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සෞමම සෞමාඩියුලය පරිශීලනය ක්රාරන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙ?

සෞක්රාාටසෞ�හි ආරම්භාය
මෙ�� මෙ�ොත මෙ�ොටස් 14 �ට මෙ�දාො ඇත:

එනම්, හැැඳින්වී�, �ොතෘ�ො 12ක් සහැ අවසන් කිරීමෙම් මෙ�ොටස් වලින් 

යුක්ත මෙ�. සෑ� මෙ�ොටසක් ආරම්භමෙ�දී� �ැති මෙදා�කින් යුක්ත 

පිටුව� විශාොල රෑ�සටහැනක් සහිතව නිල් �සුබි�ක් ඇති පිටුවක් 

දාක්නට ලැමෙ�. දාකුණු අත �ැත්මෙතහි ඇති මෙ�ොටසින් එක් එ� �රධාොන 

�ොතෘ�ොමෙ�, අං� �රන ලදා උ� �ොතෘ�ො මෙ�න්නුම් �රනු ල�යි.

අධාය යනය ක්රාරනු ලබන අරමුණු
සෑ� මෙ�ොටස�� ආරම්භමෙ�න් �සුව අඳුරැ නිල් �ැහැැති පිටුව�, අදාොල 

�ොතෘ�ොව සඳහැො වන ‘අධා �න� �රනු ල�න අරමුණු’ සඳහැන් මෙ�.

�ඩිනම් නිර්මෙේශිත �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා� �හැත සංමෙක්ත ස්ථාොන�ත �ර ඇති අයුරින් �හැසුමෙවන් මෙේවල් මෙසො�ො�ත හැැ�.

ඊතලයක් හැැඩැැති සංංකේක්තය මඟින් කේමම කේ�ොකේතහි කේ�නත් අදාොළ මොතෘකාො කේ�ත 

සංම්බන්දා කේ�න කේයොමු දාක්�යි.

තරුැ ලකුණු මඟින් �ැඩිදුරු ඉකේ�නීම සංඳහැො සංම්�ත් දාක්�යි

මෙ�� සංමෙක්ත� පුහුණු අභොස, වීඩිමෙ�ෝ සහැ අමෙනකුත් සම්�ත් සඳහැො භොවිතො �රනු 

ල�යි. මෙ�� සංමෙක්ත� පුහුණු අභොස, වීඩිමෙ�ෝ සහැ අමෙනකුත් සම්�ත් සඳහැො භොවිතො 

�රනු ල�යි.

ක්ලිප්කේබෝඩ් සංළකුණ මඟින් පුහුණුවීම් ලකුණු සංහැ සංැබෑ ජීවිතකේ� භාොවිතො �න 

කේයදුම් සංඳහැො �රකේයෝජන�ත් උ�කේදාස් අඩැංගු ලැයිස්තු දාක්�යි.

→
*
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සෞමම සෞමාඩියුලය පරිශීලනය ක්රාරන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙ?

උප-සෞක්රාාට� / උප මාතෘක්රාා
අං� �රන ලදා උ� �ොතෘ�ො එක් එක් පිටුමෙවහි ඉහැල වම්�ස මුදුමෙන් 

මෙසො�ො�ත හැැකි�. මෙරෝස �ැහැැති ඉලක්�ම් වලින් සහැ නිල් �ැහැැති 

සිරස්තල �ඟින් ඒවො �හැසුමෙවන් හැඳුනො�ත හැැකි�.

වැඩිදුර කියවීම, �වයං 
අධාය යනය කිරීම �හා ෙර්ශක්රා
සැ�ෑ තත්ව�න් තුළදී කිි�ොත්�� කිරී�ට අවශා �රිදි සෑ� �ොතෘ�ොව�� 

‘ස්ව�ං අධා �න� කිරී�’, ‘පුහුණු �ල යුතු �රැණු’ සහැ ‘සම්�ත්’ �න 

මෙ�ොටස් �රශ්න වලින් මෙහැෝ �ර�ොශා වලින් අවසන් මෙ�. මෙම්වො ලො නිල් 

�ැහැැති පිටු �ත දාැකි� හැැකි�.

මෙ�යින් සංමෙක්තවත් �රන්මෙන් �ළ යුතු මෙේ වන අතර �තිර හැැඩමෙ�න් මෙනො�ළ යුතු මෙේ 

සංමෙක්තවත් �රයි.

අන්තර්ජාොල�ත �ොර්� ඔස්මෙස් ල�ො�ත හැැකි අන්තර්�ත� හැැඟවී�ට මෙ�ොදාො �නී.

�ැන්සංලකා සංංකේක්තකේයන් ස්�යං අධ්ය යනය සංඳහැො �ැඩැකේ�ොතක් �ශකේයන් කේයොදාො�ත හැැකි 

ඉඩැකාඩැ කේ�න්නුම් කාරුයි.

 
එ�තු කිරීමෙම් ලකුණ �ඟින් අධා �න� කිරීමෙම් අරමුණු මෙ�න්නුම් �රයි.+
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2පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

පිළිගැැනීම

අරමුණ �හා මානව හිමික්රාම් රාමුව

අධාය යනය ක්රාරනු ලබන අරමුණු

සෞමාඩියුලසෞ� වුහාය�වයං මු

ලාශර �ංවර්ධානය

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම

2



3

සෞමය ආසියා-පැසිෆික් ක්රාලාපය පුරා 
සිටින සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායන් 
�හා සෞ�වක්රායන්සෞ� භාාවිතය �ඳහාා 
වන ක්රාාර්යක්ෂම සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වාවන් 
පිළිබඳ හාඳුන්වාදීසෞම් �ම්පතකි.

�ංක්රාාාන්ති ක්රාාර්යක්ෂම සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා - 
සං�ොින්ති - සංස්�ෘති� �ොර්යක්ෂ�තොව �න්මෙනන් අදාහැස් �රන්මෙන් 

අ�කීර්තිමෙ�න් සහැ මෙවනස්මෙ�ොට සැලකීමෙ�න් මෙතොරවූ �රිසර�ක් තුල 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්හැට නිසි මෙ�ෞරව�කින් යුක්තව, විනිශ්චමෙ�න් 

මෙතොරව, දා�ොනු�ම්පිත ආ�ොරමෙ�න් කිි�ො කිරී� සහැ ඔවුන්ව මෙත්රැම් 

�ැනී�ට, ඔවුන් ස�ඟ සන්නිමෙ�දාන� කිරී�ට සහැ ඵලදාොයී මෙලස කිි�ො 

කිරී�ට ඇති හැැකි�ොවයි.

සං�ොින්ති සො�නි� නිපුණතොව� තුලින් මෙ�න්නුම් �රන්මෙන්

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� නිශ්චිත ලිංගි�ත්ව� තහැවුරැ කිරී� ආශිිතව 

�වතින මෙසෞඛ්ය අවශාතො සහැ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො වූ සො�ොන 

මෙසෞඛ්ය මෙස්ව� පිළි�ඳව වන වැළැක්වීමෙම් සහැ �රීක්ෂො කිරීමෙම් මෙ�වලම් 

භොවිත� මෙ�.



4පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

සෞමය ආසියා-පැසිෆික් ක්රාලාපය පුරා 
සිටින සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායන් 
�හා සෞ�වක්රායන්සෞ� භාාවිතය �ඳහාා 
වන ක්රාාර්යක්ෂම සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වාවන් 
පිළිබඳ හාඳුන්වාදීසෞම් �ම්පතකි.

සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායන් -

 y මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන්, මෙහැදි�න්, වෛවදාවරැන් සහැ

    සි�ලු� විමෙශ්ෂතො වල �රි�ොල�යින්

 y �රජාො-�ොදා� මෙස්වො සහැ ස�-සැ�යුම්�රැවන්

 y සං�ොින්ති මෙසෞඛ්ය පිළි�ඳව වූ අධිවොච�යින්

ආසියා-පැසිෆික් ක්රාලාපය -
ආසි�ො �ැසිෆික් �ලො�� විශාොල, විවිධාත්ව�කින් යුතු භූමෙ�ෝලී� 

�රමෙේශා�ක් ආවරණ� �රනු ල�න අතර සැලකි� යුතු සංස්�ෘති��� 

හැො භොෂො�� මෙවනස්�ම් වලින් යුක්ත මෙ�. �ැසිෆික් �ලො�� සම්�න්දාව 

�වතින �ර්මෙ�ෂණ සහැ දාත්ත සීමිත වුවදා මෙ�� මෙ�ොඩියුල� පුරො දාක්නට 

ලැමෙ�.
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2015 දී �ර�ොශා�ට �ත් �රන ලදා ආසි�ොමෙ� සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සහැ සං�ොින්ති �රජාොවන් සඳහැො විස්තීර්ණ සත්�ොර 

සැ�යී� සඳහැො වූ සැලැස්� (ආසි�ො �ැසිෆික් ටාොන්ස් මෙහැල්ත් �ලූපිරන්ට්) 

�ගින්  මෙ�� �ලො�මෙ� �ොනව හිමි�ම් �ැටලු සහැ සං�ොින්ති මෙසෞඛ්ය 

අවශාතො ඉස්�තු �ර ඇත. 2 

වසර මෙදා��ට �සුව, 2017 දී, මෙ�ොොම් �ැරි�රිස් ටු බිිජාස් (From Barriers 
to Bridges - FB2B) සමුළුව �ඟින් සං�ොින්ති පුේ�ලයින්, මෙසෞඛ්ය 

වෘත්ති��න්, �රජාො සංවිධාොන සහැ රජාමෙ� නිලධාොරීන් හැො එක්ව සං�ොින්ති 

පුේ�ල�න් සම්�න්ධාමෙ�න් �ොර්යක්ෂ� එච්.අයි.වී සහැ මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

සඳහැො �රමෙ�ශා� වැඩි දියුණු කිරී�ට මෙේශී� �ට්ටමෙම් �ොර්� සිති�ම් 

හැඳුනො �ැනී�ට කිි�ො �රන ලදි. 3

APTN හි �ෑත�දී සම්පුර්ණ �රන ලදා අධි අවදාොනම් �රජාොවන් පිළි�ඳ 

�ර්මෙ�ෂණ හැො අධිවොචන (Key Populations Research and Advocacy 
-KPRA) වො�ෘති� (2020) විසින් මෙන්�ොල�, ඉන්දුනීසි�ොව, තොයිලන්ත� 

සහැ වි�ට්නො�� �න රටවල සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය� 

පිළි�ඳව මෙසො�ො �ැලී�. 4 සං�ොින්ති පුේ�ල�න්මෙ� මෙසෞඛ්ය අයිති� 

පිළි�ඳව මෙ�� රටවල් හැතර පුරො� සම්මුති��ට එළඹ ඇති �ව එයින් 

නි��න� �රයි. මෙ�� නවත� වොර්තොව ඉස්�තු �ර ඇති �රැණු:

y	මෙස්වො ල�ො �ැනීමෙම් හිඩැස්, විමෙශ්ෂමෙ�න් ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙසෞඛ් � මෙස්වොවන්හි

y	මෙස්වො සඳහැො �රමෙ�ශා වී� අඩ�ණ �රන මෙවනස් මෙ�ොට සැලකීම් 

සහැ පිරිවැ� �ොධා�

y	සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො සංස්�ෘති��� වශාමෙ�න් සුදුසු�ම් 

ඇති ආ�ොරමෙ�න් මෙස්වො සැ�යී� පිළි�ඳ �ඟ මෙ�න්වී�ක් මෙනො�ැති�� 

මෙේතුමෙවන් ඇතිවන පිළි�ත හැැකි �ැටළු

y	සම්මුඛ්ය සො�ච්ඡාො සහැ ඉලක්� �ණ්ඩො�ම් සො�ච්ඡාොවලදීනි�ො�න� 

මෙනො�ළ ස්ත් රී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ආරක්ෂිතව 

භොවිතො කිරී� පිළි�ඳ සීමිත මෙතොරතුරැ ඇති අවස්ථාොවන්වලදී ඇතිවි� 

හැැකි ගුණොත්�� �ැටළු හැඳුනො �ත්හැ.

අරමුණ �හා මානව 

හිමික්රාම් රාමුව

ආසියාසෞ� �හා පැසිෆික් ක්රාලාපසෞ� සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා 

වෘත්තික්රායින් �හා අසෞනකුත් සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වක්රායින්, 

විසෞ�ෂසෞයන් පරජා මූලිංක්රා සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා ඇතුළුව 

පරාථමික්රා �ත්ක්රාාර ක්රාරන අය �ඳහාා හාඳුන්වාදීසෞම් 

මූලාශරයක් සෞල� �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� සෞ�ෞඛ්යය ය 

පිළිබඳ සෞමාඩියුලය නිර්මාණය ක්රාර ඇත.

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී�  පුේ�ලයින් සම්�න්ධාමෙ�න් �වතින ස�ොජා 

ආ�ල්� පිළි�ඳව සල�ො �ලනවිට ,  ඔවුන් මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන්ට සහැ 

මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්ට �රමෙ�ශා වීමෙම්දී මෙ�ෞරවමෙ�න් හැො �ොනුෂී� මෙලස 

සල�න �ර�ොණ� පිළි�ඳව සහැ විවිධා පුහුණු �ි� ඔස්මෙස් වැඩ �රන, 

සං�ොින්ති �රජාොවමෙ� මෙසෞඛ්ය හැො �හැ�ැවැත්� සඳහැො සහැමෙ�ෝ�� දාක්වන 

අ� අතර මෙ�� �ලො�� පුරොවට සැලකි� යුතු මෙවනස්�ම් ඇත.

‘ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය  මෙස්වො’ �න �දා� මෙ�� 

මෙල්ඛ්යනමෙ� වඩොත් නිශ්චිතව� භොවිතො �රනුමෙ� සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වූ පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� ශාරීර�, ඔවුන්මෙ� ස්තීී 

පුරැෂ භොව� ස�ඟ මෙ�ළ�ැස්වී�ට අවස්ථාොව ලැමෙ�න ඕනෑ� ආ�ොර�� 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවක් සඳහැො �. ස�හැර රටවල ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන්ට ශාල වෛවදාවරැන් ඇතුළුව විමෙශ්ෂඥයින්ට 

�රමෙ�ශා�ක් මෙනො�ැති අතර එ� මෙස්වොවන්හි පිරිවැමෙ�හි දා සැලකි� යුතු 

මෙවනසක් ඇත. 

මෙ�මෙස් මෙවතත්, ආසි�ො �ැසිෆික් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී ජාොල� (Asia 
Pacific Transgender Network - APTN) විසින් මීට මෙ�ර සිදු �රන ලදා 

�ර්මෙ�ෂණවලින්  මෙ�න්වො දී ඇති �රිදි, �රොමෙේශී� වශාමෙ�න් පුළුල් වූ 

මෙත්�ොවන් දා තිමෙ�. එච්.අයි.වී වැළැක්වී�, �රීක්ෂො කිරී� සහැ �රති�ොර 

කිරී�; සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ඇතුලු 

මෙ�� �ලො�මෙ� සි�ලු� රටවල මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් මෙවත �රමෙ�ශා වීමෙම්දී 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් විවිධාො�ොර වූ �ොධා�වලට මුහුණ මෙදාමින් සිටී. 

�ොනව හිමි�ම් �රමිතීන්ට අනුව මෙසෞඛ්යොරක්ෂොව සහැ මෙසෞඛ්ය� පිළි�ඳ 

�හැත දාක්වො ඇති නිර්ණො��සි�ලු� මිනිසුන්ට ල�ො �ත හැැකි වී� 

(Availability), �රමෙ�ශා වි� හැැකිවී� (Accessible), පිළි�ත හැැකි වී� 

(Acceptable) සහැ ගුණොත්��භොවමෙ�න් යුක්ත වී� (Quality) සිදුවි� 

යුතු �ව�. (UN CESCR, 2000) 1. මෙ�� මෙසෞඛ්ය සඳහැො ඇති අයිති� 

වශාමෙ�න් AAAQ රොමුව මෙලස හැැඳින්මෙවන අතර මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් 

මෙම්වොයින් ස�න්විත වී� අවශා මෙ�:



6පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

සෞමම මූලාශරය ක්රාා �ඳහාාෙ?
APTN හි වැඩ �ටයුතු තුළින් දිගින් දි�ට� �තු වන එක් ඉල්ලී�ක් 

නම් �රජාො මූලි� මෙස්වො ඇතුළුව මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන්ට 

ඔවුන්මෙ� එදිමෙනදාො වැඩ �ටයුතු වල නිපුණතොව වැඩි දියුණු කිරී� 

සඳහැො භොවිතො �ළ හැැකි �රොමෙ�ෝගි� සම්�ත් අවශා වී� යි. මෙ�� 

මෙ�ොඩියුල� එ� අවශාතොව�ට එක් �රතිචොර�කි.

සීමිත මූලොශාි හැො පුහුණු අවස්ථාො ඇති �රමෙේශාවල �වො මෙසෞඛ්ය 

වෘත්ති�යින්ට අදාොළ �ර �ත හැැකි මූලි� මූලධාර්� අවධාොරණ� 

�රමින් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය පිළි�ඳ මෙලෝ� 

වෘත්තී� සං��� (World Professional Association for Transgender 
Health - WPATH) විසින් ස�ස් �රන ලදා සත්�ොර� �රමිති (Standards 
of Care - SOC) හි �රමෙ�ශා� මෙ�� මූලොශාි� �ඟින් අනු�රණ� �රයි. 

(Coleman et al, 2012). සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් ඇතුළුව පිළි�ත හැැකි සහැ ගුණොත්�� මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වොවන්වලට �රමෙ�ශා වීමෙම් හැැකි�ොව සහැති� �රන්නො මෙස්� අධි 

අවධාොනම් �ණ්ඩො�ම් සඳහැො HIV මෙරෝ�� �ොලන� කිරී� අතවශා� 

�ව දා එහි සඳහැන් මෙ�.

1AAAQ රොමුව ආර්ථි�, ස�ොජී� හැො සංස්�ෘති� අයිතිවොසි�ම් පිළි�ඳ එක්සත් ජාොතීන්මෙ� 
�මිටුමෙ� මෙ�ොදු අදාහැස් 14න් පුළුල් මෙලස උ�හැො මෙ�න ඇත. එක්සත් ජාොතීන්මෙ� සංවිධාොන� 
(2000). මෙසෞඛ්ය�ට ළඟො වි� හැැකි ඉහැළ� �රමිති�ට ඇති අයිති�: සො�ොන අදාහැස් 14, 

UN. E/C 12/2000/4. 

2මෙසෞඛ්ය �රති�ත්ති වො�ෘති�, ආසි�ො �ැසිෆික් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී ජාොල�, 
එක්සත් ජාොතීන්මෙ� සංවර්ධාන වො�ෘති�. 2015. සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සහැ 

සං�ොින්ති �රජාොවන් සඳහැො විස්තීර්ණ සත්�ොර සැ�යී� සඳහැො වූ Blueprint 
සැලැස්�. මෙවොෂිංටන්, ඩීසී: අනො�ත සමූහැ�, මෙසෞඛ්ය �රති�ත්ති වො�ෘති�. 

https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2017/10/blueprint-
comprehensive.pdf 
Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, United Nations 
Development Project. 2015. Blueprint for the Provision of Comprehensive 
Care for Trans People and Trans Communities. Washington, DC: Futures 
Group, Health Policy Project. https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2017/10/blueprint-comprehensive.pdf
3https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2018/12/FBTB-Report-
D3-Screen.pdf 
4https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2021/02/KPRA-Regional_
Darkgrey2pdf1.pdf
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නි�චිත ඉසෞගැනුම් පරතිඵල එක් එක් මාතෘක්රාා �මඟ �ම්බන්ධා සෞ�. 

�ම�ත ඉසෞගැනීසෞම් අරමුණු සෞත්රැම් ගැැනීමට:

අධාය යනය 

ක්රාරනු ලබන 

අරමුණු

සුළුතර �රජාොමෙ� ආතති� සහැ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුේ�ලයින්මෙ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය�ට හැො �හැ�ැවැත්�ට 

එහි �ල�ෑ�

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� විවිධාත්ව� සහැ ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සං�ල්��

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් මෙ�මෙරහි දාක්වන ආ�ල්� �ත 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව විවිධාත්ව� වොධි�ත කිරීමෙම් 

උරැ�� සහැ දාැනුවත් �වින් යුක්ත එ�ඟතොව�න් 

වොධි විදාොව මෙ�මෙරහි ආ�ෘති වන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙරෝගීන් සඳහැො ස්ථිර වන සහැ 

සි�ලු මෙදානො ඇතුළත් �රිසර�ක් නිර්�ොණ� කිරීමෙම් 

�ි�.

මෙහැෝමෙ�ෝන �ළ�නො�රණමෙ� තිමෙ�න �රධාොන �ැටළු 

මෙහැෝමෙ�ෝන �ළ�ණො�රනමෙ� තිමෙ�න �රධාොන �ැටළු 

සහැ’ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරී� සඳහැො තිමෙ�න 

ශාල�ර්� වි�ල්��න් සහැ මෙවනත් ශාල මෙනොවන 

�ැදිහැත්වීම් හැො සම්�න්ධා මෙසෞඛ්ය �ැටලු

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වූ ළ�යින්ට 

හැො තරැණයින්ට සහැ ඔවුන්මෙ� �වුල්වලට සහැො� 

දාැක්වීමෙම් �ි�

විවිධාත්වය

මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යයය+යහාපැවැත්ම

�තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවය තහාවුරැ 
කිරීසෞම් සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා

පිළිගැැනීසෞම් අවක්රාාශයන්

�ංක්රාාාන්ති තරැණ අවධිය

සෞ�සෞපාසෞතාසෞලාජික්රාරණය
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8පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

පිළි�ඳව දාැනුවත් එ�ඟතො �රමෙ�ශා�ක් �ත �දානම්ව, 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙරෝගීන් සඳහැො දාැනට �වතින 

මෙහැොඳ පුරැදු පුහුණු සම්�ත�න් 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට සො�ොන 

වැළැක්වීමෙම් �ි� සහැ �රීක්ෂාො කිරීමෙම් �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා 

අදාොළ වන ආ�ොර� සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� 

මෙ�ර ඉතිහැොස මෙතොරතුරැ �ත යුතු ආ�ොර�

සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

තහැවුරැ �රන ආ�ොරමෙ�න් ලිංගි� ඉතිහැොස�ක් 

�න්මෙන් මෙ�මෙස්දා සහැ සං�ොින්ති� පුේ�ලයින්ට මුහුණ 

�ෑ�ට සිදු වි� හැැකි නිශ්චිත ලිංගි� හැො �රජානන 

මෙසෞඛ්ය �ැටලු කිහි��ක්

මෙ�� �ලො�මෙ� සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සඳහැො එච්.අයි.

වී සම්�න්ධාව �වතින අවදාොන�; සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

සඳහැො PrEP සහැ PEP ල�ො�ැනී�ට �ඟ මෙ�න්වී� සහැ 

එච්.අයි.වී. ඖෂධා හැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙහැෝමෙ�ෝන අතර �වතින අන්තර්කිි�ො

සං�ොින්ති සො�ජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය� හැො 

�ොනව හිමි�ම් පිළි�ඳව මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න් සහැ 

මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්මෙ� උ�මෙේශාන�

�ංක්රාාාන්ති තරැණ අවධිය

රැක්රාවරණය පිළිබඳ �ම්මතයන් ලිංංගික්රා+පරජනන සෞ�ෞඛ්යයය

�ාමානය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා
එච්.අයි.වී �හා �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් එච්.
අයි.වී �හා �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්

8පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා



9

ස��ොලීන ස�ොමෙලෝච�යින්මෙ�න් මෙ�ොමෙහැෝ මෙදාමෙනක් මූලි� ලි�කි�විලි 

මෙහැෝ ඔවුන් විසින් නිර්�ොණ� �රන ලදා මූලොශාි වලින් මෙනො�සුරැව 

මෙ�දාො�ත් මෙතොරතුරැ උපුටො දාැක්වී� නිර්මෙේශා �ළහැ. එ�නිසො, මෙ�� 

මූලොශාි� උපුටො දාක්වො ඇති ලි�කි�විලි වලින් විශාොල වශාමෙ�න් මෙතොරතුරැ 

ල�ොමෙ�න ඇති �ව විමෙශ්ෂමෙ�න් පිළි�ැනී�ට APTN අ� �ැ�ැත්මෙතමු.

