
பாலியல் ரீதியாக பரவக்கூடிய ந�ாய்த்ாற்றுகள் (STIs) 
மற்றும் இர்்பநபாக்கு வவரஸ் (BBV) ந�ா்வை: 

என்ன எதிர்பார்க்கலபாம்

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

ஒரு STI மற்றும் BBV ந�ா்வையில் எனை உள்்ளடங்கியுள்்ளது?

உங்கள் மருத்துவரிடம் அலலது நரஸிடம் நீங்கள் ்கலந்துரையபாடும் விஷயங்கள் இை்கசியமபா்க 
ரவ்க்கப்டும். நீங்கள் உங்கள் விருப்ப்டி ஒரு ஆண் அலலது ஒரு ப்ண் மருத்துவர அலலது 
நரரஸை தேரவு பெயயலபாம். 

என்ன தெபாேர்ன பெயய தவண்டும், எவவளவு இரடபவளியில தெபாேர்ன பெயயப்ட தவண்டும் 
என்ரே அறிய மருத்துவர அலலது நரஸ் உங்களிடம் சில த்கள்வி்கரள்க த்கட்கலபாம். த்கள்வி்கள் 
பினவருமபாறு இரு்க்கலபாம்:

• உங்களு்ககு எத்ேர்ன உடலுறவு துரைவர்கள் உள்ளபார்கள்?
• ஆணுரற த்பானற ேரட்கரள நீங்கள் ்யன்டுத்துகிறீர்களபா?
• உங்கள் உடலுறவு துரைவர்கள் ஆைபா,  ப்ண்ைபா அலலது இரு்பாலி்னருமபா அலலது தவறு

வர்கயபா?
• நீங்கள் உடலுறவில ஈடு்டட ்கடந்ே முரற எபத்பாது?
• உங்கள் உடலுறவு நரடமுரற்கள் என்ன?

மருத்துவர பின்னர உங்களு்ககு என்ன தெபாேர்ன்கள் தேரவ என்ரே விள்ககுவபார.

நீங்கள் உடலுறவு ப்கபாள்ளும் மற்றும் 30 வயதிற்கு உட்டடவைபா்க இருந்ேபால, உடலுறவு துரைவரை 
மபாற்றி இருந்ேபாதலபா, அலலது நீங்கள் மற்ற ஆண்்களுடன உடலுறவு ரவத்து்க ப்கபாள்ளும் ஆைபா்க 
இருந்ேபால, நீங்கள் வருடத்திற்கு ஒனறு அலலது அேற்கு தமற்்டடமுரற்கதளபா தெபாதி்க்கப்ட 
தவண்டும் எனறு ்ரிந்துரை்க்கப்டுகிறது. 

எவவளவு இரடபவளியில தெபாேர்ன பெயயப்ட தவண்டும் என்ரே அறிய உங்கள் மருத்துவர 
அலலது நரஸிடம் த்சுங்கள்.
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ஒரு STI பரிந�ா்வைக்கு 
உங்களிடம் இவவ நகடகப
படலாம்:

ஒரு STI பரிந�ா்வைக்கு உங்களிடம் இவவ நகடகப படலாம்:

ெிறுநீர (மலம்) மபாதிரி ஒரு ஒற்றியின மபாதிரி ஒரு இைத்ே மபாதிரி

ஆதலபாெர்ன அரறயில ஒரு ேனிப்டட இடத்தில இடுபபுப ்குதியில 
இருந்து கீதே உரட்கரள அ்கற்ற தவண்டும். மருத்துவர்கள் உங்கள் 
ேனியுரிரம்ககு மரியபாரே அளி்ககும் பேபாழில பநறிஞர்கள் ஆவர. 

ஒரு இைத்ே மபாதிரி

உங்களு்ககு அறிகுறி்கள் இருந்ேபால உடல ்ரிதெபாேர்ன.

எடு்க்கப்டட மபாதிரி்கள் தநபாய்ககுறியியல 
தெபாேர்ன்கள் எனறு அரே்க்கப்டுகினற்ன, 
தமலும் STI ்கள் அலலது BBV ்கரள 
தெபாதிப்ேற்்கபா்க ஒரு ஆயவ்கத்திற்கு 
அனுப்ப்டுகினற்ன. 

