிய எய்ட்ஸ் வனரபடம் (National Aids Map) 
எச.்ஐ.வி மை்றும் எய்ைஸ்் பை்றிய பயனுள்ள தகவல்கடள  ோம் (NAM) வைங்குகிைது.  

சதானலசபசி: 020 7837 6988  மின்னஞ்சல்:  info@nam.org.uk  வனலத்தளம்:  

www.aidsmap.com 
 

http://www.tht.org.uk/
http://www.aidsmap.com/
http://www.aidsmap.com/
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வாண்ட்ஸ்சவாரத்் பாலியல் சுகாதார கிளினிக் (Wandsworth Sexual Health Clinic) 
அவசர போலியல் ஆபரோக்கியம் அல்லது கருத்தடை பதடவகளுக்கு 

https://shswl.nhs.uk/ சதானலசபசி:  0333 300 2100  திங்கள்-சவள்ளி கோடல 8 மணி 

முதல் இரவு 7 மணி வடர ச ்திப்புகளுக்கு 

 
  

எங்கள் மருத்துவமடைகளில் வைங்கப்படும்  ிடலடமகள்,  டைமுடைகள், 

சிகிசட்சகள் மை்றும் பசடவகள் பை்றிய கூடுதல் தகவல் துண்டுப் 

பிரசுரங்களுக்கு, தயவுசசய்து www.stgeorges.nhs.uk 

 
 

கூடுதல் சசனவகள் 
 

சநாயாளி ஆசலாசனன மை்றும் சதாடர்பு சசனவ (PALS) 
எங்கள் பசடவகள் அல்லது  ீங்கள் சபை்ை கவைிப்பு பை்றி கருத்துகள் அல்லது 

கவடலகள் இருக்கும்பபோது, PALS உங்களுக்கு உைை் அடி ஆபலோசடை மை்றும் 

தகவடல வைங்கலோம்.  ீங்கள் கோடல 9.30 மணி முதல் மோடல 4.30 மணி வடர, 

திங்கள் முதல் சவள்ளி வடர க்பரோஸ்சவைர ்மை்றும் பலை்ஸ்பபரோ விங் (லிப்ை் 

ஃபபோயர ் அருபக) இடைபய உள்ள முக்கிய தோை்வோரத்தில் போல்ஸ் (PALS) 

அலுவலகத்திை்கு சசல்லலோம்.  

சதானலசபசி: 020 8725 2453  மின்னஞ்சல்:  pals@stgeorges.nhs.uk 

என்செசஎ்ஸ் தேர்வுகள் (NHS Choices) 

உங்கள் உைல் லத்டத பை்றிய முடிவுகடள எடுக்க உதவுவதை்கோக, உைல் லம் 

மை்றும் சுகோதோரதத்ிை் அடைத்து அம்சங்களிலும் ஆை்டலை் தகவல் மை்றும் 

வழிகோை்ைடல எை்செசஎ்ஸ் பதரவ்ுகள் வைங்குகிை்ைை. 

வனலத்தளம்: www.nhs.uk 

 

என்செசஎ்ஸ் 111 (NHS 111) 

 ீங்கள் பவகமோக மருத்துவ உதவி பதடவப்படும் பபோது  ீங்கள் 111 அடைக்க 

முடியும் ஆைோல் அது ஒரு 999 அவசர அல்ல. எை்செசஎ்ஸ் 111 ஒரு  ோடளக்கு 24 

மணி ப ரம், ஒரு வருைத்திை்கு 365  ோை்கள் கிடைக்கிைது. அடைப்புகள் 

பலண்ைட்லை்கள் மை்றும் சமோடபல் ஃபபோை்களிலிரு ்து இலவசம். 

சதானலசபசி: 111 

 

 

 

https://shswl.nhs.uk/
tel:0333%20300%202100