මෙ�� මූලොශාි�ට හැැකි තරම් �රමෙ�ශාවීම් වැඩි කිරී� APTN හැට වැදා�ත් 

වූමෙ� �. �ටන් �ැනීමෙම්දී මෙ�ොඩියුල� අන්තර්ජාොල�ත �ොර්� ඔස්මෙස්  

විදා�ත් මුලොශාි�ක් මෙලස ල�ො �ත මෙනොහැැකි වි�. එ� නිසො, මෙ�� 

මෙ�ොඩියුල� හැො සම්�න්ධා වී�ට හැැකි වන �රිදි අන්තර්ජාොල �ොර්��තව 

ඉමෙ�නුම් මූලොශාි ල�ො දුන් එ� සංවිධාොන වලට APTN හි අපි විමෙශ්ෂමෙ�න් 

� ස්තූතිවන්ත වන්මෙනමු.

ස��ොලීන ස�ොමෙලෝච�යින්මෙ�න් මෙ�ොමෙහැෝ මෙදාමෙනක් මූලි� ලි�කි�විලි 

මෙහැෝ ඔවුන් විසින් නිර්�ොණ� �රන ලදා මූලොශාි වලින් මෙනො�සුරැව 

මෙ�දාො�ත් මෙතොරතුරැ උපුටො දාැක්වී� නිර්මෙේශා �ළහැ. එ�නිසො, මෙ�� 

මූලොශාි� උපුටො දාක්වො ඇති ලි�කි�විලි වලින් විශාොල වශාමෙ�න් මෙතොරතුරැ 

ල�ොමෙ�න ඇති �ව විමෙශ්ෂමෙ�න් පිළි�ැනී�ට APTN අ� �ැ�ැත්මෙතමු.

මෙ�� මූලොශාි� සංවර්ධාන� �රන ලේමෙේ එක්සත් ජාන�දා ජානොධි�තිවර�ොමෙ� 

ඒඩ්ස් සහැන හැදිසි සැලැස්� (U.S. President’s Emergency Plan for AIDS 
Relief - PEPFAR) සහැ රැස්වීම් ඉලක්� සහැ වසං�ත �ොලන� නඩත්තු 

කිරීමෙම් වො�ෘති� (Epidemic Control - EpiC) හැරහැො එක්සත් ජාන�දා 

ජාොතන්තර සංවර්ධාන� සඳහැො වූ නිමෙ�ෝජිතො�තන� (U.S. Agency for 
International Development - USAID) සහැ මෙ�ෝලී� ස�ොනොත්�තො අරමුදාල 

(Global Equality Fund - GEF) �න සි�ල්මෙල් සහැමෙ�ෝ�මෙ�නි.”

මුලාශර 
�ංවර්ධානය

සෞමම මූලාශරය නිර්මාණය කිරීමට සෞපර, APTN විසින් 

සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රායන් �හා ක්රාලාපය පුරා සිටින පරජා 

නායක්රායින් සෞවත ළැඟා විය.

මූලොශාි�ට ඇතුළත් �ළ යුතු �ොතෘ�ො හැඳුනො �ැනී�ට සහැ මෙ�� 

මෙ�ොඩියුල�ට ඇතුළත් �ළ හැැකි �රැණු මෙ�ෝජානො කිරී�ට ඔවුන්ට මෙ�ටි 

සමීක්ෂණ�ක් �වන ලදි. අන්තර්�ත� ස�ොමෙලෝචන� කිරී� සඳහැො 

ඔවුන්ට සහැො� වි� හැැකිදාැයි අසන ලදි.

මෙ�ොඩියුලමෙ� සංවර්ධාන� සම්�න්ධී�රණ� �මෙ� වැඩසටහැන් නිලධාොරී 

මෙ�ෝල් �න්� (Cole Young) විසිනි. අභන්තර ස�ොමෙලෝචන� මෙජාෝ මෙවොන් 

(Joe Wong), මෙ�ෝල් �න්� (Cole Young) සහැ මෙර්න් මෙ�ෝර්මෙටස් (Raine 
Corte) විසින් සිදු �රන ලදී.

මෙ�ොඩියුලමෙ� දාළ සටහැන ස� ස�ොමෙලෝචන වට මෙදා�ක් හැරහැො ගිමෙ��. 

සැලකි� යුතු �රතිමෙ�ෝෂණ�ක් ල�ො දුන් �හැත නම් �ර ඇති අ� ඇතුළුව 

සි�ලු� ස��ොලීන ස�ොමෙලෝච�යින්ට APTN ඉ�හැත් �ෘතඥ මෙවනවො:

මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න් සහැ මෙසෞඛ්ය ශාොස්තීඥයින්: Dr Asa Radix (ඇමෙ�රි�ොව), 
Dr Nittaya Phanuphak (තොයිලන්ත�), Dr Alegra Wolter (ඉන්දුනීසි�ොව), Dr 
Melissa Kelly (ඕස්මෙට්ාලි�ොව), Dr Sam Winter (ඕස්මෙට්ාලි�ොව), Teddy Cook 
(ඕස්මෙට්ාලි�ොව), Dr Rachel Johnson (අඔමෙට්මෙරොවො / නවසීලන්ත�), Dr Sue 
Bagshaw (අඔමෙට්මෙරොවො / නවසීලන්ත�), සහැ Mo Harte (අඔමෙට්මෙරොවො / 

නවසීලන්ත�) 

FHI 360  Matt Avery, Sanya Umasa, Nicha Rongram
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�හැත දාැක්මෙවන �ර�ොශා�න් ඔ�මෙ� වර්ත�ොන දාැනු� සහැ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වො පිළි�ඳ අදාහැස් පිළිබිඹු කිරී�ට අවස්ථාොවකි.

�රැණො�ර මෙ�� පිළිතුරැ මුද්රණ� �රන්න මෙහැෝ සුරැකිව ත�ො �න්න. මෙ�ොඩියුල� අවසොනමෙ� අපි ඔමෙ�න් එ�  �රශ්න� අසන්මෙනමු. සං�ොින්ති හැො 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� පිළි�ඳ විවිධා පුේ�ලයින් සඳහැො ඔ�මෙ� සැලකිල්ල දාැනුම් දි� හැැකි ඕනෑ� මෙතොරතුරක් මෙහැෝ අවමෙ�ෝධා�ක් �ැන මෙ�මෙනහි 

කිරී�ට මෙ�� අවස්ථාොවකි.

�හැත දාැක්මෙවන �ර�ොශා 18 කි�වො ඔ� එ�ට මෙ�ො��ණ එ�ඟදාැයි මෙතෝරන්න.

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම:

කේස්�ොදාොයකායකුකේ� ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාොවී අනනතො�ය පිළිබඳ අ�කේබෝධ්ය කාරු �ැනීම සංොයනිකා වෛ�දා�රුයකු කේලසං �ඩැො කේහැොඳ රුැකා�රුණයක් 

ලබො දීමට මට උ�කාොරී කේ�.  

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

සංංකාාොන්ති කේස්�ොදාොයකායකු සංමඟ ඔවුන්කේ� ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය සංහැ ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේසංෞඛ්ය කේස්�ො අ�ශතො �ැන කාතො කිරීමට 

�රමොණ�ත් නියමයන් හැො �දා මම දානිමි.

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

සංමස්ත මකේනෝවිදාොත්මකා තක්කේස්රුැ�කා කේකාොටසංක් කේලසං මොනසිකා කේසංෞඛ්ය �ැටලු සංොකාච්ඡාො කිරීමට මම දාක්ෂයි.

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය විවිධ්යොකාොරු වීම මොනසිකා කේරුෝ�යක් කේනො�න බ� මට �ැටකේහැන අතරු, සංංකාාොන්ති කේරුෝගීන් අත්විඳින ඕනෑම මොනසිකා කේසංෞඛ්ය 

අභිකේයෝ�යකාදී ඔවුන්ට සංහැය දාැක්වීමට මට කාළ හැැකි කාොර්යභාොරුය ඉටු කාළ හැැකි නිසංො ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේසංෞඛ්ය කේස්�ො�න්ට 

�රකේ�ශ වීමට ඔවුන්ට කේමය බොධ්යො�ක් කේනොකේ�.

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

 

ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේසංෞඛ්යොරුක්ෂො� සංහැ සංහැමුතිය  පිළිබඳ මූලධ්යර්ම මම කේත්රුැම් කේ�න ඇත්කේතමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

සංංකාාොන්ති හැො ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය විවිධ්යොකාොරු �න පුද්�ලයින් සංඳහැො සංහැතිකා කාළ හැැකි සංහැ ඇතුළත් �න සංොයනිකා �රිසංරුයක් නිර්මොණය 

කාරුන්කේන් කේකාකේස්දාැයි මම කේත්රුැම් කේ�න ඇත්කේතමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

සංංකාාොන්ති කේස්�ොදාොයකායින් සංඳහැො පිළිකාො �රීක්ෂණ මොර්කේ�ෝ�කේද්ශ කිායොත්මකා කාරුන්කේන් කේකාකේස්දාැයි මම දානිමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 
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�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම:

සංංකාාොන්ති කේරුෝගිකේයකුකේ�න් තහැවුරුැ �න භාොෂො� භාොවිතො කාරුමින් ඔවුන්කේ� ලිංගිකා ඉතිහැොසංය �ැන විමසීමට සංහැ ඔවුන්ට අ�ශ කුමන ආකාොරුකේ� 

�රීක්ෂාො කිරීම් දාැයි දාැන �ැනීමට �රමොණ�ත් කේතොරුතුරුැ ලබො �ැනීමට මම දානිමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේහැෝකේමෝන සංහැ PEP, PrEP කේහැෝ HIV අතරු අන්තර්කිායො පිළිබඳ� ඇති �ැටලු ඇතුළු�. එච්.අයි.වී �ැළැක්වීම, 

රුැකා�රුණය සංහැ �රතිකාොරු පිළිබඳ� සංංකාාොන්ති කාොන්තො�න්, සංංකාාොන්ති පුරුැෂයින් සංහැ ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය විවිධ්යොකාොරු �න පුද්�ලයින් සංමඟ 

කාතො කාරුන්කේන් කේකාකේස්දාැයි මම දානිමි.

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේහැෝකේමෝන කාළමනොකාරුණකේ� �රධ්යොන කාරුැණු මම කේත්රුැම් කේ�න ඇත්කේතමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

�ැකාර් සංහැ පියයුරුැ ආකාෘති �ැනි කාෘත්රීම ශරීරුොං� හැරුහැො බැඳීම, තදාකාරු තැබීම සංහැ ඒ�ො භාොවිතය කේබොකේහැෝ සංංකාාොන්ති පුද්�ලයින් සංඳහැො ස්ත්රීී 

පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාළ හැැකි ආකාොරු බ� මම දාන්නො අතරු ඒ�ො ආරුක්ෂිත� භාොවිතො කාරුන්කේන් කේකාකේස්දා යන්න පිළිබඳ� මට උ�කේදාස් දිය හැැකිය

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන ශලකාර්ම �රුොසංය සංහැ ශලකාර්මයට කේ�රු, අතරුතුරු හැො �සු� අ�ශ විය හැැකි සංොමොන වෛ�දා ආධ්යොරු 

�ැන මම දානිමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

තරුැණ �සංකේ� �සුකේ�න කේකාකේනකුකේ� සංහැ ඔවුන්කේ� �වුකේ� අයට එම කේයෞ�නකේ� �සු�න තැනැත්තොකේ� ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාොවී �මනට සංහැය 

දාැක්වීමට සංමොජීයමය සංහැය ලබො දීම සංහැ සංං�ර්ධ්යනයට සුදුසු කේතොරුතුරුැ සංැ�යීම ආදිය මඟින් සංොමොන කේසංෞඛ්ය �ෘත්තිකාකේයකුට කාළ හැැකි 

කාොර්යභාොරුය කුමක්දාැයි මම දානිමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

මකේ� කේරුෝගීන්ට ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේසංෞඛ්ය කේස්�ො�ක් ලබො �ැනීමට අ�ශ නම් සංහැ සංංකාාොන්ති සංහැ ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය 

විවිධ්යොකාොරු �න පුද්�ලයින්ට විකේ�ෂඥ �රතිකාොරු අ�ශ නම් ඔවුන්� කේයොමු කාළ යුත්කේත් කේකාොතැනටදා යන්න ඇතුළු� අදාොළ කේතොරුතුරුැ මම දානිමි.

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

 

සංංකාාොන්ති හැො ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය විවිධ්යොකාොරු පුද්�ලයින්ට සංම �යකේස් �සු�න අයකේ�න් සංහැය අ�ශ නම් ඔවුන්� කේයොමු කාළ යුත්කේත් 

කේකාොතැනටදාැයි මම දානිමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 



12පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම:

සංංකාාොන්ති හැො ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය විවිධ්යොකාොරු �න පුද්�ලයින් සංඳහැො �න එච්.අයි.වී �ැළැක්වීම, �රීක්ෂො කිරීම සංහැ �රතිකාොරු කිරීම, සංොමොන 

කේසංෞඛ්යොරුක්ෂො� සංහැ ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේසංෞඛ්ය කේස්�ො සංම්බන්ධ්ය� �ැඹුරුැ අ�කේබෝධ්යයක් ලබො �ැනීම සංඳහැො අදාොල මූලොශර කේසංොයො 

�ත හැැකි කාාම පිළිබඳ� මම දානිමි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

මකේ� සංඟයන් හැො මිතුරුන් සංමඟ ස්ත්රීී පුරුැෂ භාො�ය තහැවුරුැ කාරුන කේසංෞඛ්යොරුක්ෂො� �ැන සංොකාච්ඡාො කිරීම මට �හැසුය. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

සංංකාාොන්ති හැො ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය විවිධ්යොකාොරු පුද්�ලයින් පිළිබඳ� අ�හැොසංොත්මකා �රකාොශ කාරුන සංඟයකු සංමඟ ඔවුන්කේ� දාැනුම �ර්ධ්යනය 

කිරීමට සංහැ ඒ සංම්බන්ධ්ය� කාථො කිරීම මට �හැසු කාොර්යයකි. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 

සංංකාාොන්ති හැො ස්ත්රීී පුරුැෂ සංමොජභාො�ය විවිධ්යොකාොරු �න පුද්�ලයින්ට සුදුසු හැො ඵලදාොයී කේසංෞඛ්ය කේස්�ො�ක් මට ලබො දිය හැැකිය. 

තදින්ම එකාඟ කේනොකේ�   එකාඟ කේනොකේ�   මධ්යස්ථයි  එකාඟ කේ�  තදින්ම එකාඟකේ� 
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14පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

 01 වන මාතෘක්රාාව : 
පාරිභාාෂික්රා පෙ මාලාව

1.1  �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී අනනයතාවය �හා පරක්රාාශනය 

1.2  පුද්ගැලසෞයකුසෞ� �තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවය වි�තර ක්රාරන සෞයදුම්

1.3  ලිංංගික්රා දිශානතිය, ආක්රාර්ෂණය �හා චර්යාව

1.4  ලිංංගික්රා ලක්ෂණ

1.5  �ත්රී ීපුරැෂභාාවය තහාවුරැ කිරීම

1.6  �තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය �ත්ක්රාාර

1 
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අධාය යනය ක්රාරනු 
ලබන අරමුණු

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� විවිධාත්වය �හා ඔවුන්සෞ� �ත්රීී 

පුරැෂභාාවය හාා පරක්රාාශනය වි�තර කිරීමට මිනිසුන් භාාවිතා 

ක්රාරන �මහාර සෞයදුම් සෞත්රැම් ගැැනීම. 

�ත් රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ් ය ආරක්ෂණ පියවර 

වි�තර කිරීමට භාාවිතා ක්රාරන �මහාර සෞයදුම් සෞත්රැම් ගැැනීම. 

1

2
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�ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවී 

අනනයතාවය �හා 

පරක්රාාශනය

සෞමම සෞමාඩියුලය �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්සෞ� 

සෞ�ෞඛ්යයය සෞක්රාසෞරහි අවධාානය සෞයාමු ක්රාරයි - �ත්රී ී පුරැෂ 

�මාජභාාවී අනනයතාවය උපක්රාල්පනය ක්රාළැ සෞෙයට ව�ා 

සෞවන� වන, උපසෞත්දී ලිංංගික්රාත්වය පවරා ඇති ඕනෑම 

අසෞයකුසෞ�. පුද්ගැලසෞයකුසෞ� �තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවයට, ඔවුන්සෞ� 

අභායන්තර �ත්රී ී පුරැෂභාාවී අනනයතාවය �හා ඔවුන්සෞ� 

බාහිර �ත්රී ීපුරැෂ භාාව පරක්රාාශනය යන සෞෙක්රාම ඇතුළැත් සෞ�.  

 

�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී අනනයතාවය �ත්රී ීපුරැශ �මාජභාාව පරක්රාාශනය

�ත්රී ීපුරැෂ භාාව පරක්රාාශනය බාහිරව සෞපසෞනන නි�ාසෞවන්, එය සෞබාසෞහාෝ විට �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්ව 

සෞවන� සෞක්රාාට �ැලකීසෞම් අංගැයක් සෞල� සෞයාොගැන්නා අතර, අසෞනකුත් අයව �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය මත 

පෙනම් වූ �ම්මතයන්ට පිටින් යන අය සෞල� �ලක්රානු ලැසෞ�.

1.1

පුද්ගැලසෞයකුසෞ� �ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවයට ඇතුළැත් වන සෞද් ↓

පුේ�ලමෙ�කුට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳව �ැඹුරින් දාැමෙනන 

අභන්තර හැො පුේ�ල අත්දාැකීම්, ඔවුන්ව ත�න් පිරිමි මෙහැෝ �ැහැැණු 

මෙලස, පිරිමි සහැ �ැහැැණු මෙදාමෙ�හි� සම්මිශාිණ�ක් මෙහැෝ මෙදා�ට� අ�ත් 

මෙනොවන මෙලස හැඳුනො �ැනී� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� යි. 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� උ�මෙත්දී පුේ�ලමෙ�කුට �වරන 

ලිංගි�ත්ව�ට ස�ොන මෙහැෝ මෙවනස් වි� හැැකි�.

ඇඳු�, මෙ�ොණ්ඩො මෙ�ෝස්තර, උ�ොං�, ආමෙල්�න - සහැ හැැසිරීම්, �ථාන, 

චර්�ො රටොවන්, නම් සහැ පුේ�ලි� මෙ�ොමු කිරීම් ආදි� ඇතුළුව 

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� මෙභෞති� මෙ�නුමෙ�න් ඉදිරි�ත් කිරී� 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී �ර�ොශාන� යි. ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ර�ොශාන� 

කිරී� පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව�ට අනුකූල 

වි� හැැකි මෙහැෝ අනුකූල මෙනොවි� හැැකි�.
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උපසෞත්දී �ත්රී ී සෞල� 

පැවරෑ
මෙ�� මෙ�දු� භොවිතො �රනුමෙ� 

උ�මෙත්දී ස්තීී �ැයි උ��ල්�න� 

�රන ලදා සහැ අව� වශාමෙ�න් 

කුඩො �ොලමෙ� �ැහැැනු ළ�මෙ�කු 

මෙලස හැැදී වැඩුණු පුේ�ලමෙ�කු 

විස්තර කිරී�ට �.

උපසෞත්දී පුරැෂ සෞල� 

පැවරෑ 
මෙ�� මෙ�දු� භොවිතො �රනුමෙ� 

උ�මෙත්දී පුරැෂ �ැයි අනු�ොන 

�රන ලදා සහැ අව� වශාමෙ�න් 

කුඩො �ොලමෙ� පිරිමි ළ�මෙ�කු 

මෙලස හැැදී වැඩුණු පුේ�ලමෙ�කු 

සංංක්රාා�න්ති සංමා�ජභා�වී (Transgender) සංහ 
සංංක්රාා�න්තික්රා (Trans) යනු උපතේ�දී පවරා� ඇති 
ලිංංගික්රා�වයට ස්ත්රීී පුරාුෂ සංමා�ජභා�වී අනනයතා�වය 
තේන�ගැුලතේපන පුද්ගැලයින්ව හුඳින්වීමාට තේමාමා 
තේමා�ඩියුලතේ�දී භා�විතා� ක්රාරාන සංමූහ පද තේදක්රාකි. තේමාමා 
නියමායන් මාඟින් ආසිය� සංහ පුසිෆික් ක්රාල�පතේ� 
විවිධා�ක්රා�රා වූ ස්ත්රීී පුරාුෂ අනනයතා� සංහ පරක්රා�ශනයන් 
හඳුන්වනු ලබයි. 

ද්වීමය සෞනාවන 

පුද්ගැලයා
මෙ�� �දා� භොවිතො �රනුමෙ� 

තමුන්ව පිරිමිමෙ�ක් මෙහැෝ 

�ැහැැණි�ක් (මෙහැෝ පිරිමි ළ�මෙ�කු 

මෙහැෝ �ැහැැණු ළ�මෙ�කු මෙලස) 

මෙලස ��ණක්  හැදුනො මෙනො�න්නො 

අමෙ�කු මෙහැෝ මෙ�� ේවිත්ව�න් 

මෙදා�ට� අ�ත් මෙනොවන මෙලස 

හැඳුනො �න්නො අමෙ�කු විස්තර 

කිරී�ට �.

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී 

පුද්ගැලයා / �ංක්රාාාන්තික්රා 

පුද්ගැලයා
මෙ�� මෙ�දු� භොවිතො �රනුමෙ� 

උ�මෙත්දී ඔවුන්ට �වරො ඇති 

ලිංගි�ත්ව�ට වඩො මෙවනස් මෙලස 

ත�න්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

හැදුනො �න්නො අ�ට මෙ�. ස�හැර 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ේවි��න් 

තුළ පිරිමි මෙහැෝ �ොන්තො මෙලස 

ත�න්ව හැඳුනො �න්නො අතර 

අමෙනක් අ�ට ේවි�� මෙනොවන 

අනනතොව�ක් ඇත.
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තේමාමා ක්රාල�පය ඇතුළුව තේල�ව පුරා� භා�ෂ�වන් සංුමාවිටමා 
ලිංංගික්රා�වය, ස්ත්රීී පුරාුෂ භා�වය, ස්ත්රීී පුරාුෂ සංමා�ජභා�වී 
අනනයතා�වය සංහ / තේහෝ ලිංංගික්රා අනනයතා�වය යන 
වචන අතාරා තේවනසං හඳුන� තේන�ගැනී. නිදසුනක් වශතේයන්, 
ස්වතේද්ශික්රායන් ඇතුළුව සංංස්ක්රාෘතික්රාමාය වශතේයන් 
විතේ�ෂිතා වූ නියමායන් මාඟින් පුද්ගැලතේයකුතේ� ස්ත්රීී පුරාුෂ 
සංමා�ජභා�වය, ස්ත්රීී පුරාුෂ සංමා�ජභා�ව පරක්රා�ශනය සංහ / 
තේහෝ ලිංංගික්රා ආක්රාර්ෂණය විස්තාරා ක්රාළ හුකිය.

විස්තර කිරී�ට �. 

�ංක්රාාාන්ති පිරිමි 
මෙ�� මෙ�දු� භොවිතො �රනුමෙ� 

උ�මෙත්දී ස්තීී මෙලස �වරො ඇති 

නමුත් තමුන් පිරිමිමෙ�කු මෙහැෝ 

පිරිමි ළ�මෙ�කු මෙලස හැඳුනො 

�න්නො අමෙ�කු විස්තර කිරී�ට �.

� ත්රී ී පුරැෂ �මාජභාාවය 

විවිධාාක්රාාර වූ පුද්ගැලයින්
පිරිමි සහැ �ැහැැණු මෙලස 

ස�ොජා�ට මෙහැෝ සංස්�ෘතිමෙ� 

අමෙ�ක්ෂොවන්ට අනුකූල මෙනොවන 

පුේ�ලයින් විස්තර කිරී�ට මෙ�� 

මෙ�දු� භොවිතො �රයි. සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී වී� ස්තීී පුරැෂ භොව� 

විවිධාො�ොරී වීමෙම් එක් �ි��ක් 

වි� හැැකි නමුත්, ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන  

පුේ�ලයින් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුේ�ලයින් මෙලස හැඳුනො මෙනො�නී.