முடிவு்கள் வருவேற்கு ஒரு வபாைம் வரை 
ஆ்கலபாம். 

தெபாேர்ன முடிவு்கரள ்கலந்ேபாதலபாசி்க்க 
மருத்துவர அலலது நரஸைஸுடன மற்பறபாரு 
ெந்திபபு உங்களு்ககு தேரவப்டலபாம். 
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STI மற்றும் BBV பரிந�ா்வைக்கு எவவ்ளவு த�லவு ஆகும்?

நீங்கள் ஒரு பமடித்கர அடரட ரவத்திருந்ேபால, தநபாய்ககுறியீடு தெபாேர்ன்கள் பமபாத்ேமபா்க 
பெலுத்ேப்டலபாம். 

இேன ப்பாருள் அந்ேத் பேபார்க அைெபாங்கத்ேபால பெலவிடப்டுகிறது, தமலும் நீங்கள் 
தெபாேர்ன்களு்ககு ்ைம் பெலுத்துவதிலரல.

மருத்துவச் ெந்திபபிற்்கபா்ன பெலவி்னம் நீங்கள் எஙகு பெலகிறீர்கள் என்ரேப ப்பாறுத்து 
வித்தியபாெமபா்க இரு்ககும்: 

• நீங்கள் பமடித்கர அடரட மற்றும் / அலலது உடலநலம் அடரட ரவத்திருந்ேபால, சில
கிளினி்ககு்கள் உங்கள் ெந்திபபு்ககு பமபாத்ேமபா்க பெலுத்ேப ்டலபாம்.

• சில கிளினி்ககு்கள் ஒரு இரடபவளி ்கடடைம் பெலுத்துமபாறு த்கடகும். இேன ப்பாருள் உங்கள்
ெந்திபபின பெலவுத் பேபார்கயின ஒரு ்குதிரய  நீங்கள் பெலுத்ே தவண்டியிரு்ககும்.

• உங்களிடம் ஒரு பமடித்கர ்கபாரடு இலலபாவிடடபால, நீங்கள் ெந்திபபிற்்கபா்ன முழு பெலவு பெலுத்ே
தவண்டும்.

நீங்கள் பெலலும் முன ெந்திபபிற்்கபா்ன பெலரவப ்ற்றி த்கட்க கிளினி்கர்க அரே்க்கலபாம்.

மருந்து அலலது சிகிச்ரெ தேரவப்டடபால, மருத்துவமர்ன அலலது மருந்ே்கத்தில ஒரு பெலவு 
ஏற்்டலபாம்.

நீங்கள் Family Planning Victoria clinic [விக்நடாரியா 
குடும்பக் கடடுபபாடடு கிளினிக்குக்கு வந்ால் எனை 
எதிரபாரக்கலாம்:

Family Planning Victoria அேன உறுபபி்னர்களு்ககு நிபுைத்துவம் ப்கபாண்ட, அந்ேைங்கமபா்ன STI 
மற்றும் BBV தெபாேர்ன்கரள அளி்ககிறது. இ்னபப்ரு்க்க மற்றும் ்பாலியல சு்கபாேபாை விஷயங்களில 
நிபுைத்துவ ஆதலபாெர்னரயயும் அ்க்கரறரயயும் நபாங்கள் வேஙகுகிதறபாம்.
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நமலும் விவரங்களுக்கு :

• உங்கள் மருத்துவரை அலலது நரரஸை
அணு்கவும்

• Family Planning Victoria’s clinic
[வி்கதடபாரியபா குடும்்்க ்கடடுப்பாடடு
கிளினி்க]ர்க அணு்கவும்

• Family Planning Victoria’s
இரையேளத்தில பெலவு்கள் மற்றும்
அடி்க்கடி த்கட்கப்டும் த்கள்வி்கள்
்ற்றி ்பார்க்கலபாம்.

