
பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் (STIs) மற்றும் 
இர்்பநபாக்கு வவரஸகள் (BBV கள்) என்ால் என்ன?

பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் (STIs) மற்றும் இர்்பநபாக்கு 
வவரஸகள் (BBV கள்) யாவரயும் பாதிக்கலாம். 

STI மற்றும் BBV எவவாறு பரவுகின்்ன?

பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் முக்கியமாக அந் ந�ாய்த்ாற்று உள்்ள 
ஒருவருடன் உடலுறவு தகாள்வ்ால் பரவுகிறது. ந�ாய்த்ாற்றுகள் வழக்கமாக இந் பாலியல் 
திரவஙகள் மூலம் பரவுகின்றன: 

• விநது (கம்)
• நயானி திரவஙகள்
• கு்வழி திரவஙகள் (ஒரு �பரின் அடிபபகுதியிலிருநது)

பல வவகயா்ன STI க்கள் உள்்ள்ன:

‘இர்்்்ால் பரவும்’ என்பது இர்்்தில் ந�ாய்த்ாற்று உள்்ள்ாகும். பாதிக்கபபடட �பரின் ர்்ம் 
உஙகள் இர்்்தில் நுழழயும் நபாது BBV கள் முக்கியமாக பரவுகின்றன. 

சில BBV க்கள் STI க்களும் கூட. உ்ாரணமாக, மனி் ந�ாதயதிர்பபு் திறன் ழவரஸ் (எச்.ஐ.வி) 
இர்்் த்ாடர்பு மற்றும் பாலியல் திரவஙகள் மூலம் பரவலாம்.

• ழவரஸ்கள் (உ்ாரணமாக: தெர்பிஸ் மற்றும் HPV)
• பாக்டீரியா (உ்ாரணமாக: கி்ளமிடியா, நகாநனாரியா மற்றும் சிிஃபிலிஸ்)
• ஒடடுண்ணிகள் (உ்ாரணமாக: டழரநகாநமானாஸ்)
• பூச்சிகள் (உ்ாரணமாக தபாச்சுப நபன்)

சில ந�ாய்த்ாற்றுகள் குணபபடு்்பபடலாம், சில ்ாமாகநவ குணமாகலாம். 
மற்றழவ வாழ�ாள் முழுவதும் நீடிக்கலாம். ந�ாய்த்ாற்றிலிருநது உஙகழ்ள 
பாதுகா்துக் தகாள்்ள நீஙகள் தெயயக்கூடிய விஷயஙகள் உள்்ளன. 
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STI க்கள் மற்றும் BBV கவ்ளப தபறுவ்ற்கா்ன ஆப்வ் �ான 
எவவாறு குவ்க்க முடியும்?
STI க்க்ளால் நீஙகள் பாதிக்கப படும் ஆப்ழ் பாதுகாபபான உடலுறவு மூலம் குழறக்கலாம். 
பாதுகாபபான உடலுறவு என்பது எந் வழகயான  உடலுறவின் (நயானி வழி, கு் வழி மற்றும் வாய 
வழி) நபாதும் ்ழடகழ்ள பயன்படு்துவது, உ்ாரணமாக  ஆணுழற. 

பாலியல் தபாம்ழமகழ்ள பகிர்நதுக் தகாண்டால் ஒரு புதிய ஆணுழற ந்ழவ.

STI கழ்ள ்டுபபதில் ஆணுழறகள் 100% பயனுள்்ளழவ அல்ல. பரிநொ்ழனழயப பற்றி உஙகள் 
மரு்துவர் அல்லது �ர்ஸிடம் நபசுஙகள். 

பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் (STIs) மற்றும் 
இர்்பநபாக்கு வவரஸகள் (BBV கள்) என்ால் என்ன?

STI கள் மற்றும் BBV களில் இருநது உஙகழ்ள
பாதுகா்துக் தகாள்்ள ஆணுழற அணியுஙகள்  

ஒரு STI அல்லது BBV எ்னக்கு 
உள்்ள்ா எனபவ் �ான எவவாறு 
அறிந்துக் தகாள்்ள முடியும்?