�ංක්රාාාන්තික්රා පුරැෂ 

ලක්ෂණ�හිත පුද්ගැලයා
මෙ�� �දා� AFAB වූ අමෙ�කු 

විස්තර කිරී�ට භොවිතො �රන 

අතර �ම් දුර�ට පිරිමිමෙ�කු මෙහැෝ 

පිරිමි ළ�මෙ�කු මෙලස හැඳුනො �නී.

�ංක්රාාාන්ති ගැැහාැණු 

මෙ�� �දා� භොවිතො �රනුමෙ� 

උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �වරො ඇති 

නමුත් තමුන් �ැහැැණි�ක් මෙහැෝ 

�ැහැැණු ළ�මෙ�කු මෙලස හැඳුනො 

�න්නො අමෙ�කු විස්තර කිරී�ට �.

�ංක්රාාාන්තික්රා �ත්රීී 

ලක්ෂණ�හිත පුද්ගැලයා 
මෙ�� �දා� AMAB වූ අමෙ�කු 

විස්තර කිරී�ට භොවිතො �රන 

අතර �ම් දුර�ට �ැහැැණි�ක් 

මෙහැෝ �ැහැැණු ළ�මෙ�කු මෙලස 

හැඳුනො �නී.සිස් මෙහැෝ සිස් 

ස�ොජාභොවී පුේ�ල�ො

උ�මෙත්දී �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව� 

ස�ඟ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී 

අනනතොව� �ැලමෙ�න අමෙ�කු 

හැැඳින්වී�ට භොවිතො �රයි.
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පුද්ගැලසෞයකුසෞ� �ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවය 

වි�තර ක්රාරන සෞයදුම්

ආසියා �හා පැසිෆික් ක්රාලාපසෞ�, විවිධාාක්රාාර �ත්රී ීපුරැෂ අනනයතා සෞහාෝ පරක්රාාශන �ඳහාා �ං�ක්රාෘතික්රාමය වශසෞයන් 

නි�චිත සෞයදුම්වල දීර්ඝ ඉතිහාා�යක් ඇත. සෞමම සෞමාඩියුලය තුල �ං�ක්රාෘතික්රාමය වශසෞයන් විසෞ�ෂිත වූ 

සෞයදුම් ෙ ඇතුළැත් කිරීම �ඳහාා පුළුල් පර්යාය පෙයක් වන ‘�ංක්රාාාන්ති �හා �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය විවිධාාක්රාාර’ යන්න 

භාාවිතා ක්රාරයි.

1.2 

�ංක්රාාාන්ති පිරිමි 
/ �ංක්රාාාන්තික්රා 
පුරැෂ ලක්ෂණ 
�හිත පුද්ගැලයා

මෙ�� �ලො�මෙ� සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො 

සංස්�ෘති��� වශාමෙ�න් විමෙශ්ෂිත, මෙේශී� 

භොෂො �දා අතර thirunambi සහැ kua xing 
(�ැමෙල්සි�ොව), fa’atama (සැමෙ�ෝවො) සහැ 

viaviatagane (ෆීජි) ආදි� ඇතුළත් මෙ�. ෆීජි 

හි සං�ොින්ති පුරැෂ ලක්ෂණ ඇති අ� විසින් 

භොවිතො �රන මෙ�ොදු වවහැොරි� වචන� 

brastos වන අතර එ� ඉංගීීසි වචන වල මෙ�ටි 

මෙ�දු�කි.

�ංක්රාාාන්ති �ත්රී ී / 
�ංක්රාාාන්තික්රා �ත්රීී 
ලක්ෂණ �හිත පුද්ගැලයා
ආසි�ොමෙ� සහැ �ැසිෆික් �ලො� මෙදාමෙ�හි�, 

සො�ොනමෙ�න් මෙ�� මෙ�දුම් විස්තර �රන්මෙන් 

උ�මෙත්දී පුරැෂයින් �ැයි අනු�ොන �රන ලදා 

/ �වරො ඇති (AMAB) නමුත් �ොන්තොවක් මෙහැෝ 

මෙවනත් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව�ක් මෙලස හැඳුනො 

�ැනී� (ස�හැර අවස්ථාො වලදී දාකුණු ආසි�ොමෙ� 

මෙහැෝ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� “තුන්වන ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව�” මෙලස විස්තර මෙ�මෙර්). �ැසිෆික් 

�ලො�මෙ� භොවිතො වන මෙ�දුම් පුේ�ලමෙ�කුමෙ� 

�වුල හැො සංස්�ෘති� ස�ඟ ඇති සම්�න්ධා� 

දා �ර�ොශා �රන අතර මෙ�ොමෙහැෝ විට විවිධා ස්තීී 

පුරැෂ භොව�න් මෙහැෝ ලිංගි� දිශාොනති ඇති 

අමෙ�කු විස්තර කිරී�ට භොවිතො �රයි. 

ඉංග්රීසීි භාාෂාසෞ� නියම
මෙ�� �ලො�� තුළ ඉංගීීසි භොෂො මෙ�දුම් දා 

භොවිතො මෙ�. ස�හැර රටවල, වඩොත් මෙ�ොදු 

මෙ�දුම් ඉංගීීසි සහැ මෙේශී� වචන ඒ�ො�ේධා 

�රයි. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, පිලිපීනමෙ� 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් සඳහැො 

transpinay සහැ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුරැෂයින් සඳහැො transpinoy මෙලස භොවිතො 

�රයි. ඉන්දුනීසි�ොමෙ�, ස�ොන �දා මෙදා�ක් 

සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සඳහැො transpuan වන 

අතර සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො transpria මෙ�.

නවතම නියමයන්
චීන� ඇතුළු ආසි�ොමෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් විස්තර කිරී� සඳහැො 

භොවිතො �රන මෙ�ොමෙහැෝ මෙ�දුම් අලුත් මෙ�. 

අන්තර්ජාොති� වශාමෙ�න් භොවිතො වන �ටහිර 

මෙ�දුම් �ගින් ඒවොට �ල�ෑම් ඇති වී තිමෙ�. 

වෛවදා�� �ැදිහැත්වීම් හැරහැො සං�ොින්ති වූ 

අමෙ�කු විස්තර කිරී� සඳහැො bian xing ren (变
性人) මෙ��ට ඇතුළත් �. තවත් නව මෙ�දුම් 

වන්මෙන් kua xing bie (跨性别, සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී), xiong di (兄弟 සං�ොින්ති 

පුරැෂයින් සඳහැො, ‘සමෙහැෝදාර�න්’ �න අරැමෙතන්) 

සහැ jie mei (姐妹,  සං�ොින්ති �ොන්තොවන් 

සඳහැො, ‘සමෙහැෝදාරි�න්’ �න අරැමෙතන්)මෙ�. 

තොයිලන්තමෙ� ස�හැර කිි�ො�ොරීන් kon (මෙහැෝ 

phuying, phuchaai) khaam phet (ලිංගි�ත්ව� 

තරණ� �ළ පුේ�ලමෙ�කු) සහැ khon (මෙහැෝ 

phuying, phuchaai) plaeng phet (ලිංගි�ත්ව� 

මෙවනස් �ළ පුේ�ලමෙ�කු) �න වචන භොවිතො 

�ර ඇත.

ද්වී මය සෞනාවන
ඕස්මෙට්ාලි�ො, උතුරැ ඇ�රි�ොව මෙහැෝ �ටහිර 

යුමෙරෝ��ට වඩො ේවි�� මෙනොවන, ස්තීී 

පුරැෂ භොව� අනුකූල මෙනොවන මෙහැෝ ක්වි�ර 

ස�ොජාභොවී ආදී වචන ආසි�ොමෙ� �හුලව 

දාක්නට ලැමෙ�න නමුත් විමෙශ්ෂමෙ�න් සං�ොින්ති 

තරැණ පිරිස් අතර ඒවො වැඩි වශාමෙ�න් භොවිතො 

මෙ�. ෆීජි හි මෙ�ොමෙහැෝ brastos අ� ස්තීී පුරැෂ 

භොව� අනුකූල මෙනොවන අ� මෙලස විස්තර 

�රති.

විවිධා �ංක්රාාාන්ති අනනයතා සෞත්රැම් ගැැනීම වැෙගැත් �ංක්රාල්ප වන බව සෞමම පෙ වලිංන් පැහාැදිලිං ක්රාරනු ලබයි. 

සෞක්රාසෞ� සෞවතත්, ව�ා වැෙගැත් වන්සෞන් �ෑම සෞක්රාසෞනකුම එකිසෞනක්රාාට ආසෞ�ණික්රා බවත් ඔවුන්ට ඔවුන් සෞල� 

සෞගැෞරව කිරීම සිදුක්රාළැ යුතු බවය.
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සෞද්ශය         �ං�ක්රාෘතික්රා වශසෞයන් විසෞ�ෂිත 
නියමයන්

තායිලන්තය

මැසෞල්සියාව

ඉන්දුනීසියාව

බංගැලාසෞද්ශය, ඉන්දියාව �හා පකි�තානය

ඉන්දියාව

පකි�තානය

සෞන්පාලය

�ැසෞමෝවා �හා ඇමරික්රාානු �ැසෞමෝවා

සෞටාන්ගැා

නියු

කුක් දූපත්

ටුවාලු

ටහිටි �හා හාවායි

පැපුවා නි�ග්රීනියාව

ෆීජි

kathoey

mak nyah 

waria

hijra

thirunangai and aravani

khwaja sira

meti

fa’afafine

leiti/ fakaleiti

fakafifine

akava’ine

pina

māhū

palopa 

Vakasalewalewa — - ෆීජි හි, ඉන්දි�ොනු සම්භව�ක් ඇති සං�ොින්ති 

පුේ�ල�න් hijra මෙලස මෙහැෝ ෆිජි හින්දි මෙ�දුමෙ�න් jiji මෙලස හැැඳින්මෙ�.
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ලිංංගික්රා දිශානතිය යන්සෞනන් අෙහා� ක්රාරන්සෞන් එක් 
එක් පුද්ගැලයාට සෞවනත් පුද්ගැලසෞයකු සෞක්රාසෞරහි 
ඇතිවන ගැැඹුරැ ආධාය ාත්මික්රා හාැඟීම්, ආෙරය, ලිංංගික්රා 
ආක්රාර්ෂණය, �හා �මීප ලිංංගික්රා �ම්බන්ධාතා �ඳහාා 
ඇති හාැකියාව ආදිය යි.

එ�� ලිං�මෙ� මෙ�මෙනකු මෙවත ��ණක් ආ�ර්ෂණ� වන පිරිමි 

පුේ�ලමෙ�කු ස�රිසි පිරිමිමෙ�කු මෙලස මෙහැෝ �ැහැැණිමෙ�කු නම් ස�රිසි 

�ොන්තොවක් මෙලස හැඳුන්වනු ල�යි. අමෙනක් පුේ�ල�ොමෙ� ලිංගි�ත්ව�  

මෙනොත�ො ආ�ර්ෂණ� වන අමෙ�කුට ේවීරිසි මෙහැෝ සර්වරිසි �න මෙ�දු� 

භොවිතො �ළ හැැකි�. ලිංගි��� මෙහැෝ මෙරෝ�ෑන්ති� ආශාොවක් මෙනො�ැති 

මෙ�මෙනකුට අලිංගි� මෙහැෝ ඇමෙරෝ�ෑන්ති� මෙලස හැඳුනො�ත හැැකි�.

සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුට ත� ලිංගි� දිශාොනති� මෙතෝරො �ැනී�ට සහැ 

අර්ථා දාැක්වී�ට අන් අ�ට ඇති අයිති� හැො ස�ොන අයිති�ක් ඇත. 

සං�ොින්ති �ොන්තොවන් ‘පිරිමින් ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන පිරිමින්’ 

(MSM) �ොණ්ඩ�ට ඇතුළත් �ළ දාත්ත එක්රැස් කිරී� හැො �ර්මෙ�ෂණ 

ඇතුළුව මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�සීම් වලදී මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති �ොන්තොවන්ව 

වැරදි මෙලස අර්ථා�ථාන� �ර ඇත. සං�ොින්ති �ොන්තොවක් තමුන්ව 

ස්තිී�ක් මෙලස හැඳුනොමෙ�න පිරිමි ලිංගි� සහැ�රැමෙවකු ස�ඟ සිටී නම්, 

ඇ� පිරිමිමෙ�කු ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන �ොන්තොවකි. MSM �න �දා� 

පිරිමින් ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන සං�ොින්ති පුරැෂ�න් ඇතුළු අමෙනකුත් 

පිරිමින් පිළි�ඳව විස්තර �රයි. එච්.අයි.වී වොර්තො�රණ� සඳහැො 

තව�ත් සං�ොින්ති �ොන්තොවන් MSM �ොණ්ඩ�ට ඇතුළත් �රන රටවල, 

�රි�ොලන හැො සො�නි� භොවිත�න් සඳහැො සං�ොින්ති �ොන්තොවන් පිරිමින් 

මෙලස වරදාවො වටහැො මෙනො�න්නො �වට ව� �ලො �ැනී� විමෙශ්ෂමෙ�න් 

වැදා�ත් මෙ�.

ත�න්මෙ� ලිංගි� දිශාොනති� විස්තර කිරී�ට මිනිසුන් භොවිතො �රන 

මෙ�දුම් සො�ොනමෙ�න් ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� 

�ත �දානම් මෙ�. එ�ැවින්, පිරිමි ලිංගි� සහැ�රැවන් ඇති �ර 

�ැනී�ට මෙතෝරො �න්නො සං�ොින්ති �ොන්තොවක් විෂ�රිසි (මෙහැෝ ේවිරිසි 

/ �ෑන්මෙසක්ෂුවල් - ඇ� පිරිමි මෙනොවන පුේ�ලයින් මෙවත ආ�ර්ෂණ� 

වන්මෙන් නම්) මෙලස හැඳුනො �ැනී�ට ඉඩ ඇත. මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙ�� 

�ලො�මෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල සිස් ස�ොජාභොවී පිරිමින් මෙවත ආ�ර්ෂණ� 

වන ස�හැර සං�ොින්ති �ොන්තොවන් තව�ත් ත�න් ස�රිසි මෙලස 

හැඳුන්වො�ත හැැකි�. උ��ල්�න සිදුමෙනො�ර ඔමෙ� මෙරෝගීන් ඔවුන් 

භොවිතො �රන මෙ�දුම් පිළි�ඳව සහැ ඔවුන් �වසනො මෙේ අනු��න� කිරී� 

�රමෙ�ෝජානවත් මෙ�.

ලිංගි� චර්�ොව  පුේ�ලමෙ�කුමෙ� එච්.අයි.වී ඇතුළු ලිංගි�ව සම්මෙ�රෂණ� 

වන ආසොදාන (ලිං�ොශිිත මෙරෝ�) ඇතිවීමෙම් මෙහැෝ සම්මෙ�රෂණ� වීමෙම් 

අවදාොන�ට �ල�ොයි. එ�නිසො, සො�නි� වෛවදාවරැන් විසින් ලිංගි� 

දිශාොනති� මෙහැෝ අනනතොව�ට වඩො පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ලිංගි� ආ�ර්ෂණ� 

සහැ ලිංගි� චර්�ොව  මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු කිරී� වැදා�ත්�. 

අ�කීර්ති� සහැ මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී� ඇතුළුව විවිධා මෙේතූන් 

�ත, පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ලිංගි� චර්�ොව සැ�විට� ඔවුන්මෙ� ලිංගි� 

අනනතොව�ට මෙහැෝ දිශාොනති�ට මෙනො�ැලමෙ�.

1.3 

ලිංංගික්රා දිශානතිය, 
ආක්රාර්ෂණය �හා 
චර්යාව
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1.4

ලිංංගික්රා ලක්ෂණ

ලිංංගික්රා ලක්ෂණ යනු පුද්ගැලසෞයකුසෞ� වර්ණසෞද්හා, 

ජන්මාණු �හා වූහා විෙයාත්මක්රා ලක්ෂණ ය. �මහාර 

ඒවා පරාථමික්රා ලක්ෂණ සෞ�. 

ලිංංගික්රා ලක්ෂණ යනු 

පුද්ගැලසෞයකුසෞ� වර්ණසෞද්හා, 

ජන්මාණු �හා වූහා විෙයාත්මක්රා 

ලක්ෂණ ය. �මහාර ඒවා පරාථමික්රා 

ලක්ෂණ සෞ�. (නිදාසුනක් මෙලස 

�රජාන� අව�ව, ලිංමෙ�න්ද්ර�, 

වර්ණමෙේහැ සහැ මෙහැෝමෙ�ෝන). 

ස�හැර ඒවො ේවීතියි� ලක්ෂණ 

මෙ�. (�ොංශා මෙ�ශි, හිසමෙ�ස් මෙ�දාො 

හැැරී� මෙහැෝ පි�යුරැ වර්ධාන� 

වැනි).

ස�හැර අන්තර් ලිංගි� පුේ�ලයින් දා සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙලස 

හැදුනොමෙ�න ඇත, නමුත් මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට 

ලිංගි� ලක්ෂණ වල මෙවනස්�ම් මෙනො�ැති අතර අන්තර් ලිංගි� මෙනොමෙ�. 

මෙ�� �ලො�මෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල, මෙේශී� මෙ�දුම් �ඟින් අන්තර් ලිංගි� 

සහැ සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� අත්දාැකීම් සම්�න්ධා �රයි. නිදාසුනක් 

වශාමෙ�න්, දාකුණු ආසි�ොමෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල හිජ්රො (hijras) සහැ ක්වොජාො 

සිරස් (khwaja siras) ඇතුළු ‘තුන්වන �ොණ්ඩමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී’ 

සංස්�ෘති� අනනතොව�ක් ඇති පුේ�ලයින් අන්තර් ලිංගි� �ැයි 

උ��ල්�න�ක් තිමෙ�.

ලිංගි� දිශාොනති�, ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව �ර�ොශාන� 

ස�රිසි මෙහැෝ විෂ�රිසි, �ැහැැණු මෙහැෝ පිරිමි, ස්තීී මෙහැෝ පුරැෂ වැනි ේවි�� 

සං�ල්� මෙදා��ට සී�ො මෙනොමෙ�. එක් එක් ලකුණු මෙදාමෙක් යු�ල අතර 

වර්ණොවලිමෙ� ඕනෑ� තැන� මෙහැෝ ඒවොට පිටතින් මිනිසුන්ට ත�න්ව 

හැඳුනො�ත හැැකි�. ඒ හැො ස�ොනව, ලිංගි� ලක්ෂණ වල මෙවනස්�ම් 

පුළුල් �රොස�� �වතී.

intersex
අන්තර් ලිංගි� �නු පිරිමි මෙහැෝ �ැහැැණු ශාරීර සඳහැො වෛවදා�� සහැ 

ස�ොජා�� සම්�ත�න්ට මෙනො�ැලමෙ�න ශාොරීරි� ලිංගි� ලක්ෂණ සහිත 

පුේ�ලයින් විස්තර කිරී� සඳහැො භොවිතො �රන �ර්�ො� �දා�කි. අන්තර් 

ලිංගි� මිනිසුන්මෙ� ශාොරීරි� විවිධාත්ව� සහැජාමෙ�න්� සිදුමෙ�, උ�මෙත්දී 

මෙනොමෙ�මෙන්. සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�ක් අන්තර් ලිංගි� මෙනොවන්මෙන් නම්, 

ඔවුන් අත්විඳින මෙභෞති� මෙවනස්�ම් සහැජා මෙනොවන අතර, ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන මෙහැෝ සැත්�ම් අවශා මෙ�.
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�ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවය 
�හා ලිංංගික්රාත්වය 
අවසෞබෝධා ක්රාර ගැැනීම

Understanding
gender and 
sexuality

ජීව විෙය යාත්මක්රා

 ලිංංගික්රාත්වය

උපසෞත්දී පවරා ඇති 
ලිංංගික්රාත්වය අනුව

�තී්රී පුරැෂ 

�මාජභාාවී 

අනනයතාවය

හාඳුනාගැන්නා 
ආක්රාාරසෞයන්

ලිංංගික්රා දිශානතිය

ආක්රාර්ෂණය වන 
ආක්රාාරසෞයන්

�ත්රී ී පුරැෂ �මාජභාාව 

පරක්රාාශනය

භාාව පරක්රාාශනය සිදු ක්රාරන 
ආක්රාාරසෞයන්

ඒමෙජාන්ඩර්

සිස් ස�ොජාභොවී / සං�ොින්ති 
ස�ොජාභොවී පුරැෂ

සිස් ස�ොජාභොවී / සං�ොින්ති 
ස�ොජාභොවී ස්තීී

Demiboy/Demigirl

Fa’atama / fa’afafine

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 
අනුකූල මෙනොවන

Genderfluid

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� ක්වි�ර 
වන

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 
විවිධාො�ොර වන

හිජ්රො

Kathoey

Leiti/ Fakaleiti

Meti

ේවී�� මෙනොවන

Third Gender

Transpinoy /

Transpinay

ලැයිස්තු�ත �ළ මෙනොහැැකි 
මෙ�ොමෙහැෝ අනනතො සහැ නි���න් 
ඇති නමුත් මෙේශී�, සංස්�ෘති� 
සහැ සම්�රදාොයි� නි���න් තුල 
ඒවො වලංගු මෙ�.

අලිංංගික්රා / ඇතේරාෝමාුන්ටික්රා

ද්වීලිංංගික්රා

සංමාරිසි පිරිමි / සංමාරිසි 
ක්රා�න්තා�

Pansexual / Panromantic
ක්වියරා 

විෂමාරිසි / විෂමාලිංංගික්රා

මෙවනත් ලිංගි� දිශාොනතීන් 
සහැ මෙේශී� / සංස්�ෘති� / 
සම්�රදාොයි� වශාමෙ�න් 

ඇතිවන අනනතො

ගැුහුණු

අන්තාර් ලිංංගික්රා / තේවන�

පිරිමි

ඇන්තේ�ෝෝජීන්

Butch (බුච්)

Feminine (තේ�මිනින්)

Femme
Fluid
Queer (ක්වියර්)

Masculine (මාස්ක්රාුලිංන්)

Non-Conforming
Tomboy (තේට�ම්තේබෝයි)

තේවන�

(Sorted alphabetically)
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�ත්රීී පුරැෂභාාවය 
තහාවුරැ කිරීම

පුද්ගැලසෞයකුසෞ� �තී්රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ කිරීම 

(සෞහාෝ �ංක්රාාාන්තිය) යනු ඔවුන්ට තමන් ක්රාවුරැන්ෙ 

යන්න මනසින් ෙැසෞනන �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය බාහිරසෞයන්ෙ 

�ක්රා�ා තහාවුරැ කිරීසෞම් කිායාවලිංයයි. එයට පහාත 

පියවරයන්සෞගැන් එක්රාක් සෞහාෝ කිහිපයක් �ම්බන්ධා 

විය හාැකි අතර එය එක් එක් �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයාට 

ආසෞ�ණික්රා වන ක්රාාම ක්රාාමසෞයන් සිදුවන ගැමනකි.

5 09 වන �ොතෘ�ොමෙවහි මෙම් සම්�න්ධාව නැවත සො�ච්ඡාො මෙ�මෙර්.

6 2 වන �ොතෘ�ොව තුළ සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� �ොනව හිමි�ම් මෙවනුමෙවන් මෙ�නී සිටී� පිළි�ඳ 

වැඩි විස්තර ඇතුළත් මෙ�.

1.5 

නිදාසුනක් මෙලස, ඔමෙ� න�, සර්වනො��, ඇඳුම් මෙහැෝ මෙ�ොණ්ඩො මෙ�ෝස්තර 

ආදි� අවිධි�ත් මෙලස මෙවනස් කිරී�, ඔමෙ� ශාරීර හැැඩ� මෙවනස් කිරී� 

සඳහැො1 �ැඳුම්�ොර�, �ැ�ර් මෙහැෝ පි�යුරැ ආ�ෘති ඇඳී� සහැ ඔමෙ� 

ස්තීී පුරැෂ භොව�ට �ැලමෙ�න නොන �ො�ර සහැ මෙවනත් �හැසු�ම් 

භොවිතො කිරී� මෙ��ට ඇතුළත් මෙ�. සො�නි� වෛවදාවරැන්ට සං�ොින්ති 

පුේ�ල�කුව මෙතොරතුරැ හැො ඕනෑ� ස� ව�ස් සහැො�� මෙස්වොවක් ස�ඟ 

සම්�න්ධා �ළ හැැකි අතර �වුල් �රොස�ට සහැො� ල�ො දි� හැැකි�.