• “STI ்க்கள் மற்றும் BBV ்க்கள் என்ன?”
என்ரேப ்ற்றி ்டியுங்கள்.

நீங்கள் இவற்வறை பாரக்க
ஆரவமாக இருக்கலாம்:

்பாலியல சு்கபாேபாை தெரவ்கரள 
அணுகும் இரளஞர்கரளப 
்ற்றிய வீடிதயபாரவ்க ்கபாை இந்ே 
இரைபர்்க கிளி்க பெயயுங்கள்.

நீங்கள் எங்கள் மருத்துவமர்ன்ககு வருகிறீர்கள் 
எனறபால:

• படி 1: எங்களது ்பா்கஸ் ஹில கிளினி்ககிற்்கபா்ன
03 9257 0100 அலலது எமது பமலத்பாரன
ந்கர கிளினி்ககிற்்கபா்ன 03 9660 4700 எனற
பேபாரலத்சி்களில உங்கள் ெந்திபபிற்்கபா்க 
அரே்க்கலபாம், அலலது ஆனரலன
முன்திவு்களு்க்கபா்ன மற்றும் “டைபாப இன” 
னிர்கபா்ன ேகுதி மடடும் தநைங்கரளப ்பார்க்க 
எங்கள் இரையத்ேளத்ரேப ்பார்க்கலபாம்.

• படி 2:  இது எங்கள் மருத்துவமர்ன்ககு
உங்கள் முேல வருர்க எனறபால, நீங்கள் ஒரு
்திவு ்டிவத்ரே பூரத்தி பெயய தவண்டும்.
நீங்கள் ்டிவத்ரே பூரத்தி பெயய உேவி
தேரவப்டடபால வைதவற்்ரை அலுவர்கள்
உங்களு்ககு உேவுவபார்கள்.

• படி 3: உங்கள் ப்பாது மற்றும் ்பாலியல
மற்றும் இ்னபப்ரு்க்க ஆதைபா்ககியம் ்ற்றிய
த்கள்வி்கரள த்கடகும் ஒரு மருத்துவர அலலது
நரஸிடம்  நீங்கள் த்சுவீர்கள்.

• படி 4: மருத்துவர அலலது நரஸ் எந்ேபவபாரு
்ரிந்துரை்க்கப்டட ்ரிதெபாேர்னரயயும்
விள்ககுவபார.

• படி 5: ்ரிந்துரை்க்கப்டட  தெபாேர்ன்களில
நீங்கள் விரும்பும் தெபாேர்ன்கரள
தமற்ப்கபாள்ளலபாம் மற்றும் உங்கள் பெபாந்ே மபாதிரி
தெ்கரி்க்கலபாம்.

• படி 6: அடுத்ே ெந்திபபில முடிவு்கரள
்கலந்ேபாதலபாசி்க்க நீங்கள் மற்பறபாரு ெந்திபர்ச்
பெயயும்்டி த்கட்கப்டலபாம்

கூற்று: Multicultural Centre for Women’s Health. [ம்களிர நலனு்க்கபா்ன ்ல ்கலபாச்ெபாை ரமயத்தின] ஆதலபாெர்ன மற்றும் ஒபபுேலுடன இந்ேத் ே்கவல ேயபாரி்க்கப்டடுள்ளது. துறவுரை: இந்ே ே்கவல இேழ் 
ப்பாதுவபா்ன ே்கவல்கரள மடடுதம அளி்ககிறது. ேனிப்டட சூழ்நிரல்கரளப ப்பாறுத்து, இதுத்பானற ப்பாதுத் ே்கவலின ப்பாருத்ேமபா்னது ந்ர ந்ரு்ககு மபாறு்டும். உங்கள் ேனிப்டட சூழ்நிரல்களு்ககு 
குறிபபிடட மருத்துவ அலலது ெடட ஆதலபாெர்னரய நீங்கள் ப்ற தவண்டும்.. ்திபபுரிரம © இந்ே்க ே்கவல இேழின ே்கவல்களின ்திபபுரிரம வி்கதடபாரியபா குடும்்்க ்கடடுப்பாடு்ககு (அலலது, சில 
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