சீரான இழடதவளிகளில் பரிநொ்ழன தெயதுக் 
தகாள்வந் உஙகளுக்கு STI அல்லது BBV 
உள்்ள்ா என்று அறிநதுக் தகாள்வ்ற்கு சிறந் 
வழி

்ஙகளுக்கு அறிகுறிகள் ஏதும் இல்லா்லால் 
பலருக்கு அவர்களுக்கு ஒரு STI அல்லது BBV 
உள்்ள்ா என்நற த்ரியாது. சிலருக்கு கீழகண்ட 
அறிகுறிகள் நபால் இருக்கலாம் :

• நயானி, ஆண்குறி அல்லது கு்ம் சுற்றி
அரி்்ல்

• மூ்திரம் (மலம்) கழிக்கும் தபாழுது வலி
• நயானி, ஆண்குறி அல்லது கு்்திலிருநது

�ாற்றமுள்்ள  அல்லது விசி்திரமான வண்ணம்
தகாண்ட தவளிநயற்றம் (திரவம்)

• உடலுறவு தகாள்ளும் தபாழுது வலி
• நயானியில் அொ்ாரண இர்்பநபாக்கு BBVக்கள் பரவும் வழிகழ்ளப பற்றிய படஙகள்]

ஆணுழற 
அணிந் 
நிமிர்ந்
ஆண்குறி
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STI க்கள் மற்றும் BBV கவ்ளப தபறுவ்ற்கா்ன ஆப்வ் �ான 
எவவாறு குவ்க்க முடியும்?
BBV க்ளால் நீஙகள் பாதிக்கப படும் ஆப்ழ் இழவ மூலம் குழறக்கலாம்:

• சீரான இழடதவளிகளில் பரிநொ்ழன மூலம்
• ஒவதவாறு முழற உடலுறவு தகாள்ளும் நபாதும் ெரியான முழறயில் ஆணுழற உபநயாகிபபதின்

மூலம் (நயானி வழி, கு் வழி மற்றும் வாய வழி)
• பதரப பற்றி உஙகள் மரு்துவர் அல்லது �ர்ஸிடம் நபசுஙகள்.
• ஊசி உபகரணஙகள், நரெர்கள், �கக் க்ளிபபர்கழ்ள பகிர்நது தகாள்்ளாமல் இருபபது மற்றும்

ஒழுஙகுபடு்்பபடட இடஙகளில் மடடுநம பச்ழெ மற்றும் துழ்ளகள் கு்திக்தகாள்வது

பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் (STIs) மற்றும் 
இர்்பநபாக்கு வவரஸகள் (BBV கள்) என்ால் என்ன?

STI அல்லது BBVக்கா்ன பரிந�ா்வ்ன �ான எ்்வ்ன முவ் 
நமற்தகாள்்ள நவண்டும்?
• 100% ந�ரம் ஆணுழறகழ்ள உபநயாகி்்ாலும், நீஙகள் 30 வயதிற்கு உடபடடவராக இருந்ால்,

ஒரு வருட்திற்கு ஒரு முழற நொதிக்கவும்
• நீஙகள் மற்ற ஆண்களுடன் உடலுறவு ழவ்திருக்கும் ஆணாக இருந்ால், உஙகளுழடய

ஆப்ழ் தபாறு்து, 3 மா்ஙகளுக்கு ஒரு முழற நொதி்துப பாருஙகள்
• ஏந்னும் அறிகுறிகள் இருந்ால் கூடிய சீக்கிரம்
• நீஙகள் ஏந்ா ஒரு காரண்திற்காக கவழலயாக இருந்ால்

STI அல்லது BBV எ்னக்கு இருபப்ாக �ான நிவ்ன்்ால் �ான 
என்ன த�யவது?
நீஙகள் ஒரு STI அல்லது BBV உஙகளுக்கு இருபப்ாக நிழன்்ால், உஙகள் மரு்துவர் அல்லது 
�ர்ஸிடம் ந்ழவபபடடால் பரிநொ்ழனகள் தெயது சிகிச்ழெப தபற்றுக் தகாள்ளுஙகள். 

சிகிச்ழெயளிக்கபபடாவிடடால் சில ந�ாய்்ாக்கஙகள் கடுழமயான உடல்�லப பிரச்ெழனகழ்ள 
ஏற்படு்தும். உ்ாரணமாக, சிகிச்ழெயளிக்கபபடா் ந�ாய்த்ாற்றுகள் கருவுறாழமக்கு 
வழிவகுக்கலாம் (குழநழ்கள் தபற இயலாழம). ஆரம்ப்தில் கண்டுபபிடி்்ால் பல STI க்களுக்கு 
எளிதில் சிகிச்ழெயளிக்கபபடலாம்.

பாதுகாபபான உடலுறவுக் தகாள்ளுஙகள் மற்றும் உஙகள் உடலில் அல்லது நவறு ஒருவரின் உடலில் 
இர்்ம் தெலு்்க்கூடிய எந் உபகரண்ழ்யும் பகிர்நது தகாள்்ளாதீர்கள்.
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பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் (STIs) மற்றும் 
இர்்பநபாக்கு வவரஸகள் (BBV கள்) என்ால் என்ன?