�මාජමය 
�හාතික්රා කිරීම

�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී �ලකුණු

ස�හැර මෙහැෝ සි�ලු� නිළ මෙල්ඛ්යනවල මෙ�මෙනකුමෙ� න� සහැ ස්තීී 

පුරැෂ භොව�’ මෙ�ොමෙහැෝ විට �රි�ොලන වොර්තො සහැ අනනතො මෙල්ඛ්යන 

සහැ මෙවනත් නිල මෙල්ඛ්යනවල භොවිතො වන පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ 

භොව� මෙ�න්නුම් �රන මෙතොරතුරැ මෙ�. ස්තීී පුරැෂ භොවී සලකුණු 

තුළට ේවි�� (පිරිමි මෙහැෝ �ැහැැණු) මෙහැෝ ේවි�� මෙනොවන ස්තීී පුරැෂ 

වි�ල්� ඇතුළත් වි� හැැකි අතර ඒවො මෙ�ළ මෙහැෝ සංඛ්ය ොත්�� 

මෙක්තී�රණ �ේධාති හැරහැො කිි�ොත්�� �ළ හැැකි�. ආසි�ොමෙ� සහැ 

�ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ රටවල, සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� 

ස්තීී පුරැෂභොව� හැො අනනතොව�ට �ැලමෙ�න �රිදි ඔවුන්මෙ� න� සහැ 

ස්තීී පුරැෂ භොව� සලකුණු කිරී� මෙවනස් �ළ මෙනොහැැ�. මෙ�� මෙ�ොමෙහැෝ 

පුේ�ලයින්ට ආරක්ෂිතව සැරිසැරී�ට ඇති හැැකි�ොව මෙ�මෙරහි සැලකි� 

යුතු �ල�ෑ�ක් ඇති �රන අතර ඔවුන්ව මෙවනස් මෙ�ොට සැලකීම් සහැ 

�ැහැැර කිරීම් වලට නිරොවරණ� �රයි. (UNDP සහැ APTN 2017). 5

මෙ��ට ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො පි�වර�න් �ැනී� 

ඇතුළත් මෙ�. මෙරෝගිමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී ඉතිහැොස� සහැ අරමුණු 

වලට ඇහුම්�න් දීමෙ�න් සහැ ආ�සු හැැරවි� මෙනොහැැකි අතුරැ ආ�ොධා මෙහැෝ 

අවදාොනම් ඇතුළුව ඊළඟ පි�වර පිළි�ඳ වෛවදා දාැනු� ල�ො දීමෙ�න් �වුල් 

මෙහැෝ �රජාො වෛවදාවරමෙ�ක් �රධාොන �ොර්�භොර�ක් ඉටු �රයි.ස�හැර මෙහැෝ 

සලකුණු කිරී� නීත ොනුකූලව මෙවනස් කිරී� ඇතුළත් මෙ�. ස�හැර රටවල, 

වෛවෙයමය �හාතික්රා කිරීම

�ම් ආ�ොර�� නීතනුකූල  ස්තීී පුරැෂභොව� හැඳුනො �ැනී� සඳහැො 

�හැසු�ම් සලසො මෙදාන ආධාොර� ලිපි වෛවදාවරැන්ට ල�ො දි� හැැකි�. 

සි�ලු� නිළ මෙල්ඛ්යනවල මෙ�මෙනකුමෙ� න� සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ

වෛනතික්රාමය 
�හාතික්රා කිරීම

මෙ�මෙනකුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� හැඳුනො �ැනී� හැො පිළි�ැනී� 

සහැ අමෙනකුත් පුේ�ලයින් එ� කිි�ොවලි�ට මෙ�න ඒ� මෙ��ට ඇතුළත් 

මෙ�. සො�නි� වෛවදාවර�කු වශාමෙ�න්, ඔ� සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� 

ස්තීී පුරැෂභොවී අනනතොව� සො�ච්ඡාො කිරී�ට පිවිමෙසන මූලි� 

පුේ�ලයින්මෙ�න් මෙ�මෙනකු නම්, ඔමෙ� තහැවුරැ කිරී� පිළි�ඳ 

�රතිචොරමෙ�න් ඔවුන්මෙ� �හැ�ැවැත්�ට සැලකි� යුතු මෙවනසක් �ළ 

හැැකි�.

පුද්ගැලමය 
තහාවුරැ කිරීම
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�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
සෞ�ෞඛ්යය �ත්ක්රාාර වලට සෞම්වා 

ඇතුළැත් විය හාැකිය:
 y වෛවදා�� මෙනොවන මෙහැෝ ඖෂධා�� මෙනොවන සත්�ොර (හිසමෙ�ස් 

ඉවත් කිරී�, උ�මෙේශාන සහැො�, �ොනසි� මෙසෞඛ් � තක්මෙස්රැ කිරී� 

සහැ හැඬ චිකිත්සොව වැනි මෙේ)

 y ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන / මෙහැෝමෙ�ෝන 

� රතිස්ථාො�න � රති�ොර (HRT) වැනි වෛවේ ��� � රති�ොර

 y 10 වන �ොතෘ�ොමෙවහි විස්තර �ර ඇති �රිදි පුළුල් �රොස�� 

�වතින සැත්�ම්

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ආමෙ�ණි� හැැඟී� අනුව ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ 

මෙ�ෞරවනී� �ව සහැ තහැවුරැ �රන �වදා, සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී මෙසෞඛ්ය අරමුණු හැඳුනො �ැනී�ට සහැ අවශා 

�හැසු�ම් සැ�යීමෙ�න් සහැො� වන ඕනෑ� ආ�ොර��, සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් ඇතුළත් �ර�න්නො මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවක් හැැඳින්වී�ට ස�හැර 

අවස්ථාොවලදී මෙ�� �දා� වඩොත් පුළුල් මෙලස භොවිතො මෙ�මෙර්.

�ංක්රාාාන්ති බව තහාවුරැ කිරීසෞම් 
�ත්ක්රාාර
සං�ොින්ති �ව තහැවුරැ කිරීමෙම් සත්�ොර (Trans-affirmative care) �නු ඔමෙ� 

මෙස්වොව භොවිතො �රමින් සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට කිි�ොශීලීව සවන් දී�, 

ඉමෙ�නී� සහැ අවශාතො සපුරොලී�යි. ඉතිහැොස�තව �ැවත එන �රමෙ�ශා� 

�ොලන� කිරීමෙම් භොවිත�න් (මෙදාොරටු �ොලන�)  සහැ මෙසෞඛ්ය �රමෙ�ශා�න් 

සඳහැො සැලකි� යුතු �ොධා� ඇති �ළ සං�ොින්ති �රජාොවන් සඳහැො මෙසෞඛ්ය 

විෂ�තො ඇති �ර ඇති සත්�ොර ආ�ෘති �ැඩ�ැවැත්වී� එහි අරමුණයි. 7
7 මෙදාොරටු �ොලන� �නු සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් විසින් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

තහැවුරැ කිරීමෙම් සත්�ොරමෙ� ��න්�මෙ�හි අනවශා හැො අසොධාොරණ �ොධා� මෙලස මෙ�මෙනන 

මෙේ විස්තර කිරී�ට භොවිතො �රන වචන�කි. මෙම් පිළි�ඳව 03 වන �ොතෘ�ොමෙ� වැඩිදුර 

�ැහැැදිලි �ර ඇත.
8 APTN. Regional Mapping Report on Trans Health, Rights and 

Development in Asia. 2019, p. 8  https://weareaptn.org/2020/02/19/
regional-mapping-report-on-trans-health-rights-and-development-in-
asia/

සෞමයින් �ඳහාන් ක්රාරන්සෞන් �ංක්රාාාන්ති හාා �ත්රීී 
පුරැෂ �මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර වන පුද්ගැලයින්ට 
ඔවුන්සෞ� ශරීරය ඔවුන්සෞ� �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය �මඟ 
සෞපළැගැැ�වීමට ලැසෞබන ඕනෑම ආක්රාාරයක්රා සෞ�ෞඛ්යය 
සෞ�වාවක් ගැැන ය.

1.6
�ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවය 

තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය 

�ත්ක්රාාර

�ංක්රාාාන්ති-ක්රාාර්යක්ෂම �ත්ක්රාාර (Trans-
competent care) යනු පහාත �ඳහාන් �ංරචක්රා 

සෞෙක්රා නිරෑපණය ක්රාරන �ත්ක්රාාර සෞ�.
• සං�ොින්ති-සංස්�ෘති� නිපුණතොව� �න්මෙනන් අදාහැස් �රන්මෙන්, 

අ�කීර්තිමෙ�න් හැො මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී�කින් මෙතොර වූ �රිසර�ක් 

තුල මෙ�ෞරවනී� මෙලස, විනිශ්ච� මෙනො�රන, දා�ොනු�ම්පිත 

ආ�ොර�කින්, සං�ොින්ති පුේ�ලයින් මෙත්රැම් �ැනී�ට, සන්නිමෙ�දාන� 

කිරී�ට හැො ඵලදාොයී මෙලස අන්තර් කිි�ො කිරී�ට ඇති හැැකි�ොවයි.• 

රොන්ති සො�නි� නිපුණතොව� �නු සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� නිශ්චිත 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො අවශාතො තුළින් 

නිරෑ�ණ� වන නිපුණතොව� සහැ සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට සො�ොන 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සඳහැො වැළැක්වීමෙම් සහැ �රීක්ෂාො කිරීමෙම් මෙ�වලම් 

මෙ�දී� පිළි�ඳව �. 8
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�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් වි�තර කිරීම �ඳහාා ඔසෞ� පරසෞද්ශසෞ� භාාවිතා වන සෞද්ශීය භාාෂා සෞයදුම් 

සෞමානවාෙ?

සෞමම පෙවලිංන් �මහාරක් පෙ වල ඍණාත්මක්රා සෞහාෝ අපහාා�ාත්මක්රා අර්ථයන් තිසෞ�ෙ?

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �හා �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය විවිධාාක්රාාර බව වි�තර කිරීම �ඳහාා ධානාත්මක්රා 

වචන නිරන්තරසෞයන් භාාවිතා කිරීමට ඔබ පුහුණු ක්රාර ගැත හාැකි පියවර සෞමානවාෙ?

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය ායාම:



27

පුහුණු ක්රාල යුතු ක්රාරැණු

සම්�න්ධාතොව� සහැ විශ්වොස� ඇති �ර �ැනී� සඳහැො පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තී ීපුරැෂභොව� සහැ සර්වනො� 

ඉමෙ�න මෙ�න ඒවොට �රැ �රන්න.

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තී ී පුරැෂ භොව� මෙහැෝ ලිංගි� හැැසිරී� ඔවුන්මෙ� න� මෙහැෝ මෙ�නු� �ත �දානම්ව 

උ��ල්�න� මෙනො�රන්න.

සෑ� මෙස්වොදාො��මෙ�කුමෙ�න්� ඔ� ඔවුන්ව ඇ�ති� යුත්මෙත් මෙ�මෙස්දාැයි වි�සන්න (උදාො: කු�න සර්වනො� 

මෙහැෝ �දාවි නො� භොවිතො �ළ යුතු දා වශාමෙ�න්).

ඔ�ට අලුත් වචන හැමු වූ විට ඒවො ඉමෙ�න �ැනී�ට විවෘතව සිටින්න සහැ ඔ� �ම් මෙදාෝෂ�ක් සිදු 

�ළමෙහැොත් ඔ�� එ� නිවැරදි �ර �න්න.

තනි පුේ�ලමෙ�කුට මෙතෝරො�ත් මෙ�දු�ක් මෙ�ො��ණ වටිනවොදා �න්න පිළි�ඳව සවන් මෙදාන්න.

සො�නි� දාෘෂ්ටි මෙ�ෝණමෙ�න් �ලන �ල, පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ලිංගි� හැැසිරී� ඔවුන්මෙ� ලිංගි� දිශාොනති�ට 

වඩො වැදා�ත් මෙ�, �න්දා එ� ලිං�ොශ් රිත මෙරෝ�/එච්.අයි.වී. ආදි�ට සම්�න්දා මෙ�. පුේ�ලමෙ�කු ආ�ර්ෂණ� 

වන්මෙන් �ොටදා, ඔවුන් ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන්මෙන් මෙ�මෙස්දා සහැ කු�න ආ�ොර�කින්දා �න්න මෙසො�ො 

�ලන්න.

�මෙ�කු භොවිතො �රන අනන් �තො �දා� �ත �දානම්ව ඔවුන් මෙසො�න ස්ත් රී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් 

සත්�ොර� පිළි�ඳව උ��ල්�න මෙනො�රන්න. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් ස්ත් රී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් කිරී�ට �ැ�ති වි� හැැකි අතර සෑ� සංක් රොන්ති �ොන්තොවක්� මෙහැෝ 

සංක් රොන්ති  පුරැෂමෙ�ක්� ස්ත් රී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී�ට �ැ�ති මෙනොවි� 

හැැකි�.
→ මෙරෝගි�ොමෙ� �ළ�නො�රණ 

�ේධාති ඇතුළුව සො�නි� 

සැ�සුම් තුළ පුේ�ලමෙ�කුමෙ� 

නිවැරදි න�, ස්තීී පුරැෂ 

භොව�, සර්වනො�� මෙහැෝ �දාවි 

නො� භොවිතො කිරී� පිළි�ඳ 

�රොමෙ�ෝගි� උ�මෙදාස් 04 වන 

�ොතෘ�ොමෙ� ඇතුළත් මෙ�.
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මුලාශර
An Australian video with a diverse mix of trans and gender diverse young 
people talking about some common terminology: https://trans101.org.
au/video1.html

Gender Minorities Aotearoa’s free online 101 ‘supporting trans people’ 
course with curriculum covering Sex, Gender, and Transgender Terms, 
Transphobia and Discrimination, and Protective Factors and Support. 
International Organization for Migration’s LGBTI glossary as part of its 
LGBTI training package https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_
Glossary_2017.pdf 

Trans 101: Glossary of trans words and how to use them, Gender 
Minorities Aotearoa, Wellington New Zealand, 2020. Includes indigenous 
Te Reo Māori terms: https://genderminorities.com/database/glossary-
transgender/ 

The Gender Unicorn is a set of scales a person can use to illustrate their 
gender identity, gender expression, sex assigned at birth, and physical 
and emotional attraction to others (if applicable): https://transstudent.
org/gender/  Translations are available in Japanese, Khmer, and Thai. 

TransHub Australia’s online Language guide: https://www.transhub.org.
au/language 

UNDP and APTN. 2017. Legal Gender Recognition: A Multi-country 
Legal and Policy Review in Asia. https://weareaptn.org/2018/02/06/
legal-gender-recognition-multi-country-legal-policy-review-asia/
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30පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

ලිංංගික්රා ලක්ෂණ යනු පුද්ගැලසෞයකුසෞ� 
වර්ණසෞද්හා, ජන්මාණු �හා වූහා 
විෙයාත්මක්රා ලක්ෂණ ය. �මහාර ඒවා 
පරාථමික්රා ලක්ෂණ සෞ�. (නිෙසුනක් සෞල� 
පරජනක්රා අවයව, ලිංංසෞ�න්ද්රය, වර්ණසෞද්හා 
�හා සෞහාෝසෞමෝන). �මහාර ඒවා ද්වීතියික්රා 
ලක්ෂණ සෞ�. (මාංශ සෞ�ශි, හි�සෞක්රා� 
සෞබො හාැරීම සෞහාෝ පියයුරැ වර්ධානය 
වැනි).

2.1 �ුළැුතර ප්රජාවේ ආතතිය �හා මාන�ික්රා �ෞඛ්ය්යයට 

බලපෑම් �ිෙුක්රාරන මනෝ�මාජමය බලපෑම්

2.2 මසෞම ක්රාලාපයේ �ිටින �ංක්රා්රාන්ති �මාජභාාවී 
පුේගැලයින් �ඳහාා වන මාන�ික්රා �ෞඛ්ය්ය �හා 
යහාපැවැත්ම පිළැිබඳ �න්ෙර්භාය

2.3 මාන�ික්රා �ෞඛ්ය්ය �ේවා

2 
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අධාය යනය ක්රාරනු ලබන 

අරමුණු:

සුළුතර පරජාසෞ� ආතතිය �හා �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යයයට 

�හා යහාපැවැත්මට එහි බලපෑම සෞත්රැම් ගැැනීම. 

මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය හාා යහාපැවැත්ම පිළිබඳව �ාක්රාච්ඡාා කිරීම �ඳහාා ඔසෞ� 

සෞරෝගියාසෞ� �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය මූලිංක්රා සෞ�තුව යැයි සෞනාසිතා සෞහාෝ �ත්රීී 

පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ කිරීසෞම් සෞ�වාවන්ට සෞයාමු කිරීමට සෞපර ඔවුන්සෞ� 

මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය ගැැටලු වි�ඳිය යුතු යැයි අනුමාන සෞනාක්රාර මානසික්රා 

සෞ�ෞඛ්යය හාා යහාපැවැත්ම පිළිබඳව �ාක්රාච්ඡාා ක්රාළැ හාැකි ක්රාාම

පිළිබඳව �ලක්රාා බැලීම.

1
2
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32පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් විසින් එදිරිවොදි�ම්, �රතික්මෙෂ්� කිරීම්, �රචණ්ඩත්ව�න්, 

විරැකි�ො තත්ත්ව�න් සහැ ස�ොජා මෙ�න් හුදා�ලොවීම් අත්විඳිති. (මෙසෞඛ්ය 

�රති�ත්ති වො�ෘති�, APTN සහැ UNDP 2015, Winter et al 2018).

එහි �රතිඵල�ක් වශාමෙ�න්, ඔවුන්මෙ� �ොනසි� ආතති�, �ොනසි� අවපීඩන�, 

සොං�ොව, අසරණ භොව�, ස්ව�ං හැොනි සිදු�ර�ැනී�, සි�දිවි නසො�ැනීමෙම් 

සිතුවිලි සහැ උත්සොහැ�න් ආදි� ඉහැළ �ට්ට�� �වතී.

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� පිළි�ඳ ආතති� හැො �රතිමෙරෝධා (The Gender Minority 

Stress and Resilience-GMSR) ආ�ෘති� (Testa et al, 2015) �ඟින් මෙ�ෝජානො 

�ර ඇත්මෙත් මෙ�� ඍණොත්�� මෙසෞඛ්ය �රතිඵල විමෙශ්ෂමෙ�න්� සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් විසින් අත්විඳින ආතතිමෙ� �රතිඵල�ක් �වයි. සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො භොවිතො කිරීමෙ�න් වැළකී සිටින විට මෙම්වො සෘජුව� 

(උදාො: දුර්වල තත්ත්වමෙ� �වතින �ොනසි� මෙසෞඛ්ය�) මෙහැෝ ව�ොි�ොරව 

ඍණොත්�� �රතිඵලවලට තුඩු දි� හැැකි�. ඒ අතර�, ආරක්ෂිත සොධා� 

(මෙවනත් සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ස�ඟ �වතින ‘සම්�න්ධාතො, සහැ �වුල, 

�රජාොව මෙහැෝ සංස්�ෘති� සහැමෙ�ෝ�� වැනි) පුේ�ල �රතිමෙරෝධා� �රවර්ධාන� 

කිරීමෙ�න් මෙ�� ඍණොත්�� �ල�ෑම් අව� �ර �ත හැැකි� (Veale et al, 

2019; Radix et al 2017).

2.1
සුළුතර පරජාසෞ� ආතතිය �හා 

මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යයයට බලපෑම් 

සිදුක්රාරන මසෞනෝ�මාජමය බලපෑම් 

�මාජමය පරි�රසෞ� සිදුවන 
සෞක්රාාන් කිරීම් නි�ාසෞවන් �ංක්රාාාන්ති 
පුද්ගැලයින්සෞ� මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යයයට 
අහිතක්රාර පරතිඵල සෞගැන සෞෙන බව 
සෞත්රැම් ගැැනීම �ඳහාා, මෑත ව�රවලදී, 
�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්ට 
බලපාන මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය විෂමතා 
පිළිබඳව පර්සෞ�ෂණවල අවධාානය 
සෞයාමු කිරීම �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී 
අනනයතාවයන් මානසික්රාව ආබාධායක් 
සෞල� �ංක්රාල්පගැත ක්රාරන වයාධිජනක්රා 
ආක්රාෘති වලිංන් සෞවන� විය. 

ආරක්ෂිත �ාධාක්රා�ෘණාත්මක්රා සෞ�ෞඛ්යය පරතිඵල

- ආතතිසෞ� ඉහාළැ අනුපාත

- මානසික්රා අවපී�නසෞ� ඉහාළැ අනුපාත

- ක්රාාං�ාසෞ� ඉහාළැ අනුපාත

- අ�රණභාාවසෞ� ඉහාළැ අනුපාත

- �වයංහාානි සිදුක්රාර ගැැනීසෞම් ඉහාළැ අනුපාත

- සියදිවි න�ාගැැනීසෞම් සිතුවිලිං වල ඉහාළැ අනුපාත 

�හා උත්�ාහායන්

- සෞවනත් �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �මඟ �ම්බන්ධාතාවය

- පවුල �මඟ �ම්බන්ධාතාවය

- පරජාව �මඟ �ම්බන්ධා වීම

- �ං�ක්රාෘතික්රා �හාාය
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ආසි�ො �ැසිෆික් ටාොන්ස් මෙහැල්ත් �ලූ� රින්ට් (The Asia Pacific Trans 
Health Blueprint) �ඟින් අ�කීර්ති�, මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී�, හුදා�ලො 

වී� සහැ �වුමෙලන් �රතික්මෙෂ්� කිරී� ආදී �ි�ොනුකූලව එ�තු වනමෙේ 

නිසො සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය� සහැ �හැ�ැවැත්�ට 

සිදු වි� හැැකි �ල�ෑම් හැඳුනොමෙ�න ඇත. ඒ අතර�, මෙ�� �ලො�මෙ� 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට විමෙශ්ෂිත වන �ොනසි� මෙසෞඛ්ය අවශාතො 

මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු මෙනොවී� පිළි�ඳවදා එහි සටහැන් වි�. සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් ඔවුන්මෙ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය�ට සහැ �හැ�ැවැත්�ට සහැො� වී� 

සඳහැො සං�ොින්ති පුේ�ල�න් ඇතුළත් මෙස්වොවන් සඳහැො දි�ට� මෙ�නී 

සිටිති.

APTN �ෑත�දී මෙන්�ොල�, වි�ට්නො��, තොයිලන්ත� සහැ ඉන්දුනීසි�ොව 

(Fisk and Byrne 2020) �න රටවල සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� �ොනසි� 

මෙසෞඛ්ය� ඇතුළුව ඔවුන්මෙ� මෙසෞඛ්ය� පිළි�ඳව මෙසො�ො �ලන �ළමු �රජාො 

මූලි� �ර්මෙ�ෂණ හැො උ�මෙේශාන වො�ෘති� සම්පූර්ණ �රන ලදි. මෙ�� 

අධා �න�ට අවධාොන� මෙ�ොමු �ළ යුතු �ණ්ඩො�ම් සහැ �රධාොන මෙතොරතුරැ 

ස��න සම්මුඛ්ය සො�ච්ඡාො මෙ�න්� සෑ� රට�� සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

250 මෙදාමෙනකුමෙ� සමීක්ෂණ�ක් ඇතුළත් වි�. සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 1,000 

මෙදාමෙනකුමෙ�න් යුත් ස��ොලීනයින් විසින් සිදු�රන ලදා සමීක්ෂණ�ක් 

�ඟින් �ෑත �ොලීනව සහැ දාැඩි �ොනසි� අවපීඩනමෙ� හැො සොං�ොමෙ� මෙරෝ� 

ලක්ෂාණ ඉහැළ �ට්ට�� �වතින �ව මෙසො�ො �න්නො ලදී. මෙම්වො ස�ඟ 

රටවල් හැතමෙර්� �ොනසි� අවපීඩනමෙ� සහැ �ොංසොමෙ� අඩු �රීක්ෂණ 

හැො නිර්ණ� කිරීමෙම් අනු�ොත �රස්�ර වි�. සි�දිවි නසො�ැනීමෙම් සිතුවිලි 

සහැ උත්සොහැ�න්හි ඉහැළ වො�ති�ක් දාක්නට ලැබුණු අතර �සුව ලැබුන 

වෘත්ති� උ��ොර සුළු වි�. වෘත්තී� උ�මෙේශාන සහැ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වොවන් සඳහැො �රමෙ�ශා වීමෙම් අනු�ොත� (ජීවිත �ොල� පුරො�) ඉතො 

අඩු වි�.

�ර�ොණොත්�� විශ්මෙල්ෂණමෙ�න් මෙහැළි වූමෙ� වෛවදාවරැන්මෙ�න් මෙහැෝ 

එච්.අයි.වී මෙස්වො ස��න්මෙනකුමෙ�න් පුේ�ලයින් අත්විඳින මෙවනස්මෙ�ොට 

සැලකීම් මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො �ොනසි� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

ල�ො මෙනො�ැනී�ට �රධාොන මෙේතුවක් �වයි. සං�ොින්ති �ො�ො�ක්ෂ� �ඟ 

මෙ�න්වීම් මෙහැෝ භොවිත�න් මෙනො�ැති�� දා එවැනි මෙස්වොවන්හි පිළි�ැනී� 

අඩු �රයි. අවසොන වශාමෙ�න්, එ� සහැමෙ�ෝ�� දාැඩි මෙලස අවශා වූ 

තරැණයින් ඇතුළු කිසිදු රට� �ර�ොණවත් තරම් �ොනසි� මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වොවන් මෙනොතිබුණි. සං�ොින්ති �රජාොවක් ස�ඟ සම්�න්ධා වීමෙ�න් ඇති 

වි� හැැකි මෙවනස �ර්මෙ�ෂණමෙ�න් මෙ�න්නුම් මෙ�රිණි. මෙන්�ොලමෙ� සහැ 

ඉන්දුනීසි�ොමෙ�, CBO (�රජාො �ොදා� සංවිධාොන) සො�ොජි��න් වූ සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� සොං�ොව සහැ �ොනසි� අවපීඩන� අඩු වි�. 

ඉන්දුනීසි�ොමෙ� සහැ තොයිලන්තමෙ�, අභි�ොනවත් මෙලස ඉහැළ අ��ක් 

�ත් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට වඩො මෙහැොඳ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය�ක් 

තිබුණි.

2.2
සෞමම ක්රාලාපසෞ� සිටින �ංක්රාාාන්ති 

�මාජභාාවී පුද්ගැලයින් �ඳහාා වන 

මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය �හා යහාපැවැත්ම 

පිළිබඳ �න්ෙර්භාය
�ංක්රාාාන්ති වීම මානසික්රා සෞරෝගැයක් සෞනාසෞ�. තුන්වන 

මාතෘක්රාාසෞ� �ාක්රාච්ඡාා ක්රාරන පරිදි, සෞමම ක්රාලාපසෞ� 

�මහාර �ං�ක්රාෘත්රීන් තුළැ �ත්රී ී පුරැෂ �මාජභාාවී 

විවිධාත්වය �ැමරීසෞම් දීර්ඝ �ම්පරාොයක් ඇත. සෞමය 

�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය පිළිබඳ විවිධාත්වය වි�තර 

කිරීම �ඳහාා �ාසෞ�ක්ෂව මෑත ක්රාාලීන හාා ෙැනට යල් 

පැන ගිය මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය සෞරෝගැ නිර්ණයන් �මඟ 

අ�මාන සෞ�.
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සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� තහැවුරැ �රන ලදා ස්තීී පුරැෂ භොව� 

තුළ ජීවත්වී� ඇතුළු විවිධා මෙේතු නිසො �ොනසි� මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න්මෙ� 

සහැො� ල�ො �ත හැැකි�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, �මෙනෝචිකිත්සොව ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන සත්�ොර සඳහැො �රමෙ�ශා වී�ක් මෙනොමෙ�.

→ සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� 

මෙවනස් කිරී�ට උත්සොහැ �රන මෙලසත් එ�ඟින් ඔවුන් තමුන් සිස්මෙජාන්ඩර් 

මෙලස හැඳුනො�නු ඇති �වත් කි�මින් �වුල් වලින් එල්ල වන පීඩන�ට 

�ොනසි� මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න් කිි�ො �ල �වට උදාොහැරණ ආසි�ො 

�ැසිෆික් ටාොන්ස් මෙහැල්ත් �ලූපිරට් �ඟින් උපුටො දාැක්වී�. එවැනි භොවිත�න් 

සොක්ෂි �ත �දානම් මෙනොවන අතර ඒවො තවදුරටත් සදාොචොරොත්�� මෙලස 

මෙනොසැලමෙක්. (WPATH SOC 7, p. 16). 

APTN මෙම් වන විට ඉන්දි�ොව, ශීි ලං�ොව, ඉන්දුනීසි�ොව සහැ �ැමෙල්සි�ොව 

�න රටවල් හැතර පුරො “�රිවර්තන �රති�ොර �ි�” (Conversion Therapy 
Practices) �ැයි කි�ො�න්නො �ි�මෙ�දා පිළි�ඳ �ර්මෙ�ෂණ සම්පූර්ණ 

�රමින් �වතී.”

තුන්වන �ොතෘ�ොව �ගින් නිරීක්ෂණ� �රනුමෙ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය මෙරෝ� 

විනිශ්ච� සොම්�රදාොයි�ව ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සත්�ොර 

සඳහැො �රමෙ�ශා වීමෙම් අවශාතොව�ක් මෙලස ඉටු �ළ �ොර්�භොර� සහැ 

මෙ�� �රමෙ�ශාමෙ�න් ඉවතට �න වර්ත�ොන වර්ධාන�න් මෙදාස�.

2.3
මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය 

සෞ�වා

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින් අත්විඳින මානසික්රා 

සෞ�ෞඛ්යය ගැැටලු සුළුතර පරජාසෞ� ආතතිය සෞහාෝ 

ක්රාම්පනය සෞහාෝ සෞවනත් සෞ�තූන් නි�ා ඇති විය හාැකි 

බව සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රායන් ෙැන සිටිය යුතුය.
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1. �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යයයට �හා යහාපැවැත්මට �හාාය වන ආරක්ෂිත �ාධාක්රා පරවර්ධානය 

කිරීම �ඳහාා ඔසෞ� පුහුණුව සෞයාොගැත හාැකි ආක්රාාර සෞමානවාෙ?

උදාොහැරණ�ක් මෙලස: මෙවනත් සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ස�ඟ �වතින සම්�න්ධාතො, සහැ �වුල, �රජාොව මෙහැෝ සංස්�ෘති� සහැමෙ�ෝ��

2. ඔසෞ� පුහුණුව සෞහාෝ වෘත්තිය තුළින් “පරිවර්තන පරතික්රාාර” භාාවිතයන්ට එසෞරහිව �ාක්ෂි පෙනම් ක්රාරගැත්, 

�ොචාරාත්මක්රා �ථාවරයක් සිදු ක්රාළැ හාැක්සෞක් සෞක්රාසෞ�ෙ?

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම
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9 මෙ�� “�රිවර්තන �රති�ොර �ි�” �ැයි කි�ො�න්නො �ි�මෙ�දා චිකිත්ස� �ි� මෙනොවන මෙහැයින්, ඒවො විස්තර කිරී� සඳහැො වැඩි වැඩිමෙ�න් භොවිතො මෙ�මෙරන වි�ල්� මෙ�දු� නම් පුේ�ලමෙ�කුමෙ� 

ලිංගි� දිශාොනති�, ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව අනනතොව� මෙහැෝ �ර�ොශාන� මෙහැෝ ලිංගි� ලක්ෂාණ මෙවනස් කිරී�ට මෙහැෝ �ැඩ�ැවැත්වී�ට මෙ�ොදාො �ත් භොවිත�න් �. 

පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු 

ස�ස්ත �මෙනෝ ස�ොජී� තක්මෙස්රැව� මෙ�ොටසක් මෙලස �ොනසි� මෙසෞඛ් � �ැටලු ඇතුළත් �ර �න්න, 

නිදාසුනක් මෙලස සොං�ොව, �ොනසි� අවපීඩන�, ස්ව�ං හැොනි�ක් සිදු�ර �ැනීමෙම් අවදාොන� පිළි�ඳව 

සො�ච්ඡාො කිරී�, �ොනසි� මෙසෞඛ් � �ැටලු ඇතිවී� ස්ත් රී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙස්වොවන් මෙවත 

� රමෙ�ශා වී�ට �ොධාොවක් මෙනොවන �ව �ැහැැදිලි කිරී�.

සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට විරැේධාවොදී �රිසරවලදී සිදුවන �ල�ෑ� හැඳුනො �ැනී�, (එනම් සුළුතර 

� රජාොමෙ� ආතති�) සහැ එ� �රිසරවල සැරිසරමින් මිනිසුන් ල�න එවැනි අත්දාැකීම් තහැවුරැ �ර�ැනී�.

�ොනසි� ආතති� �ැන සො�ච්ඡාො �රන විට, සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ල�ොමෙ� වර්ත�ොන අභිමෙ�ෝ� සහැ 

මෙසෞඛ් � අවශ් �තොවන් ඔවුන්මෙ� ස්ත් රී පුරැෂ භොව� සම්�න්ධාව මෙහැෝ ඔවුන්මෙ� ජීවිතමෙ� මෙවනත් මෙදා�ක් 

මෙ�මෙරහි මෙ�ොමු වී තිමෙ�දා �න්න පිළි�ඳව අනු��න� �රන්න.

සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ල�ොමෙ� �ැදිහැත්වී� හැො �ැ�ැත්ත ඇතිව, හැඳුනො�ත හැැකි ඕනෑ� �ොනසි� 

මෙසෞඛ් � �ැටළුවක් තිමෙ� නම්, ඒ සඳහැො අඛ්යණ්ඩව සහැ� සැ�යී�ට සැලසුම් කිරී�.

සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ල�න්ට ස��ොලීනයින්මෙ� සහැො� ල�ො �ත හැැකි ආ�ොර� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ 

මෙහැෝ අවශ් � �රිදි සංක් රොන්ති �ව තහැවුරැ �ර �ැනීමෙම් උ�මෙේශාන� මෙහැෝ මෙවනත් � රොථාමි� �ොනසි� 

මෙසෞඛ් � මෙස්වොවන් ල�ො �ත හැැක්මෙක් මෙ�මෙස්දා ආදී මෙතොරතුරැ මෙසො�ො �ැනී� හැො සැ�යී�. 

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තී ීපුරැෂ භොව�, භොව �ර�ොශාන� මෙහැෝ ලිංගි� දිශාොනති� මෙවනස් කිරී� අරමුණු �ර�ත්  

“�රිවර්තන �රති�ොර �ි�” �ැයි කි�ො�න්නො ��ිමෙ�දා විමෙ�චන� කිරී�ට හැො ඒවොට එමෙරහිව සටන් 

කිරී�ට ස��න් හැො මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න් ස�ඟ වැඩ කිරී�. 9 
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03 වන මාතෘක්රාාව’ 

සෞ�පසෞතාසෞලාජික්රාරණය 

(Depathologization), �හාමුතිය �හා �ත්රීී 

පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය 

සෞ�වා ආක්රාෘති

3.1 සෞ�පසෞතාසෞලාජික්රාරණය (Depathologization) - �ංක්රාාාන්ති වීම 

සෞරෝගැයක් සෞනාසෞ�.

3.2 �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යයාරක්ෂාව �ැපයීම 

�ඳහාා භාාවිතා ක්රාරන සෞ�පසෞතාසෞලාජික්රාරණ නිර්ණය කිරීම 

3.3 �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය සෞනාගැැලපීම පිළිබඳ ICD සෞරෝගැ විනි�චය 

3.4 �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය පිළිබඳ ඩි�සෞ�ෝරියා DSM සෞරෝගැ විනි�චය

3
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අධාය යනය ක්රාරනු 

ලබන අරමුණු

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් සෞක්රාසෞරහි ෙක්වන ආක්රාල්ප මත �ත්රීී 

පුරැෂ විවිධාත්වය වයාධිගැත කිරීසෞම් උරැමය සෞත්රැම් ගැැනීම.

�හාමුතිය  �හා �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන ආක්රාෘත්රීන් 

එවැනි වයාධි විෙයාවට එසෞරහි වන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙ යන්න සෞත්රැම් 

ගැැනීම.

1

2
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ඊට හාාත්පසින්ම වෙ�නස්�, ස්ත්රීී පුරුුෂ විවිධත්�වෙ� ��ාධි විද්යා�ා� යනු 

සංංක්රාාාන්ති පුද්ගලවෙයකුට සංහාජවෙයන්ම අසංනීප වෙහාෝ වෙරුෝගයක් ඇති බ� 

උපක්රාල්පනය කිරීම සංහා සු� කිරීමට වෛ�ද්යා� පරතික්රාාරු අ�ශ්ය� �න බ�යි. 

→ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන වෛවදා පි�වර �ොතෘ�ො 8 සහැ 

10 සහැ �ොතෘ�ො 11 හි සං�ොින්ති මෙ�ෞවන�න් සම්�න්ධාමෙ�න් විස්තර 

�ර ඇත. මෙහැෝමෙ�ෝන �ැනී� මෙහැෝ සැත්�ම් කිරී� �නු පුේ�ලමෙ�කුට 

ඔවුන්මෙ� අවොජා ලිං�මෙ�දා� මෙලස ජීවත් වී�ට උ��ොර වන පි�වර�න් 

�. එක් �රමෙ�ෝජානවත් �රතිස��ක් වි� හැැක්මෙක් �ැබිනි මෙ�මෙනකුට 

ල�ො මෙදාන වෛවදා ආධාොර�යි. සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කු මෙ�න්, �ැබිනි�� 

මෙරෝ�ොතුර මෙනොමෙ�; එමෙහැත් මෙදාමෙදානොට� ඔවුන්මෙ� සං�ොින්ති� මෙහැෝ �ැ� 

�ැනී�  �න අවශාතො සඳහැො වෛවදා සහැො� අවශා වි� හැැකි�. 

සංංක්රාාාන්ති පුද්ගලයින් පරථම �රුට ස්ත්රීී පුරුුෂ භාා�ය තහාවුරුු ක්රාරුන වෙසංෞඛ්ය� 

වෙස්�ා�ක් ලබා ගුනීමට පටන් ගත් විට, ස්ත්රීී පුරුුෂභාා� විවිධත්�ය 

�� යාධිජනක්රා වූ අතරු මානසික්රා වෙරුෝගයක් වෙලසං සංලක්රානු ලුබීය.සංංක්රාාාන්ති 

පුද්ගලයින්ට ‘ස්ත්රීී පුරුුෂ භාාවී ඩිස්වෙ�ෝරියා’ (Gender Dysphoria), ‘ස්ත්රීී පුරුුෂ 

අනන�තා �� යාකූලත්�ය’ (Gender Identity Disorder) සංහා ‘සංංක්රාාාන්ති ලිංංගික්රා�ාද්යාය 

(Transsexualism) ආදිය ඇතුළු� නියත වෙරුෝග විනිශ්චයන් සංමඟ වෙල්බල් ක්රාරුන 

ලදී. වෙමම මාතෘක්රාා� මඟින් ��ාධිජනක්රා වෙරුෝග නිර්ණයන්වෙගන් ඈත් �න 

බ�ත් සංංක්රාාාන්ති පුද්ගලයින්වෙ� ස්ත්රීී පුරුුෂභාා�ය තහාවුරුු කිරීම වෙද්යාසංට 

යන �ර්තමාන �ර්ධනයන් වෙපන්�යි.

එ�ුනි තහාවුරුු ක්රාරුන පරවෙ�ශ්යයක් මගින් සංංක්රාාාන්ති පුද්ගලයින්වෙ� ස්ත්රීී 

පුරුුෂ සංමාජභාාවී කිායා�ලිංය සුවිවෙශ්ෂී �න බ� හාඳුනාවෙගන ඇති අතරු සංෑම 

විටම වෙහාෝවෙමෝන ගුනීම වෙහාෝ ස්ත්රීී පුරුුෂ භාා�ය තහාවුරුු ක්රාරුන සංුත්ක්රාම් 

සිදු කිරීම අ�ශ්ය� වෙනාවෙ�. සංංක්රාාාන්ති පුද්ගලවෙයකුවෙ� අනන�තා�ය තහාවුරුු 

කිරීමට වෛ�ද්යා�මය සංංක්රාාාන්ති කිායා�ලිංයක් අ�ශ්ය� යුයි උපක්රාල්පනය කිරීම 

වෙහාෝ පුද්ගලවෙයකුට ස්ත්රීී පුරුුෂ භාා�ය තහාවුරුු ක්රාරුන සංුත්ක්රාම් ක්රාරු තිවෙ�ද්යා 

නුද්ද්යා යන්න නිර්�චනය කිරීම ��ාධි විද්යා�ාත්මක්රා වෙ�.

නිද්යාසුනක් �ශ්යවෙයන්, අත්රීතවෙ� දී, ‘post-op’ යන වෙයදුම භාාවිතා ක්රාරුනු ලුබුවෙ� 

ලිංංගික්රා අ�ය� පරතිනිර්මාණය කිරීවෙම් සංුත්ක්රාමක්රාට භාාජනය වූ සංංක්රාාාන්ති 

පුද්ගලයින් සංහා නුති අය (‘pre-op’ වෙලසං හාඳුන්�නු ලබන අය) අතරු 

වෙ�නසං හාඳුනා ගුනීම සංඳහාා ය. මිනිසුන්ට ඔවුන්ට සුදුසු ස්ත්රීී පුරුුෂ භාා�ය 

තුළ හාඳුනා ගුනීම සංඳහාා වෙමම සංුත්ක්රාම් �ලට භාාජනය වීමට වෙබාවෙහාෝ විට 

සංවි ගන්�නු ලුබූවෙ�  නීති වෙහාෝ පරතිපත්ති මඟිනි. එ�ුනි පරවෙ�ශ්යයක්, කිසිදු 

වෛ�ද්යා� වෙහාෝ ශ්යල�ක්රාර්මයක්රාට භාාජනය වෙනාවී තමන්වෙ� ස්ත්රීී පුරුුෂ භාා�ය 

නිර්�චනය කිරීමට සංංක්රාාාන්ති පුද්ගලයන්ට ඇති අයිතිය තහාවුරුු ක්රාරුන 

ජාත�න්තරු මාන� හිමික්රාම් පරමිත්රීන්ට අනුකූල වෙනාවෙ�. වෙමම වෙ�තූන් නිසංා, 

වෙසංෞඛ්ය� �ෘත්තික්රායන් තම වෙරුෝගීන් විස්තරු කිරීම සංඳහාා ‘post-op’ සංහා ‘pre-

op’ යන �චන භාාවිතා කිරීවෙමන් �ුළකී සිටිය යුතුය.

3.1
සෞ�පසෞතාසෞලාජික්රාරණය 

(Depathologization) - �ංක්රාාාන්ති 

වීම සෞරෝගැයක් සෞනාසෞ�.

සෞලෝක්රාසෞ� �ෑම තැනක්රාම මානව ඉතිහාා�ය පුරාවට 

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින් �ෑම �ං�ක්රාෘතියක්රාම 

පැවතුනි. සෞමම ක්රාලාපය ඇතුළුව �මහාර �ං�ක්රාෘත්රීන් 

තුළැ �ත්රී ී පුරැෂ භාාවී විවිධාත්වය �මරනු ලැබීය.

ආසියා හාා පැසිෆික් ක්රාලාපය යන සෞෙඅංශසෞ�ම �ත්රීී 

පුරැෂ �මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර පුද්ගැලයින් සෞහාෝ ඔවුන් 

විසින් ඉටු ක්රාරන ලෙ �ාම්පරොයික්රා භූමික්රාාවන් �ඳහාා 

සෞද්ශීය සෞයදුම් තිසෞ�.
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‘�ංක්රාාාන්ති ලිංංගික්රාත්වය’

‘1977 දී ජාොතන්තර සංඛ්යොමෙල්ඛ්යන  

වර්ගී�රණ මෙරෝ� හැො ඒ ආශිිත මෙසෞඛ්ය �ැටලු 
(International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems - ICD) 

හි ‘සං�ොින්ති-ලිංගි�ත්ව�’ විමෙශ්ෂිත මෙරෝ� 

විනිශ්ච� �ොණ්ඩ�ක් මෙලස මෙ�න්වො තිබුණි. 

‘�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී 
විවිධාත්වය පිළිබඳ සෞරෝගැ 
විෙයාව’

2010 වන විට, සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙසෞඛ්ය 

පිළි�ඳ මෙලෝ� වෘත්තී� සං��මෙ� ස්ථාොවර� 

�ැහැැදිලි වූමෙ� ස්තීී පුරැෂ විවිධාත්ව� �ොනසි� 

මෙසෞඛ්ය මෙරෝ� විනිශ්ච� �ගින් නිර්වචන� 

මෙනො�ළ යුතු �වයි: 

3.2
�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 

සෞ�ෞඛ්යයාරක්ෂාව �ැපයීම �ඳහාා භාාවිතා 

ක්රාරන සෞ�පසෞතාසෞලාජික්රාරණ නිර්ණය කිරීම

මානසික්රා සෞරෝගැයක් සෞල� �තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවය පිළිබඳ වෛවෙය වර්ග්රීක්රාරණය �ාසෞ�ක්ෂව නවීන ය. 

1977 1980 2010

‘�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී 

අනනයතාව පිළිබඳ ආබාධා’

1980 දී ඇ�රි�ොනු �මෙනෝචිකිත්ස� සං��මෙ� 

මෙරෝ� විනිශ්ච� සහැ සංඛ්ය ොන�� අත්මෙ�ොත 

(American Psychiatric Association’s Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders 
- DSM) හි ‘ස්තීී පුරැෂ අනනතො ආ�ොධා�’ 

පිළි�ඳව �ළ වි�

“උපසෞත්දී යසෞමකුට පවරා ඇති 
ලිංංගික්රාත්වය �මඟ ඒක්රාාක්රාෘති 
සෞල� �ම්බන්ධා සෞනාවන 
අනනයතා ඇතුළුව �ත්රී ී පුරැෂ 
ලක්ෂණ පරක්රාාශ කිරීම සෞපාදු �හා 
�ං�ක්රාෘතික්රා වශසෞයන් විවිධා වූ 
මානව �ංසිද්ධියක් වන අතර 
එය �හාජසෞයන්ම වයාධි සෞහාෝ 
ඍණාත්මක්රා යැයි විනි�චය 
සෞනාක්රාළැ යුතුය.”



44පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

2011 2013 2019

‘මානසික්රා සෞ�ෞඛ්යය අපකීර්තිය 
ඉවත් කිරීම’

�ලොපී� වශාමෙ�න්, 2011 දී පිලිපීනමෙ� 

�මෙනෝවිදාොත්�� සං���, සං�ොින්ති සහැ 

LGB පුේ�ලයින් ස�ඟ දීර්ඝ �ොල�ක් තිස්මෙස් 

සම්�න්ධා වී ඇති “�ොනසි� මෙරෝ� මෙ�මෙරහි 

ඇති අ�කීර්ති� ඉවත් කිරී� සඳහැො වන 

මෙ�ෝලී� මුල පිරීම්” වලට සහැො� �ළ �මෙ��.

‘�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී 

ඩි�සෞ�ෝරියාව’

2013 දී, ඇත්දාැකීම් ලත් / �ර�ොශාන� �රන 

ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ ඔවුන්ට උ�මෙත්දී �වරො 

ඇති ස්තීී පුරැෂ භොව� අතර මෙනො�ැලපී� 

මෙේතුමෙවන් ස�හැර සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට 

දාැමෙනන �ොනසි� පීඩොවන් මෙ�මෙරහි වැඩි 

අවධාොන�ක් මෙ�ොමු �රමින් ‘ස්තීී පුරැෂ භොවී 

ඩිස්මෙ�ෝරි�ො’ �න �ැරණි මෙ�දු� මෙවත DSM 

ආ�සු හැැමෙරන ලදි.