கூற்று: Multicultural Centre for Women’s Health. [மகளிர் �லனுக்கான பல கலாச்ொர ழமய்தின்] ஆநலாெழன மற்றும் ஒபபு்லுடன் இந்் ்கவல் ்யாரிக்கபபடடுள்்ளது. துறவுழர: இந் ்கவல் இ்ழ 
தபாதுவான ்கவல்கழ்ள மடடுநம அளிக்கிறது. ்னிபபடட சூழநிழலகழ்ளப தபாறு்து, இதுநபான்ற தபாது் ்கவலின் தபாரு்்மானது �பர் �பருக்கு மாறுபடும். உஙகள் ்னிபபடட சூழநிழலகளுக்கு 
குறிபபிடட மரு்துவ அல்லது ெடட ஆநலாெழனழய நீஙகள் தபற நவண்டும். பதிபபுரிழம © இந்க் ்கவல் இ்ழின் ்கவல்களின் பதிபபுரிழம Family Planning Victoria க்கு (அல்லது, சில ெந்ர்பபஙகளில், 
மூன்றாம் ்ரபபினருக்கு) தொந்மானது மற்றும் பதிபபுரிழம ெடடம் 1968 க்கு உடபடடது. நீஙகள் இலாப ந�ாக்கமற்ற கல்வி நிறுவனமாக இருந்ால், ்கவல்களுக்கான துறவுழரழய நீஙகள் நெர்்துக் 
தகாண்டால், எஙகள் பதிபபுரிழமக் தகாண்ட ்கவல்கழ்ள உஙகள் மாணவர்களுக்கு அளிக்கும் தபாருடடு,  இனபதபருக்கம் தெயயநவா அல்லது பகிர்நதுக் தகாள்்ளநவா அனுமதிக்கிநறாம். எஙகள் ஒபபு்ல் 
படிவ்ழ் நீஙகள் பூர்்தி தெயது ெமர்பபதின் மூலம் எஙகளுழடய எந்தவாரு உள்்ளடக்க்தின் இனபதபருக்கம் அல்லது ்கவல்த்ாடர்பு தெயய எஙகள் முன் ஒபபு்ல் தபறுவது ந்ழவ.

�ான உடலு்வு தகாள்ளும் 
�பருக்கு (அல்லது 
துவைவருக்கு) ஒரு STI 
அல்லது ஒரு BBV உள்்ள்ாக 
கண்டறியபபடடால் �ான என்ன 
த�யய நவண்டும்?

உஙகளுக்கு, நீஙகள் உடலுறவு தகாள்ளூம் 
துழணவருக்கு ஒரு  STI அல்லது BBV 
உள்்ளத்ன்று கண்டறியபபடடிருபப்ாக ஒரு 
த்ாழலநபசி அழழபபு, உழர தெயதி, கடி்ம் 
அல்லது மின்னஞெல் மூலம் உஙகளுக்கு 
அறிவிக்கபபடலாம். 

உஙகளுக்கும் ந�ாய்த்ாற்று ஏற்படடு, 
அறிகுறிகள் ஏதும் இல்லா் காரண்்ால், 
நீஙகள் அழ்ப பற்றி அறியாமலும் இருக்கலாம். 
உஙகள் மரு்துவர் அல்லது �ர்ழஸைப பார்்து 
ந்ழவபபடடால் பரிநொ்ழனகள் தெயது 
சிகிச்ழெப தபற்றுக் தகாள்ளுஙகள்.

நமலும் விவரஙகளுக்கு :
• உஙகள் மரு்துவழர அல்லது �ர்ழஸை

அணுகவும்
• Family Planning Victoria’s clinic

[விக்நடாரியா குடும்பக் கடடுபபாடடு
க்ளினிக்]ழக அணுகவும்

• STI அல்லது BBV நொ்ழனழயப
தபறும் நபாது நீஙகள்
எதிர்பார்க்கக்கூடிவற்ழற பற்றி
படியுஙகள்t

நீஙகள் இவற்வ் பாரக்க
ஆரவமாக இருக்கலாம்:
பாலியல் சுகா்ார நெழவகழ்ள அணுகும் 
இழ்ளஞர்கழ்ளப பற்றிய வீடிநயாழவக் 
காண இந் இழணபழபக் கிளிக் 
தெயயுஙகள்.
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