‘�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය 

සෞනාගැැලපීම’

WHO හි අන්තර්ජාොති� මෙරෝ� හැො ඒ ආශිිත 

මෙසෞඛ්ය �ැටලු (International Classification of Diseases 

and Related Health Problems - ICD) තුළ වෛවදා 

වර්ගී�රණ�න්හි මෙවනස්�ම් වඩොත් �ැහැැදිලි 

�. 2019 දී, ICD -10 හි මෙරෝ� විනිශ්ච� 

�ොණ්ඩ�න් වන ‘සං�ොින්ති ලිංගි�ත්ව�’ සහැ 

‘ස්තීී පුරැෂ අනනතො ආ�ොධා’ සඳහැො ආමෙේශා 

කිරී� සඳහැො ICD 11 වන සංස්�රණමෙ�දී (ICD 

-11) විසින් ‘ස්තීී පුරැෂ භොව� මෙනො�ැලපී�’ 

�න �ොණ්ඩ� හැඳුන්වො මෙදාන ලදී. වඩොත්� 

වැදා�ත් මෙදා� නම්, ‘ස්තීී පුරැෂ භොව� 

මෙනො�ැලපී�’ ‘�ොනසි� හැො චර්�ො ආ�ොධා’ 

�රිච්මෙ�දාමෙ�න් ඉවත් �ර ‘ලිංගි� මෙසෞඛ්ය�ට 

අදාොළ මෙ�ොන්මෙේසි’ පිළි�ඳ නව �රිච්මෙ�දා��ට 

මෙ�න �ො�යි.

“සෞමයින් පිළිබිඹු වන්සෞන් �ංක්රාාාන්ති 
හාා �ත්රී ී පුරැෂභාාවය විවිධාාක්රාාර 
වන අනනයතා මානසික්රා සෞරෝග්රී 
තත්වයන් සෞනාවන අතර ඒවා 
වර්ග්රීක්රාරණය කිරීසෞමන් ෙැවැන්ත 
ආක්රාාරසෞ� අපකීර්තියට ලක් කිරීම් 
ඇතිවිය හාැකි බවයි.”
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�තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවය සෞනාගැැලපීම 

පිළිබඳ ICD සෞරෝගැ විනි�චය   

ව�ස �දානම් �ර�ත් WHO ICD-11 මෙක්ත මෙදා� �හැත �රිදි මෙ�:

නව මෙ�ොවුන් විමෙ� සහැ වැඩිහිටිභොවමෙ� �සුවන පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොජාභොව� මෙනො�ැලපී� �නු උ�මෙත්දී �වරො ඇති ස්තීී පුරැෂ 

භොව� සහැ අත්දාකින ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� ස�� �වතින �ැපී 

මෙ�මෙනන සහැ මෙනොනවත්වො �වතින මෙනො�ැලමෙ�න �වයි. එ� මෙ�ොමෙහැෝ 

විට ‘සං�ොින්ති වී�ට’ ආශාොවක් ඇති �රයි. ස්තීී පුරැෂ භොව�, මෙහැෝමෙ�ෝන 

�රති�ොර, ශාල�ර්� මෙහැෝ මෙවනත් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො �ගින් පුේ�ල�ොමෙ� 

ශාරීර� �ළපුරැදු ස්තීී පුරැෂ භොව� ස�ඟ අමෙ�ක්ෂිත හැො හැැකි තොක් දුරට 

මෙ�ළ�ැස්වී�ට සලස්වයි. වැඩිවි� �ැමිණී�ට මෙ�ර මෙරෝ� විනිශ්ච� ල�ො 

දි� මෙනොහැැ�. ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව �රමෙ�දාමෙ� හැැසිරී� සහැ �නො��න් 

��ණක් මෙරෝ� විනිශ්ච� �ැවරී�ට �දාන�ක් මෙනොමෙ�.

ළ�ො විමෙ� �සුවන මෙ�මෙනකුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� මෙනො�ැලපී� 

සංලක්ෂිත වන්මෙන් පුේ�ලමෙ�කුමෙ� �ළපුරැදු / �ර�ොශිත ස්තීී පුරැෂ භොව� 

සහැ වැඩිවි� �ැමිණී�ට මෙ�ර දාරැවන් තුළ �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව� අතර 

�ැපී මෙ�මෙනන මෙනො�ැලපීමෙ�නි. උ�මෙත්දී �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව�ට වඩො 

මෙවනස් ස්තීී පුරැෂ භොව�ක් වී� සඳහැො දාැඩි ආශාොවක් �ැවතී� එ�ට 

ඇතුළත් මෙ�; දාරැවොමෙ� ලිංගි� ව�හැ විදාොව මෙහැෝ අමෙ�ක්ෂිත ේවිතීයි� 

ලිංගි� ලක්ෂාණ මෙ�මෙරහි දාැඩි අ��ැත්තක් සහැ/මෙහැෝ �ළපුරැදු ස්තීී 

පුරැෂ භොව�ට �ැළමෙ�න �රොථාමි� සහැ/මෙහැෝ අමෙ�ක්ෂිත ේවිතීයි� ලිංගි� 

ලක්ෂණ මෙ�මෙරහි දාැඩි ආශාොවක් �ැවතී�; සහැ �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව�ට 

වඩො �ළපුරැදු ස්තීී පුරැෂ භොව�ට ආමෙ�ණි� වන විශ්වොස�න් මෙහැෝ 

�න:�ල්පිත කීිඩො, මෙසල්ලම් �ඩු මෙහැෝ කිි�ො�ොර�ම් සහැ කීිඩ�යින් 

සිටී�. මෙනො�ැලපී� වසර මෙදා�ක් ��ණ �ැවති� යුතු�. මෙරෝ� විනිශ්ච� 

�ැවරී� සඳහැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� සහැ හැැසිරීම් ��ණක් �දානම් 

මෙනොමෙ�.

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය පිළිබඳ ඩි�සෞ�ෝරියා 

DSM සෞරෝගැ විනි�චය 
ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ො මෙරෝ� විනිශ්ච� 2013 දී ඇ�රි�ොනු 

�මෙනෝචිකිත්ස� සං��මෙ� මෙරෝ� විනිශ්ච� සහැ සංඛ්ය ොන අත්මෙ�ොමෙත් 

(American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical 
Manual - DSM) 5 වන සංස්�රණමෙ� ලැයිස්තු�ත �ර ඇත. 1 

මෙ�� පුළුල් වූ ධානොත්�� පි�වරක් මෙලස සල�නු ලැබූ අතර, එයින් 

සො�නි� අවධාොන� ‘සං�ොින්ති මිනිසුන් �නු  �වුදා’ �න්මෙනන් ‘සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් අත්විඳි� හැැකි ස�හැරක් මෙේ’ මෙවත �ොරැ �ළ මෙහැයින්.

�ොනසි� ආ�ොධා පිළි�ඳ මෙරෝ� නිර්ණ� හැො සංඛ්ය ොන�� අත්මෙ�ොත 
(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
- DSM-5)1 �ඟින් ළ�යින්ට, නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නන්ට සහැ 

වැඩිහිටි�න් සඳහැො මෙවන� නිශ්චිත නිර්ණො���න් සහිත ස්තීී පුරැෂ 

භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ො මෙරෝ� විනිශ්ච� සඳහැො එක් පුළුල් මෙරෝ� 

විනිශ්ච�ක් ල�ො මෙේ. 

 y මෙ�මෙනකුමෙ� �ළපුරැදු/�ර�ොශිත ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ 

� රොථාමි� සහැ/මෙහැෝ ේවිතියි� ලිංගි� ලක්ෂණ අතර �ැපී මෙ�මෙනන 

මෙනො�ැලපී�ක් (මෙහැෝ තරැණ මෙ�ෞවන�න් තුළ, අමෙ�ක්ෂිත ේවිතීයි� 

ලිංගි� ලක්ෂණ)

 y �ළපුරැදු/�ර�ොශිත ස්තීී පුරැෂ භොව� ස�ඟ �ැපී මෙ�මෙනන 

මෙනො�ැලපී�ක් නිසො (මෙහැෝ තරැණ මෙ�ෞවන�න් තුළ, අමෙ�ක්ෂිත 

ේවිතීයි� ලිංගි� ලක්ෂණ වර්ධාන� වී� වැළැක්වීමෙම් ආශාොව) 

මෙ�මෙනකුමෙ� � රොථාමි� සහැ/මෙහැෝ ේවිතියි� ලිංගි� ලක්ෂණ වලින් 

මිදී�ට දාැඩි ආශාොවක්.

 y අමෙනක් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� �රොථාමි� හැො/මෙහැෝ ේවිතියි� 

ලිංගි� ලක්ෂණ සඳහැො �වතින දාැඩි ආශාොවක්

 y අමෙනක් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� අමෙ�කු වී�ට �වතින දාැඩි 

ආශාොවක් (මෙහැෝ �මෙ�කුට �වරො ඇති ස්ත් රී පුරැෂ භොව�ට වඩො 

මෙවනස් ආ�ොරමෙ� ස්ත් රී පුරැෂ ස�ොජාභොව�ක්)

 y අමෙනක් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� මෙ�මෙනකු මෙලස සැලකිලි ලැබී�ට 

ඇති දාැඩි ආශාොව (මෙහැෝ �මෙ�කුට �වරො ඇති ස්ත් රී පුරැෂ භොව�ට 

වඩො මෙවනස් ආ�ොරමෙ� ස්ත් රී පුරැෂ ස�ොජාභොව�ක්)

 y �මෙ�කුට අමෙනක් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� සො�ොන හැැඟීම් සහැ 

� රතික් රි�ො ඇති �වට � ර�ල විශ්වොස�ක් �ැවතී� (මෙහැෝ �මෙ�කුට 

�වරො ඇති ස්ත් රී පුරැෂ භොව�ට වඩො මෙවනස් වි�ල්��� ස්ත් රී 

පුරැෂ ස�ොජාභොව�ක්)

ළමුන් තුළ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව අර්ථා දාක්වන්මෙන් 

මෙ�මෙනකුමෙ� �ළපුරැදු / �ර�ොශිත ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ �වරො ඇති ස්තීී 
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10 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/
what-is-gender-dysphoria

පුරැෂ භොව� අතර �ැපී මෙ�මෙනන මෙනො�ැලපී�ක් මෙලස�, අව� වශාමෙ�න් 

�ොස හැ�ක්වත් �වතිනු ඇත, අව� වශාමෙ�න් �හැත සඳහැන් �රැණු 

හැමෙ�න්වත් �ර�ොශා මෙ�. (ඉන් එ�ක් �ළමු නිර්ණො��� වි� යුතු�):

 y අමෙනක් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව�ට �ත්වී�ට ඇති දාැඩි ආශාොව මෙහැෝ 

මෙ�මෙනකු අමෙනක් ස්ත් රී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� �ැයි අවධාොරණ� කිරී�. 

(මෙහැෝ �මෙ�කුට �වරො ඇති ස්ත් රී පුරැෂ භොව�ට වඩො මෙවනස් ස්ත් රී 

පුරැෂ භොව�)

 y පිරිමි ළ�යින් තුළ (�වරො ඇති ස්තීී පුරැෂ භොව�), හැරස් ඇඳුම් ඇඳී� 

මෙහැෝ �ොන්තො ඇඳුම් අනු�රණ� කිරී� සඳහැො � ර�ල �නො��ක්; මෙහැෝ 

�ැහැැණු ළ�යින් තුළ (�වරො ඇති ස්ත් රී පුරැෂ භොව�), සො�ොන් � 

පුරැෂ ඇඳුම් ��ණක් ඇඳී�ට � ර�ල �නො��ක් සහැ සො�ොන් � 

�ැහැැණු ඇඳුම් ඇඳී�ට � ර�ල � රතිමෙරෝධා�ක් තිබී�.

 y විශ්වොස �ර �න්නො මෙසල්ල�� මෙහැෝ �න:�ල්පිත මෙසල්ල�� හැරස් 

- ස්ත් රී පුරැෂ භූමි�ොවන් සඳහැො � ර�ල �නො��ක් �ැවතී�.

 y මෙසසු ස්තීී පුරැෂ භොව� විසින් ඒ�ො�ෘති මෙලස භොවිතො �රන මෙහැෝ 

නිරතව සිටින මෙසල්ලම් �ඩු, ක් රීඩො මෙහැෝ ක් රි�ො�ොර�ම් සඳහැො 

� ර�ල �නො��ක්

 y අමෙනක් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවමෙ� මෙසල්ලම් �රන මිතුරන් සඳහැො 

� ර�ල �නො��ක්

 y පිරිමි ළමුන් තුළ (�වරො ඇති ස්තීී පුරැෂ භොව�), සො�ොනමෙ�න් 

පුරැෂ මෙසල්ලම් �ඩු, ක් රීඩො සහැ ක් රි�ො�ොර�ම් දාැඩි මෙලස 

� රතික්මෙෂ්� කිරී� සහැ රළු හැො �ඩොවැමෙටන ක් රීඩොමෙවන් වැළකී 

සිටී�; මෙහැෝ �ැහැැණු ළ�යින් තුළ (�වරො ඇති ස්ත් රී පුරැෂ භොව�), 

සො�ොන් �මෙ�න් ස්ත් රී මෙසල්ලම් �ඩු, ක් රීඩො සහැ ක් රි�ො�ොර�ම් දාැඩි 

මෙලස � රතික්මෙෂ්� කිරී�.

 y මෙ�මෙනකුමෙ� ලිංගි� වූහැ�ට තදින්� අ��ැති වී�.

 y මෙ�මෙනකුමෙ� �ළපුරැදු ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව�ට �ැලමෙ�න ශාොරීරි� 

ලිංගි� ලක්ෂණ සඳහැො දාැඩි ආශාොවක් �ැවතී�

නව මෙ�ොවුන් විමෙ� සහැ වැඩිහිටි�න් සඳහැො වන මෙරෝ� විනිශ්ච� කිරීමෙම් 

නිර්ණො�� මෙ�න්�, මෙ�� තත්ත්ව� සො�නි�ව සැලකි� යුතු පීඩොවක් 

මෙහැෝ ස�ොජා, වෘත්තී� මෙහැෝ මෙවනත් වැදා�ත් ක්මෙෂ්තී�න්හි දුර්වලතො 

ස�ඟ සම්�න්ධා වි� යුතු�.

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී ඩිස්මෙ�ෝරි�ො �න �දා� �ගින් සි�ලු� සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින්ට ඩිස්මෙ�ෝරි�ො ඇති �වට මෙහැෝ දාැනට ඇති �වට �වතින 

වැරදි උ��ල්�න� සවි�ල �න්වයි.ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ො 

මෙරෝ� විනිශ්ච� සහැ ස�හැර සං�ොින්ති පුේ�ලයින් අත්විඳින ස්තීී පුරැෂ 

භොව� පිළි�ඳ හැැඟී� අතර මෙවනසක් දා ඇත. ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ 

එවැනි හැැඟීම් ස�ොජා තත්ව�ක් මෙලස හැැඳින්වි� හැැකි�, නිදාසුනක් 

වශාමෙ�න්, වැරදි වැටහී�, මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී�, ඒ�ො�ෘති�රණ� 

සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය�ට ඇති �ොධා� සඳහැන් 

�ල හැැකි�.
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3.3

�හාමුතිය

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය යාරක්ෂාව 

පිළිබඳ “�හාමුති ආක්රාෘතිය” වයාධි විෙයාවට 

පරතිසෞරෝධාය ෙක්වන අතර �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ව 

ඔවුන්සෞ� ජීවිතසෞ� මධායසෞ� �ථානගැත ක්රාරයි. 

එ� සං�ොින්ති පුේ�ල�න්මෙ� ස්ව�ං නිර්ණ� සහැ ඔවුන්මෙ� අවශාතො, 

අනනතො සහැ ස්ව�ං දාැනු� පිළි�ඳව නැවත තහැවුරැ �රයි. දාැනුම් 

සම්මුති� �ගින් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන්ට සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

ස�ඟ න�ශීලී හැො �රතිචොරොත්�� ආ�ොර�කින් �ටයුතු කිරී�ට 

හැැකි�ොව ලැමෙ�.

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව පිළි�ඳ සන්දාර්භ� තුළ ශාොරීරි� 

ස්ව�ං �ොලන�ක් �නු සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට ත�න්මෙ� ස්තීී 

පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව පිළි�ඳව ත�න් විසින්� 

දාැනුවත් වී�, මෙත්රීම් �ැනී�ට හැැකිවී� හැො ඔවුන් අමෙ�ක්ෂො මෙනො�රන 

මෙේ �. එහි අර්ථා� වන්මෙන් මෙ�� තීරණ �ැනීමෙම්දී හැො මෙ�� මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වොවන්ට �රමෙ�ශාවීමෙම්දී හැොනි�ර වොධි විදාොව සහැ මෙවනත් �ොධා� 

අත්විඳීමෙ�න් නිදාහැස් වී�යි.  

මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව පිළි�ඳ දාැනුවත් එ�ඟතො ආ�ෘති� මෙ�ොමෙහැෝ �රොථාමි� 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන් විසින් ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන 

මෙහැෝමෙ�ෝන ආරම්භ �රන මෙහැෝ නඩත්තු �රන සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට 

සහැො� වී� සඳහැො භොවිතො �රයි.

→ 8 වන මාතෘක්රාාසෞව හි සෞම් පිළිබඳව ව�ාත් 

පරාසෞයෝගික්රා සෞතාරතුරැ තිසෞ�: 
ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනීමෙම්දී ඔමෙ� 

සො�නි� පුහුණුව සඳහැො දාැනුවත් එ�ඟතො �රමෙ�ශා�ක් මෙ�දි� යුතු 

ආ�ොර� පිළි�ඳව විස්තර මෙ�මෙර්. සො�ොනමෙ�න් මෙ�යින් අදාහැස් 

�රන්මෙන් ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ආරම්භ කිරී�ට 

මෙ�ර �මෙනෝචිකිත්ස� වරමෙ�කු ස�ඟ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය තක්මෙස්රැවක් 

කිරී� මෙස්වොදාො��යින්ට අනිවොර්� අවශාතොව�ක් මෙනොවන �වත් ඔවුන්ට 

දාැනුවත් �වින් යුක්ත එ�ඟතොව�ක් ල�ො දී� මෙ�මෙරහි සැලකි� යුතු 

�ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටලු ඇති නම් ��ණක් මෙ�. එවැනි තක්මෙස්රැවක් 

අවශා මෙනොවන විට �වො, සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� සං�ොින්ති 

කිි�ොවලි� වටො මෙ�� වෘත්තී� සහැො� ල�ො �ැනී� මෙතෝරො �ත හැැකි�.



48පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

එ�ඟින් මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව පිළි�ඳ මෙ�ර �රමිතීන්ට අනුව ‘සැ�ෑ ජීවිත 

�රීක්ෂණ’ ඇතුළු සීමිත �ොධා� �ැනවූ අතර වෛවදා�� මෙලස ස්තීී 

පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරී� සඳහැො ඉතො නිශ්චිත සුදුසු�ම් සහැ සූදාොනම් 

නිර්ණො�� සපුරොලී� සඳහැො සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ 

භොව� සහැ �ර�ොශාන� සොධාොරණී�රණ� කිරී� අවශා වි�. 7

මෙ�� සම්�රදාො� මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්ට ඔවුන්මෙ� මෙරෝගීන් ස�ඟ ඇති 

චිකිත්ස� සම්�න්ධාතොව�ට �ල�ොයි. දාැනුවත් එ�ඟතො �රමෙ�ශා�ක් 

�ඟින් මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න්ට මෙදාොරටු �ොල��න් මෙලස කිි�ො කිරී�ට 

සෞොරටු පාලනය

ඉඩ මෙනොදී එ� සම්�රදාො� මෙවනස් �ළ හැැකි�. ඒ මෙවනුවට, මෙසෞඛ්ය 

වෘත්ති��න් හැට වෛවදා දාැනු� හැො සො�නි� අත්දාැකීම් පිළි�ඳව 

මෙරෝගිමෙ�කු ස�ඟ සො�ච්ඡාො �ර දාැනුවත් �වින් යුක්ත එ�ඟතොව��ට 

�ඟ මෙ�න්වී�ක් �ළ හැැකි වි�ල්��න් පිළි�ඳව මෙ�ෝජානො �රයි. සිදුවි� 

හැැකි අවදාොනම් සහැ හැැකි නම් ඒවො පිටු දාැකී�ට කිි�ොත්�� �ළ හැැකි 

ආ�ොර� �ැහැැදිලි කිරී� මෙ��ට ඇතුළත් �. ස�හැර අවස්ථාොවන්හිදී, සුදුසු 

සො�නි� උ�මෙදාස් වනුමෙ� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො �ර�ොදා කිරී� මෙහැෝ අඩු �ට්ට�� 

මෙහැෝ සංඛ්ය ොත�කින් ඖෂධා නි�� කිරී�යි. ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

කිරීමෙම් �රමෙ�ශා�ක් �ගින් මෙ�� උ�මෙදාස් පිටු�ස ඇති තොර්කි�ත්ව� 

�ැහැැදිලිව සන්නිමෙ�දාන� කිරීමෙම් වැදා�ත්�� අවධාොරණ� �රයි, එවැනි 

සැලැස්�ක් පිළි�ඳව මෙරෝගි�ොට ඇති ඕනෑ� �රශ්න��ට �රතිචොර දාැක්වී� 

සහැ තීරණ� නැවත තක්මෙස්රැ කිරී� සඳහැො �ොල රොමුවක් ල�ොදී� 

සිදු�ළ යුතු�.

විමෙශ්ෂමෙ�න් වෛවදා රක්ෂාණොවරණ �ඟින් කිි�ො �ටි�ොටි සඳහැො ඇති 

ඉල්ලු� ඉහැළ නැංවි� හැැකි රටවල අනවශා මෙලස රැ� �ලො �ැනී� 

අව� කිරී� සඳහැො �ත් පි�වර විස්තර කිරී�ට භොවිතො �රන විට 

වෛවදා සැ�සුම් තුළ මෙදාොරටු �ොලන� �න මෙ�දු�ට තවත් අර්ථා�ක් ඇත. 

මෙ��ඟින් මෙසෞඛ්ය සම්�ත් වඩොත් සොධාොරණව මෙ�දාො හැැරී�ට හැැකි වන 

අතර අනවශා වෛවදා �රති�ොර �ගින් ඇති වන මෙරෝගීන්ට සිදුවි� හැැකි 

හැොනි� වළක්වයි.

11 විමෙශ්ෂමෙ�න් වෛවදා රක්ෂාණ �ි�මෙ�දා�න් සඳහැො ඇති ඉල්ලු� ඉහැළ නැංවි� හැැකි 
රටවල, අනවශා මෙලස රැ� �ලො �ැනී� අව� කිරී� සඳහැො මෙ�න ඇති පි�වර විස්තර 
කිරී� සඳහැො වෛවදා සැ�සුම් තුළ මෙදාොරටු �ොලන� �න මෙ�දු� භොවිතො මෙ�මෙර්. මෙ�� 
ආ�ොරමෙ� මෙදාොරටු �ොලන�ක් ත�ො �ැනීමෙම් �ි�� �ඟින් මෙසෞඛ්ය සම්�ත් වඩොත් සොධාොරණ 
මෙලස මෙ�දාො හැැරී�ට හැැකි වන අතර අනවශා වෛවදා �රති�ොර මෙේතුමෙවන් එක් එක් 
මෙරෝගීන්ට ඇති වි� හැැකි හැොනි� වළක්වයි.

3.4

සෞොරටු පාලනය යනු �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින් 

�ංක්රාාාන්ති බව තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වාවන්ට 

පරසෞ�ශ වීසෞම් මාවසෞත් ඇති අනවශය හාා අ�ාධාාරණ 

බාධාක්රා වි�තර කිරීමට භාාවිතා ක්රාරන සෞයදුමකි.
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ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� TransHub මෙව� අඩවිමෙ� සං�ොින්ති සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන පුේ�ලයින් 

සඳහැො මෙදාොරටු�ොලන� මෙ��ඳු වි� හැැකිදා �න්න පිළි�ඳ උදාොහැරණ කිහි��ක් ඇතුළත් මෙ�:
https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping 

ඉහාත �බැඳිසෞ� ෙක්වා ඇති සෞොරටු පාලනය පිළිබඳ උොහාරණ �මාසෞලෝචනය ක්රාරන්න.

සෞමම උොහාරණ කිසිවක් ඔබසෞ� සෞද්ශීය �න්ෙර්භාය තුළැ සිදු සෞ�ෙ?

සෞොරටුපාලන පිළිසෞවත් ගැැන �ැලකිලිංමත් වන සෞරෝගිසෞයකුට ඔබ පරතිචාර ෙක්වන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙ?

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම
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පුහුණු ක්රාළැ යතු ක්රාරැණු 

මූලාශර

�ංක් රාන්ති වීම මානසික්රා සෞහාෝ ශාරීරික්රා සෞරෝගැයක් සෞනාවන බවත්, WHO හි ICD-11 සෞරෝගැ විනි�චය 

වර්ග්රීක්රාරණය මඟින් ‘�ත් රී පුරැෂ �මාජභාාවය සෞනාගැැලපීම’ විසෞ�ෂසෞයන් �ත් රී පුරැෂභාාවී විවිධාත්වය 

මානසික්රා සෞරෝග්රී තත්වයක් සෞනාවන බවත් ෙැනුවත් කිරීම වැඩි ක්රාරන්න.

�ංක් රාන්ති පුද්ගැලසෞයකුව වෛවද් ය පියවරයන් මත පෙනම්ව නිර්වචනය ක්රාරන ‘pre-op’ සෞහාෝ ‘post-op’ 

වැනි සෞයදුම් භාාවිතා කිරීසෞමන් වළැකින්න. සෞමය පුද්ගැලිංක්රා �ායනික්රා සෞතාරතුරැ සෞල� �ැලකිය යුතු 

අතර, සෞරෝගියා එම සෞතාරතුරැ අන් අයට සෞහාළි ක්රාරන්සෞන්ෙ යන්න ඔසෞ� සෞරෝගියාට පැවසෞර්.

�ත් රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ් ය  සෞ�වා පිළිබඳව ෙැනුම් සෞෙන එක්රාඟතා ආක්රාෘතිය මඟින් 

සෞ�ෞඛ් ය සෞ�වා �පයන්නන්ට �ංක් රාන්ති පුද්ගැලයින් �මඟ නම් යශීලී ආක්රාාරයකින් වැ� කිරීමට හාැකි 

වන අතර �ංක් රාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� �ත් රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ කිරීසෞම් අරමුණු වලට � රතිචාර ෙක්වන 

ආක්රාාරය �ැලකිල්ලට ගැන්න. 

ඔසෞ� සෞරෝග්රීන් �හා �ගැයන් �මඟ සෞොරටු පාලනය �ඳහාා කුමන ක් රියාක්රාාරක්රාම්වල සෞයදිය යුතු ෙ යන්න 

සෞහාෝ වටහාා ගැත හාැකි සෞද් පිළිබඳව �ාක්රාච්ඡාා ක්රාරන්න.

Equinox Gender Diverse Health Centre, “Informed Consent” Protocol 
for the Initiation of Hormone Therapy V2 Aug 2020 and other resources 
https://equinox.org.au/resources/ 

TransHub material about gatekeeping, citing examples of what it can 
look that: https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping ]

WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD-11: 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/
gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-
the-context-of-icd-11 

WPATH De-Psychopathologization Statement, 26 May 2010 https://
www.wpath.org/policies 

AusPATH statement in support of WPATH’s Statement on De-
psychopathologization of Gender Variance, 19 September 2020.  https://
auspath.org/auspath-support-for-the-world-professional-association-
for-transgender-healths-statement-on-de-psychopathologization-of-
gender-variance/ 

50transgender healthcare module
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04 වන මාතෘක්රාාව �හාතික්රා ක්රාළැ හාැකි 

�හා සියලු සෞද් ඇතුළැත් පරි�රයක් 

නිර්මාණය කිරීම

4.1 පුළුල් මූලධාර්ම

4.2 සෞභාෞතික්රාමය වශසෞයන් �ායනසෞ� පවතින පරි�රය 

4.3 නම, �ර්වනාම �හා �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය පිළිබඳ වි�තර

4.4 සෞරෝග්රීන්සෞගැන් සෞතාරතුරැ රැ� කිරීමග්රීන්සෞගැන් සෞතාරතුරැ රැ� කිරීම 

4.5 අනවශය හාා ආක්රාාමණශීලී පර�න වළැක්වා ගැැනීම

4.6 ශාරීරික්රා පරීක්ෂණ

4.7 �මාක්රාරණ අභාය යා�

4 
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අධාය යනය ක්රාරනු 

ලබන අරමුණු

සෞභාෞතික්රාමය �ායන පරි�රයක් ෙ ඇතුළැත්ව

සෞරෝග්රීන්සෞ� සෞතාරතුරැ එක්රැ� කිරීම �ඳහාා �හා 
ශරීරසෞ� සෞක්රාාට� පිළිබෙව �ාක්රාච්ඡාා කිරීසෞම්දී සෞහාෝ 

ශාරීරික්රා පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීසෞම්දී පරිපාලන 
පිළිසෞවතක් �හා පද්ධාතියක් අනුගැමනය කිරීම. 

1
2
3

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී සෞරෝග්රීන් �ඳහාා �හාතික්රා ක්රාළැ හාැකි �හා 

සියල්ල ඇතුළැත් පරි�රයක් නිර්මාණය කිරීම
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පුළුල් මූලධාර්ම

4.1

පුද්ගැලසෞයකුසෞ� �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී අනනයතාවය 

�වයං නිර්ණයකි - ඔසෞ� සෞරෝගියා ඔවුන්සෞ� �ත්රීී 

පුරැෂ භාාවය පිළිබඳ විසෞ�ෂඥසෞයකි.

මෙරෝගි�ොමෙ� ස්තී ී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව�ට �රැ �රන්න 

සහැ මෙරෝගි�ො භොවිතො �රන 

න�, සර්වනො� සහැ ත�න්ව 

හැො ත�න්මෙ� ශාරීර� විස්තර 

කිරී�ට භොවිතො �රන මෙ�දුම් 

ආදි� භොවිතො �රන්න.

ඔ� �ැටළු විසඳන විට 

මෙහැෝ සො�ොනමෙ�න් මෙවනත් 

ලිං�මෙ�දා�කින් යුත් 

මෙ�මෙනකුට ල�ො මෙදාන �රති�ොර 

ල�ො මෙදාන විට මෙරෝගි�ොමෙ� 

ස්තීී පුරැෂභොව� තහැවුරැ 

කිරී�ට විමෙශ්ෂ සැලකිල්ලක් 

දාක්වන්න.

�ංක්රාාාන්ති සෞ�වාොයක්රායින් �මඟ 

වැ� කිරීසෞම්දී �ැපයුම්ක්රාරැවන් 

�හා අසෞනකුත් සෞ�ෞඛ්යය ක්රාාර්ය 

මණ්�ලය පිළිපැදිය යුතු මූලිංක්රා 

මූලධාර්ම සෞෙක්රාක් තිසෞ�:

→

AFFIRMHONOR  +
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මෙ�� අවසොනමෙ� ඇති ස�හැර සම්�ත් සහැ මෙවනත් �ොතෘ�ො අංශා අතර 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී විවිධාත්ව� පිළි�දා මෙ�ෝස්ටර් මෙහැෝ සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් ඇතුළත් මෙසෞඛ්ය �රවර්ධාන ව ො�ොර පිළි�ඳව දා ඇතුළත් මෙ�. 

ඔ�මෙ� රැඳී සිටීමෙම් �ො�ර� ස��ොලීන ආධාොර� �ණ්ඩො�ම් පිළි�ඳ 

මෙතොරතුරැ �ළ කිරී�ට සහැ �රොමෙේශී� සං�ොින්ති �රජාොවන් ස�ඟ ඔ� 

සම්�න්ධා වී ඇති ඕනෑ� මුලපිරී�ක් �රදාර්ශාන� කිරී�ට සුදුසු� ස්ථාොන�කි.

සෞභාෞතික්රාමය වශසෞයන් 

�ායනසෞ� පවතින පරි�රය 

4.2

�ායනසෞ� සෞභාෞතික්රා පරි�රය �හා එහි අන්තර්ජාල 

මාර්ගැගැත සෞතාරතුරැ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා 

ආරක්ෂිත බව �හා පිළිගැැනීමක් ඇති බවට �ංඥා 

කිරීම වැෙගැත් ක්රාාමයකි.



56පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

සර්වනො� ඉල්ලී� සහැ නව සර්වනො� භොවිතො කිරී� මුලදී අමුතු මෙදා�ක් 

මෙලස හැැමෙඟන්නට පුළුවන, ඔ� එමෙස් සිදු �රන සෑ� අවස්ථාොව�� 

එ� �ි��ි�මෙ�න් �හැසු මෙ�. ඔ� සං�ොින්ති �ැයි සිති� හැැකි අ�මෙ�න් 

��ණක් මෙනොව, සි�ලු� මෙරෝගීන්මෙ�න් එමෙස් වි�සන්න , ඔවුන්මෙ� න�, 

ස්තීී පුරැෂ භොව�, නම්බු නො��/මෙ�ෞරව නො�� (සහැ ඔමෙ� මෙේශී� 

භොෂොවට අනුව ස්තීී පුරැෂ භොවමෙ� සර්වනො��) ල�ො මෙදාන මෙලස ඉල්ලො 

සිටින්න. උදාොහැරණ�ක් මෙලස, මෙ�මෙස් කි�මින්:

 y  “අපි සි�ලු� මෙරෝගීන්මෙ�න් මෙම් මෙතොරතුරැ ඉල්ලො සිටින්මෙනමු. 

�රැණො�ර අ� විසින් ඔ� මෙවනුමෙවන් භොවිතො කිරී�ට අවශ් � න� 

සහැ මෙවනත් විස්තර පුරවන්න”.

 y මෙ�� �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�සුම් ඉතො ජානොකීර්ණ 

�ැවින් සො�ච්ඡාො කිරී� සඳහැො ඇති මෙ�ෞේ�ලි�ත්ව� සී�ො වී� සිදුවි� 

හැැකි�. නැවතත්, සි�ලු� මෙරෝගීන්මෙ�න් එ�� � රශ්න අසමින් 

සහැ ඔමෙ�� සර්වනො� � රදාර්ශාන� කිරීමෙ�න් සො�ච්ඡාොව සො�ොන් � 

තත්ව�ට �ත් �රන්න, එමෙස් වුවමෙහැොත් සංක් රොන්ති මෙරෝගීන්ව 

මෙහැළිදාර� වී� අඩු �ව ඔවුන්ට හැැමෙඟනු ඇත.

 y

සෞරෝග්රීන්සෞගැන් සෞතාරතුරැ රැ� 
කිරීම

 y සි�ලු� �ොර්� �ණ්ඩල නො� පුවරැ, ව ො�ොරි� �ොඩ්�ත් සහැ විදා�ත් 

තැ�ැල් අත්සන් වලට සර්වනො� එ�තු කිරී�ට සල�ො �ලන්න.

නි�මෙ�ෝර්ක් හි Callen-Lorde �රජාො මෙසෞඛ්ය �ධාස්ථාොන� විසින්, වඩොත් 

මෙහැොදා පිළි�ැනී�ක් �වතින, ආරක්ෂිත සහැ මෙ�ෞරවනී� සො�නි� 

වොතොවරණ�ක් ඇති කිරීමෙම් මුලපිරී�ක් මෙලස ‘උච්චොරණ� වැදා�ත්!’ 

�නුමෙවන් කිි�ො�ොලොවක් �ැවැත්වී�.1 ඊට අ�තරව �ොර්� �ණ්ඩල� 

විසින් ඔවුන්මෙ� සර්වනො�� සහිත ස්ටි�ර�ක්, ලොංඡාන�ක් මෙහැෝ නො� 

පුවරැවක් �ැළඳ සිටින අතර, මෙරෝගීන්ට ඔවුන්මෙ� සර්වනො� පිරවී� 

සඳහැො නො� පුවරැ සෑ� මෙම්ස��� ඉදිරි�ස ත�ො ඇත. �මෙ�කුට 

ඔවුන්මෙ� මෙ�ර හැමුමෙ� සිට ඔවුන්මෙ� සර්වනො� මෙවනස් වී ඇත්දාැයි ත� 

�ොර්� �ණ්ඩල�ට දාැනුම් දී� සඳහැො මෙ�� සරල �ි��කි.

තොයිලන්ත� ඇතුළු මෙ�� �ලො�මෙ� ස�හැර රටවල, ස්තීී පුරැෂ භොව� 

කි�ො�ොන සර්වනො� �මෙ�කුමෙ� න� මෙවනුවට ආමෙේශා කිරී�ට භොවිතො 

මෙනො�රයි. උදාොහැරණ�ක් මෙලස, තොයි සංවොදා වලදී, ඔහු (เขา) මෙහැෝ ඇ� 

(, หล่่อน) භොවිතො �රනවො මෙවනුවට เค้้า වැනි ස්තීී පුරැෂ භොව� �ධාස්ථා 

සර්වනො��ක් භොවිතො කිරී� සො�ොන මෙදා�කි. මෙ�� තත්ව�න් තුළ, 

මෙස්වොදාො��යින්මෙ�න් ඔවුන් �ැ�ති සර්වනො� මෙ�ොනවොදාැයි වි�සී� 

�රමෙ�ෝජානවත් මෙනොවනු ඇත, නමුත් ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� සලකුණු 

කිරී� නීත �ොනුකූලව මෙවනස් කිරී�ට මෙනොහැැකි වුවදා, ඔ� ඔවුන්ට 

භොවිතො කිරී�ට �ැ�ති ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී නො�� කු�ක්දා �න්න 

�ැහැැදිලි �ර �ැනී� සුදුසු�.

නම, �ර්වනාම �හා �ත්රීී පුරැෂ 

�මාජභාාවය පිළිබඳ වි�තර

4.3

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ට ඔවුන්සෞ� නම, �ත්රී ී පුරැෂ 

භාාවය �හා �ර්වනාමය කියා පෑමට ආරක්ෂිත යැයි 

හාැඟීම පහාසු කිරීම �ඳහාා සෞහාාඳ ක්රාාමයක් නම් එම 

සෞතාරතුරැ ඉල්ලා සිටීම �ාමානයක්රාරණය කිරීමයි. 

12Callen-Lorde Community Health Center: https://callen-lorde.org/
transhealth/
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මෙ�� �ලො�මෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල මිනිසුන් විවොහැ වන තුරැ මෙදා��පි�න් 

ස�ඟ දි�ට� ජීවත් වී� සො�ොන මෙදා�කි. මෙ�යින් අදාහැස් �රන්මෙන් 

මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් �වුල් �සුබි�� ජීවත් වන අතර ඔවුන් 

ඔමෙ� සො�න�ට �ැමිමෙණන විට වඩො මෙවනස් න�ක් භොවිතො කිරී�ට ඉඩ 

ඇති �වයි. විමෙශ්ෂ තත්ත්ව�ක් උඩදී ඔවුන් එමෙස් භොවිතො කිරී�ට අවශා 

සෞරෝගිසෞයකු විවිධා �ැක්රාසුම් වල දී 
විවිධා නම් භාාවිතා ක්රාරන්සෞන් නම් එය 
පැහාැදිලිං ක්රාරගැැනීම

නව �ර්වනාම භාාවිතා කිරීමට 
පුහුණුවීම

මෙවනස් න�ක්, ස්තීී පුරැෂ භොව�, සර්වනො�� මෙහැෝ �දාවි නො��ක් තිමෙ�දා 

�න්න දාැක්වී�ට සො�න මෙ�ෝර� සහැ �රස්තොරවල විමෙශ්ෂ අව�ොශා�ක් 

ඇතුළත් වි� යුතු� (උදාො: දුර�ථාන ඇ�තුම් ල�ොදීමෙම්දී, ඔවුන්මෙ� නිවමෙස් 

ලිපින�ට ලිපි හුව�ොරැ කිරීමෙම්දී, මෙහැෝ රැඳවුම් �ො�රමෙ� සිටි�දී �ැඳවන 

විට ආදිමෙ�දී භොවිතො කිරී�ට).

   ඔ� හැො ඔ�මෙ� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො පිළි�ඳව අ�මෙ� සි�ලු සො�ච්ඡාොවලදී 

මෙ�� මෙතොරතුරැ අ� විසින් භොවිතො කිරී�ට ඔ�ට අවශාදා? එමෙස් මෙනොමෙ� 

නම්, මෙ�� විවිධාො�ොර මෙ�දුම් අ� භොවිතො �ළ යුතු මෙ�ලොවට ඒ පිළි�ඳව 

අ�ට දාන්වන්න.

�ර දි� හැැකි�.

“ඔවුන්මෙ� අවසොන හැමුවීමෙම්දී අපි අදා මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ොතොීව වැඩි 

කිරී� �ැන සො�ච්ඡාො �ළො. ඔවුන් �ැමිණී�ට මෙ�ර රැධිර� ල�ොමෙ�න 

තිබුණි. අ�ට ඔවුන්මෙ� �ට්ටම් පිළි�ඳව සො�ච්ඡාො �ර ඔවුන් කු�න 

තීරණ�ක් �ැනී�ට �ැ�ති දාැයි �ැලි� හැැ�. ”

ඔ� නිතර� සර්වනො� සහැ මෙතෝරො�ත් නම් එ�තු �ළත්, ඔ�ට එ� 

මෙතොරතුරැ ළඟ මෙනො�ැති වන අවස්ථාො තිබි� හැැ�. මෙ�� අවස්ථාො වලදී, 

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� අනු�ොන මෙනොකිරී� සහැ එ� 

වැරදි�ට වටහැො මෙනො�ැනී� වඩොත් සුදුසු�.

 කිසිවක් උ��ල්�න� මෙනො�රන්න, එ� පුේ�ලයින්මෙ� විස්තර 

�ැහැැදිලි �රන මෙලස නිතර� ඉල්ලො සිටින්න සහැ / මෙහැෝ, ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව� උ��ල්�න� �රන වචන මෙහැෝ වො� ඛ්යණ්ඩ භොවිතො 

කිරීමෙ�න් වළකින්න.

ස්තීී පුරැෂ භොවී මෙනොවන මෙ�ොදු හැඳුන්වො �ැනීමෙම්  �රශ්න මෙහැෝ �ර�ොශා 

සඳහැො මෙම්වො උදාොහැරණ මෙ�.

විමෙශ්ෂමෙ�න්� අදාොළ සර්වනො� ඔ� මීට මෙ�ර මෙ�ොමෙහැෝ විට භොවිතො 

�ර මෙනො�ැති නම්, ඔ� විසින්� මෙහැෝ මෙවනත් අමෙ�කු ස�ඟ සර්වනො� 

භොවිතො �රමින් පුහුණු කිරී�දා ඔමෙ� භොවිත� සවි�ැන්වී�ට උ��ොරී 

මෙ�. 

   ඔ� මෙ�ොමෙහැෝ විට වැරදි සර්වනො��ක් භොවිතො �රමින් �තො �රන 

මෙරෝගිමෙ�කු සිටී නම් මෙහැෝ ඔ� තව�ත් නව සර්වනො���ට පුරැදු මෙවමින් 

සිටී නම්, අදාොල මෙරෝගි�ො හැමුවී�ට මෙ�ර ඔ�ට �ත� සටහැනක් ලි�ො 

ත�ො�න්න මෙහැෝ නිවැරදි සර්වනො�� භොවිතො �රමින් පුහුණු වන්න.

තවත් වි�ල්��ක් නම් හැමුවී�ට මෙ�ර ඔමෙ� සටහැන් ස�ොමෙලෝචන� 

�රමින්, නිවැරදි න�, සර්වනො�� සහැ �දාවි නො� භොවිතො �ර ඒවො 

ශා�දා නඟො කි�වී� සිදුකිරී�යි. නිදාසුනක් මෙලස, ේවි�� මෙනොවන 

මෙස්වොදාො��මෙ�කු සඳහැො ‘ඔවුන්/ඔවුන්මෙ�’ �න සර්වනො��න් භොවිතො 

කිරී�ට අ�ත� වී� �ැන ඔ� �නස්සල්ලට �ත්ව සිටී නම්, ඔමෙ� 

සටහැන් මෙම් ආ�ොරමෙ�න් ශා�දා නඟො සොරොංශා කිරීමෙ�න් ඔ�ට �තක් 

she 也dia
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也
හාැඳුනුම්පසෞත් වි�තර ඔසෞ� �ායන 
වාර්තා �මඟ සෞනාගැැලසෞපන විට

ආසි�ොමෙ� සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ �රමෙේශාවල සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� වෛනති� ස්තීී පුරැෂ භොව� මෙහැෝ න� මෙවනස් 

කිරී�ට හැැකි�ොවක් නැත. (UNDP සහැ APTN 2017). මෙ�යින් අදාහැස් 

�රන්මෙන් සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුට විධි�ත් හැඳුනො�ැනීමෙම් මෙල්ඛ්යන�ක් 

මෙ�න්වී�ට අවශා ඕනෑ� මෙ�ලොව�, උ�මෙත්දී �වරො ඇති ඔවුන්මෙ� න� 

සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� භොවිතො �ල යුතු �වයි.

 
“ඔ� ස�ඟ �තො කිරීමෙම්දී මෙ�� හැැඳුනුම්�මෙත් න� සහැ මෙවනත් විස්තර   

හාඳුන්වාදීසෞම් �ංවාෙයක්රා දී �ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවීමය සෞනාවන වික්රාල්ප

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවී සෞනාවන පර�න / පරක්රාාශ 

 

  ඔ� වැරැේදාක් �ළමෙහැොත්, මෙ�ටිමෙ�න් ස�ොව අ�දිමින් ඔ�ව� නිවැරදි �ර�න්න, ඉන්�සු ඉදිරි�ට �න්න.

මූලොශාි�: ජාොති� LGBT මෙසෞඛ්ය  අධ්්යා �ො�න �ධාස්ථාොන� �ත �දානම්ව. 2020.

    අ� භොවිතො කිරී� පිළි�ඳව ඔ� �ැ�තිදා?” �නුමෙවන් වි�සී�ට 

සි�ලු� �ොර්� �ණ්ඩල� පුහුණු �රන්න.

    මෙරෝගිමෙ�කුමෙ� න� මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� 

ඔවුන්මෙ� රක්ෂණ මෙහැෝ වෛවදා වොර්තො ස�ඟ මෙනො�ැලමෙ� නම්, ඔවුන් 

එ� වොර්තො සඳහැො මෙවනත් න�ක් භොවිතො �රන්මෙන් දාැයි වි�සන්න.

   විස්තර �රීක්ෂො කිරී� සඳහැො මුද්රිත පිට�තක් මෙහැෝ තිර�ත �රන 

වි�ල්��ක් තිබී� ස�හැර පුේ�ලයින්ට වඩො මෙ�ෞේ�ලි� වි� හැැකි�.

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� හැැඳුනුම්�ත ඔ�මෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� වොර්තො ස�ඟ 

මෙනො�ැලමෙ�න විට, ඒ පුේ�ල�ොමෙ� උ�න්දින� සහැ ලිපින වැනි මෙවනත් 

මෙතොරතුරැ �රීක්ෂො කිරීමෙ�න් ඔ�ට ඔවුන්මෙ� අනනතොව� තහැවුරැ �ර 

�ත හැැකි�.

they
�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය පිළිබඳ පර�න / පරක්රාාශ

  �ැඩම්, �� ඔ�ට උදා� �ළ යුත්මෙත් මෙ�මෙස්දා?

    ඛ්යොන් �හැත්��ො, �රැණො�ර �ො ස�ඟ එන්න.

    ඇ� වෛවදාවර�ො හැමුවී�ට �ලො සිටී.

�� ඔ�ට උදා� �ළ යුත්මෙත් මෙ�මෙස්දා?

�රැණො�ර �ො ස�ඟ එන්න.

මෙරෝගි�ො වෛවදාවර�ො හැමුවී�ට �ලො සිටී මෙහැෝ වෛවදා ටැන්මෙ� 

මෙරෝගි�ො මෙ�හි සිටී.
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විමෙශ්ෂමෙ�න් ඔවුන්මෙ� ලිංගි� අව�ව මෙහැෝ ේවිතියි� ලිංගි� ලක්ෂණ 

විස්තර �රයි. මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යුම්�රැමෙවකු මෙ�� නි���න් භොවිතො 

�රන විට, එ� සං�ොින්ති මෙරෝගි�ොට මෙ�ෞරව� මෙ�න්නුම් �රන අතර 

එ� වෘත්තී� සම්�න්ධාතොව� තුළ එකිමෙන�ො අතර විශ්වොස� වැඩි 

�රයි. 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� ශාරීර� විස්තර කිරී� සඳහැො භොවිතො 

�රන �ැ�ති ඕනෑ� �දා�ක් ල�ො දී�ට විවිධා �ි� ඉදිරි�ත් �රන්න. 

උදාොහැරණ�ක් මෙලස, මෙ�� රහැසභොව� සුරකින මෙරෝගීන් �ඳවො �ැනීමෙම් 

මෙ�ෝර��ක් ස්වරෑ�මෙ�න් මෙහැෝ ඔ� ඔවුන්මෙ� ලිංගි� ඉතිහැොස� පිළි�ඳ 

මෙතොරතුරැ ල�ො �න්නො විට වි� හැැකි�.

→  (06 වන මාතෘක්රාාසෞවහි �ාක්රාච්ඡාා ක්රාර ඇත). 
සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා සෞමය �ංසෞ�දී 
ක්රාාරණයක් විය හාැකි බව මතක්රා තබා ගැන්න, මන්ෙ 
යසෞමකුසෞ� ශාරීරික්රා විවිධාත්වය මත පෙනම්ව 
යසෞමකුව වැරදියට වටහාා ගැැනීම �ාමානය සෞෙයකි.
සං�ොින්ති මෙරෝගි�කුමෙ� ශාරීරමෙ� ස�හැර මෙ�ොටස් �ැන �තො කිරී� 

සම්�න්ධාමෙ�න් ඇති වන අ�හැසුතොව�ට සංමෙ�දීතොව මෙ�න්වී�ට ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොජාභොවී �ධාස්ථා �ොරිභොෂිත�ක් භොවිතො කිරී� මෙහැොඳ �ි��කි. 

උදාොහැරණ කිහි��ක් �හැත දාැක්මෙ�. මෙ�� වො� ඛ්යණ්ඩ� නිශ්චිත වූහැ 

විදාොව ඇති පුේ�ල�ොමෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� උ��ල්�න� මෙනො�ර 

ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස් �ැන �තො කිරී�ට භොවිතො �ළ හැැකි�.

මූලොශාි�: සං�ොින්තිභොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් සො�නි� භොෂොව පිළි�ඳ TransHub මූලොශාි�1

ශරීරසෞ� සෞක්රාාට� �ංසෞ�දීව �ාක්රාච්ඡාා 

කිරීම

4.4

සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් ඔවුන්සෞ� �ත්රී ීපුරැෂ 

භාාවය තහාවුරැ කිරීමට හිතාමතාම සෞතෝරාගැත් වචන 

භාාවිතා ක්රාරමින් ඔවුන්සෞ� ශරීරසෞ� සෞක්රාාට�, 

 මෙ�� මූලොශාි� �ැනඩොමෙ� TTTTT TTTT TT විසින් සංවර්ධාන� �රන ලදා අතර ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� TransHub, NSW හි අවසර� ඇතිව අනුවර්තන� �රන ලදි. �රමෙ�ශා� 2021 අමෙ�රල් 16: 
https://static1.squarespace.com/static/5d8c2136980d9708b9ba5cd3/t/5fc9a8282f5dbb44b77798d1/1607051305514/Trans+Affirming+Clinical+Language+Guide_Final.pdf 
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සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ�න් “ඔ� සං�ොින්ති වන්මෙන් ඇයි?” මෙහැෝ “ඔ�ට 

�ොන්තොවක් (මෙහැෝ පිරිමිමෙ�කු) වී�ට අවශා ඇයි?” කි�ො ඇසූ විට, 

ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳව වරදාවො වටහැොමෙ�න ඇති �ව 

මෙහැෝ අන් අ� රවටො �ැනී�ට උත්සොහැ �රන �වක් එයින් ඇඟවි� 

හැැකි�. මෙ�� ස�ොජා ඒ�ො�ෘති �ඟින් සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� 

ස්තීී පුරැෂ අනනතොව� නිර්වචන� කිරී�ට සහැ හිමි�ම් කි�ො�ෑ�ට 

ඇති අයිති�ට �ට�ත් �රනු ල�යි. ලිංගි�ත්ව� පිළි�ඳ �රශ්න මෙහැෝ 

�ර�ොශා�න් පිළි�ත මෙනොහැැකි නම් සහැ නුසුදුසු නම්, ඒවො ලිංගි� 

හිරිහැැර�ක් වී�ට දා ඉඩ�ඩ ඇත.

මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්ට මෙ�� �රශ්න අතරින් කිහි��ක් මෙහැෝ සි�ල්ල� 

ඇසී�ට අවශා වී�ට නීත ොනුකූල මෙේතු තිමෙ�. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් සඳහැො මෙරෝගිමෙ�කු මෙ�ොමු 

කිරීමෙම්දී මෙහැෝ ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට අවශා නිවොරණ �රීක්ෂණ තීරණ� 

කිරී� සඳහැො මෙ�ර සිදු�රන ලදා සැත්�ම් ස�ොමෙලෝචන� කිරීමෙම්දී මෙ�� 

මෙතොරතුරැ ස�හැරක්, සූදාොන� තක්මෙස්රැ කිරීමෙම් මෙ�ොටසක් මෙලස එ�තු 

�ළ හැැකි�.

මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්ට මෙ�� �රශ්න කිහි��ක් මෙහැෝ 

ඇසී�ට අවශා වී�ට නීතනුකූල මෙේතු තිමෙ�. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් සඳහැො මෙරෝගිමෙ�කු මෙ�ොමු 

කිරීමෙම්දී මෙහැෝ ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට අවශා වැළැක්වීමෙම් �රීක්ෂණ තීරණ� 

කිරී� සඳහැො අතීත සැත්�ම් ස�ොමෙලෝචන� කිරීමෙම්දී මෙ�� මෙතොරතුරැ 

ස�හැරක් සූදාොනම්�ර තක්මෙස්රැ කිරීමෙම් මෙ�ොටසක් මෙලස එ�තු �ළ 

හැැකි�. 

අනවශය හාා ආක්රාාමණශීලී පර�න 

වළැක්වා ගැැනීම

4.5

සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් ඔවුන්සෞ� ශරීරය, 

සිදුක්රාළැ �ැත්ක්රාම්, ඔවුන්සෞ� ලිංංගික්රා ජීවිතය �හා 

�ංක්රාාාන්ති කිායාවලිංය සිදුකිරීමට සෞ�තු පිළිබඳව 

අනවශය හාා ආක්රාාමණශීලී පර�න අ�නු ලැසෞ�. 

සෞමම පර�න ක්රාලාතුරකින් මුණ ගැැසෞ�න හාඳුනන 

අයසෞගැන් සෞහාෝ ආගැන්තුක්රායන්සෞගැන් සෞහාෝ සෞ�වා �ථාන 

ඇතුළු නුසුදුසු වටපිටාවන්සෞගැන් පැමිණිය හාැකිය. 

එවැනි පර�න ඇසීසෞමන් �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� 

සෞපෞද්ගැලිංක්රාත්වයට ඇති අයිත්රීන් උල්ලංඝනය 

වන අතර වෛවෙයමය �ංක්රාාාන්ති පියවරයන්හි 

මසෞනෝවිෙයාත්මක්රා අ�ාමානය බවක් තහාවුරැ කිරීම 

සෞපන්නුම් ක්රාරයි.

Shepherd A, Hanckel B, සහැ Guise A. 2019. සං�්රොන්ති සෞඛ්ය්�� සහැ නුසුදාුසු 
�ුතුහැල� නිසො ඇතිවි� හැැ�ි අවදාොන�. BMJ �ත�, 9 සැ�්තැ�්�ර් 2019. �්රවේශා� 
2021 අ�්රේල් 16: https://blogs.bmj.com/bmj/2019/09/09/trans-health-and-the-risks-of-
inappropriate-curiosity/ 

Shepherd A, Hanckel B, and Guise A. 2019. Trans health and the risks of inappropriate 
curiosity. The BMJ Opinion, 9 

“මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් වශාමෙ�න් අ�මෙ� 
මෙරෝගීන් රැ��ලො �ැනීමෙම් යුතු��ක් අ� 
සතුව ඇති අතර, අපි මෙ�මෙස් මෙහැෝ ආ�ොර��ට 
මෙනොදාැනුවත්ව� නුසුදුසු වූ විට එ� හැඳුනො 
�ැනී�ට තරම් සංස්�ෘති� වශාමෙ�න් නිපුණ වී� 
මෙ��ට ඇතුළත් �... ඔ� සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට 
රැ�වරණ� ස��න්මෙන් නම් සහැ නුසුදුසු මෙලස 
කුතුහැලමෙ�න් සිටී� වළක්වො �ැනී�ට අවශා 
නම්, ඔමෙ�න්� මෙ�මෙස් අසන්න: �ො මෙ�� 
දාැන�ත යුත්මෙත් ඇයි? පිළිතුර ඔ� ල�ො මෙදාන 
රැ�වරණ�ට එ� �ල�ොනු ඇත නම්, ඉදිරි�ට 
මෙ�ොස් �රශ්න� අසන්න මෙහැෝ වි�ර්ශාන� �රන්න. 
අදාොල �රශ්න� ඇසී�ට මෙේතුව ඔ�ට විශ්වොස 
නැත්නම්, ස�හැර විට ඔ� එ� මෙනොඅසො සිටී� 
මෙහැොඳ�.” 14

BMJ �ත�, 2019 සැ�තැම්�ර් 9
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ශාොරීරි� �රීක්

ෂණ�ක් සිදු �රන විට, මෙරෝගි�ො ත� ශාරීරමෙ� අදාොළ මෙ�ොටස් සඳහැො 

භොවිතො කිරී�ට වඩොත් �ැ�ති නො� �දා�න් ඇතුළුව ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන ආ�ොරමෙ� භොෂො වෛශාලි�ක් භොවිතො කිරී�ට 

සැ�යුම්�රැවන් විමෙශ්ෂ සැලකිල්ලක් දාැක්වි� යුතු�. සුදුසු ආ�ොරමෙ� 

වචන භොවිත� පිළි�ඳ සංවොදා�ක් මෙරෝගි�ො ස�ඟ �ලින් හැමුවී�� දී 

සිදුවී තිබි� යුතු අතර ඔවුන්මෙ� මෙරෝගී සටහැන්වල ඒ පිළි�ඳව සටහැන් 

වී තිබි� යුතු�. මෙ�� සිදු මෙනොවූමෙ� නම්, මෙරෝගි�ො ඇඳුම් ඉවත් කිරී�ට 

මෙ�ර මෙ�� සො�ච්ඡාොව සිදු �රන්න. 

ශාරීරික්රා පරීක්ෂණ

4.6

සුදුසු සෞනාවන, අසෞගැෞරවනීය සෞහාෝ ආක්රාාමණශීලී සෞල� 

සිදුවූ පරතික්රාාර පිළිබඳව ඇති සෞපර අත්ෙැකීම් නි�ා, 

විසෞ�ෂසෞයන් ලිංංගික්රා අවයව හාා ද්විතියික්රා ලිංංගික්රා 

ලක්ෂණ පරීක්ෂා කිරීම අවශය සෞනාවන විට සෞභාෞතික්රා 

පරීක්ෂණ සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ට දුෂ්ක්රාර 

විය හාැකිය. (සෞ�ෞඛ්යය පරතිපත්ති වයාපෘතිය, AAAA 

�හා AAAA, 2015).

මෙම්වො �ැමෙන්ඩි�ොනු මෙහැදා මෙහැදි�න්මෙ� සන්ධාොනමෙ� (Canadian Alliance of 

Nurses) සං�ොින්ති භොව� සහැති� කිරීමෙම් අභ ොස මෙදා�කි:

සො�නමෙ� පිළි�ැනීමෙම් නිලධාොරී �ොර්� �ණ්ඩල� සඳහැො: මෙරෝගි�ො 

මීට මෙ�ර ඔවුන්මෙ� නිවැරදි න� සහැ සර්වනො� මෙතොරතුරැ ස��ො 

ඇති විට, ඔවුන්මෙ� හැැඳුනුම්�මෙත් න� සඳහැන් �රමින් ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොජාභොව� වැරදි�ට මෙත්රැම් �ත් �සුව ඔවුන්ට �රතිචොර 

දාක්වන්මෙන් මෙ�මෙස්දා: http://www.can-sim.ca/games/sogirecept/story_html5.html 15 

වෛවදා �ොර්� �ණ්ඩල� සඳහැො: ශ්වසන මෙරෝ� ලක්ෂණ සහිත 

සං�ොින්ති පුරැෂමෙ�කු ස�ඟ ශාොරීරි� �රීක්

ෂණ�ක් සිදු �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා සහැ ඉන්�සුව රහැසභොව� සහැ 

රැ�වරණ� අඛ්යණ්ඩව �වත්වො මෙ�න �න අතර� මෙවනත් මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වො සැ�යුම්�රැමෙවකු මෙවත සත්�ොර කිරී�ට �ොරැ �රන්මෙන් 

මෙ�මෙස්දා : http://can-sim.ca/games/sogi4e/story_html5.html 

�මාක්රාරණ අභාය යා�

4.7

15  There is also a similar script with reflective questions in National LGBT 
Health Education Center, 2020, p.10 
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�මාක්රාරණ අභාය යා�

මෙම් වනවිටත් ඔමෙ� මෙරෝගිමෙ�කු වන සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කු �ැන සිතන්න, නැතමෙහැොත් නව සං �ොින්ති මෙරෝගිමෙ�කු ඔමෙ� සො�න�ට �ැමිණිමෙ� නම්, 

ඔමෙ� සො�න�ට සං�ොින්ති පුේ�ලයින්දා ඇතුළත් �ව සහැති� කිරී�ට ඔ�ට හැැකිදා? උදාොහැරණ�ක් වශාමෙ�න්:

ඔමෙ� සො�නමෙ� වටපිටොව �ලන්න. සං�ොින්ති පුේ�ලයින් පිළි�ඳ ධානොත්�� �රවර්ධාන මෙතොරතුරැ දාක්වො තිමෙ�දා?

ඔ� ආ�තනමෙ� මෙ�ොදු වැසිකිළි�ක් තිමෙ� නම්, එ� සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ටදා මෙ�ෝ� වන �රිදි සහැ ආරක්ෂිත අයුරින් තිමෙ�දා?

ඔමෙ� �රි�ොලන �ොර්� �ණ්ඩල� ස�ඟ සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට ඔවුන්මෙ� පුේ�ලි� මෙතොරතුරැ මෙ�දාො �ත හැැකි �ි� තිමෙ�දා, උදාොහැරණ�ක් මෙලස ඔවුන් 

භොවිතො �රන න� හැො ස්තීී පුරැෂ භොව� ස�ඟ අනනතො මෙල්ඛ්යන වල සඳහැන් මෙතොරතුරැ අතර මෙවනස පිළි�ඳව ආදි�.

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ඔවුන්මෙ� ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස් සඳහැො භොවිතො කිරී�ට �ැ�ති නො��න් පිළි�ඳව ඔ�ව දාැනුවත් කිරී�ට ඔවුන්ට �හැසු වන මෙ�ොදාො 

�ත හැැකි �ි� තිමෙ�දා?

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වයායාම
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු
සි�ල්ල අන්තර්�ත මෙතොරතුරැ ඇතුළත් මෙසෞඛ්ය �රවර්ධාන මෙ�ෝස්ටර් �රදාර්ශාන� කිරී� ඇතුළුව සො�න තුළ සහැ අන්තර්ජාොල �ොර්� �ත 

මෙතොරතුරැ වලට ස්තීී පුරැෂ විවිධාත්ව� ඇතුළත් �රමින් �රවර්ධාන� �රන්න.

එක් එක් පුේ�ල�ො ත�න්මෙ�� ස්තීී පුරැෂ අනනතොවමෙ� �රවීණමෙ�කු �වත් ඔවුන්මෙ� අේවිතී� ��න ඔවුන්� පිළි�ැනී� අවශා �වත් 

හැඳුනො �න්න. (ස්ව�ං නිර්ණ�ට �රැ �රන්න).

පුේ�ලමෙ�කුට ඔ� භොවිතො කිරී�ට අවශා න�, �දාවි නො��, ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ සර්වනො��න් (භොවිතො �රන්මෙන් නම්) සහැ ඔවුන්මෙ� 

ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස් �ැන �තො කිරීමෙම්දී ඔවුන් භොවිතො කිරී�ට �ැ�ති වචන මෙ�ොනවොදාැයි වි�සන්න.

පුේ�ලමෙ�කු ඔවුන් විසින්� ස්ව�ං නිර්ණ� �ර�ත් ස්තීී පුරැෂ අනනතොව� පිළි�ඳව ඔවුන්මෙ� විදා�ත් මෙරෝගී වොර්තොවන්හි සහැ අදාොළ 

ඕනෑ� ජාොති� මෙසෞඛ්ය දාත්ත ��ඩොව� ලි�ො�දිංචි �රන්න (වොර්තොවන් �ොවත්�ොලීන �රන අදාොල පුේ�ල�ො ස�ඟ සො�ච්ඡාොවකින් හැො 

�ැ�ැත්ත ඇතිව).

මෙරෝගීන්ට ඔවුන්මෙ� ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස් සඳහැො භොවිතො කිරී�ට �ැ�ති වචන තිමෙ�දාැයි වි�සන්න, නිරන්තරමෙ�න් එ� මෙ�දුම් භොවිතො 

�රන්න. ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳව �ධාස්ථා ආ�ොර�කින් මෙ�ොමු වන්න, උදාොහැරණ�ක් මෙලස “ශිෂ්ණ�ක් ඇති පුේ�ලයින්” ආදී වශාමෙ�න්.

අනවශා ශාොරීරි� �රීක්ෂණ සිදුකිරීමෙ�න් වළකින්න, සහැ ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරී�ට අවශා ආ�ොරමෙ� ඕනෑ� 

�රීක්ෂණ�ක් �වත්වන්න.

අනවශා හැො ආ�ි�ණශීලී �රශ්න ඇසීමෙ�න් වළකින්න. මෙ�� මෙතොරතුරැ දාැනට�ත් �ටි�ත �ර ඇත්දාැයි �ැලී�ට සො�නි� වොර්තො �ළමුව 

�රීක්ෂො �රන්න, සහැ මෙ�� හැමුමෙ�දී මෙරෝගි�ො �තු �රන �ැටළු විසඳී� සඳහැො අ�තර �රශ්න ඇසී�ක් අවශාදා �න්න මෙසො�ො �ලන්න.

උ��ල්�න� කිරී� සිදු මෙනො�රන්න. ඔ�ට නිශ්චිත මෙතොරතුරැ අවශා නම්, එමෙස් ඇසී�ට මෙේතුව �ැහැැදිලි �රන්න, �ැහැැදිලිව වි�සන්න, 

එ� මෙතොරතුරැ වල රහැසභොව� ඔ� ආරක්ෂො �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න පිළි�ඳව සහැති� වන්න.

ස්තීී පුරැෂ භොව� �ධාස්ථා වන වැසිකිලි වි�ල්��න් ල�ො මෙදාන්න.
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University of Waikato: Hamilton NZ. https://countingourselves.nz/
index.php/community-report/ 
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05 වන මාතෘක්රාාව 

�ාමානයසෞයන් සිදුක්රාරන 

වැළැැක්වීම �හා පරීක්ෂා 

කිරීම

5.1  වෛවෙය �හා ශලයක්රාර්ම ඉතිහාා�ය/ සෞපර ෙත්ත �ටහාන

5.2   මෘදු පටක්රා පිරවුම් (Soft Tissue Fillers) භාාවිතය

5. 2  පිළික්රාා පරීක්ෂාව

5 
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අධාය යනය ක්රාරනු 

ලබන අරමුණු:

මෘදු පටක්රා පිරවුම් (soft tissue fillers) භාාවිතා කිරීම ඇතුළුව, �ංක්රාාාන්ති 

�මාජභාාවී සෞරෝග්රීන්සෞගැන් වෛවෙයමය හාා ශලයක්රාර්ම පිළිබඳ සෞපර ෙත්ත 

�ටහානක් ලබා ගැැනීම �හා වැළැැක්වීම �හා පරීක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම 

�ඳහාා වූහා විෙයාත්මක්රා සෞතාරතුරැ ගැබ�ාවක් නිර්මාණය කිරීම සෞක්රාසෞරහි 

වි�වා�ය ඇති ක්රාර ගැැනීම.

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලසෞයකුසෞ� ක්රාායික්රා විෙයාව පෙනම් ක්රාරසෞගැන 

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා සුදුසු පිළික්රාා පරීක්ෂාාවන් සෞමානවාෙැයි සෞත්රැම් 

ගැැනීම. 

ගැැ�සෞගැල පරීක්ෂාා කිරීසෞම් පරීක්ෂණය ඇතුළුව සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති 

පුද්ගැලයින්ට පිළික්රාා පරීක්ෂාවන් සිදුකිරීම ශාරීරික්රාව හාා මානසික්රාව ඉතා 

අභිසෞයෝගැාත්මක්රා වන බව හාඳුනාසෞගැන, සෞමය අවම ක්රාර ගැත හාැකි ක්රාාම 

ඉසෞගැන ගැැනීම.

1

2
3
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සඳහැො ඔමෙ� මෙස්වොදාො���ොට ඔවුන්මෙ� වෛවදා සහැ ශාල�ර්� පිළි�ඳ 

මෙ�ර දාත්ත සටහැන ඔ�ට මෙහැළි කිරී�ට තරම් �ර�ොණවත් විශ්වොස�ක් 

ඇති කිරී� අවශා මෙ�. මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් මෙ�� මෙතොරතුරැ 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් ස�ඟ මෙ�දාො මෙනො�න්නො අතර ශාොරීරි� 

�රීක්ෂණ වලින් වැළකී සිටින්මෙන් එවැනි කිි�ො �ටි�ොටිවලදී ඔවුන්මෙ� 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� අවලංගු �රොවි �ැයි ඔවුන් බි� 

වන �ැවිනි. 

→ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලසෞයකු තම ශරීරය පිළිබඳව 

වි�තර කිරීම �ඳහාා භාාවිතා ක්රාරන තහාවුරැ කිරීසෞම් 

පෙ පිළිබඳව සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �පයන්නන්ට 04 වන 

මාතෘක්රාාව ඔ�සෞ� ෙැනටමත් හාඳුන්වා දී ඇත.  
මෙරෝගි�ොමෙ� වොර්තොවල මෙ�� නි���න් ලැයිස්තුවක් �වත්වො �ැනී� 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යුම්�රැමෙවකුට �රමෙ�ෝජානවත් මෙ�. ඊට අ�තරව, 

ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� �ොයි� විදාොව පිළි�ඳව සහැ ඔවුන් සිදු �ර ඇති 

ඕනෑ� ආ�ොර�� ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් සැත්�ම් පිළි�ඳව 

�ොවත්�ොලීන මෙතොරතුරැ ��ඩොවක් ත�ො �ැනී� �ඟින් ඇඟවුම් �ළ 

හැැකි ඕනෑ� ආ�ොරමෙ� වැළැක්වීමෙම් �රීක්ෂණ�ක් සඳහැො මෙ�මෙහැ�වී�ට 

උ��ොරී වනු ඇත. (Deutsch et al 2013).

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී සෞරෝග්රීන්: අවයවයන් පිළිබෙ 

සෞතාරතුරැ ගැබ�ාව   

පි�යුරැ/�ැ�මෙ�ල/ඩිම්� මෙ�ෝෂපුරැෂ ලිං��/ ශිෂ්ණ�/පුරස්ථා �ීන්ථි�

වෘෂණ මෙ�ෝෂ/�ර්භොෂ�/මෙ�ෝනි� 

ආසි�ො සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ �රමෙේශාවල සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් සඳහැො ඉතො සීමිත �රමෙ�ශා�ක් 

/අව�ොශා�ක් ඇත, එ�ැවින් එවැනි පුළුල් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් අවශා 

මෙනොවි� හැැකි�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�මෙ�කු විසින් �ෘදු 

�ට� පිරවුම් (Soft tissue filler) එන්නත් භොවිතො කිරී� ඇතුළුව මීට 

මෙ�ර සිදු�රන ලදා සැත්�ම් සහැ ශාරීර මෙවනස් කිරීම් පිළි�ඳව වි�සි� 

යුතු�.

වෛවෙය �හා ශලයක්රාර්ම 

ඉතිහාා�ය/ සෞපර ෙත්ත 

�ටහාන

5.1

වැළැැක්වීම �හා පරීක්ෂා කිරීම �ඳහාා ව�ාත්ම 

වැෙගැත් මූලධාර්මය වන්සෞන් පවතින ක්රාායික්රා විෙයාව 

�ඳහාා �ත්ක්රාාර �ැපයීමයි. 
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එන්නත් �රන ලදා ද්රවවල සත සංයුති� මෙ�ොමෙහැෝ විට මෙනොදාන්නො 

අතර එ� වෛවදා මෙශ්ිණිමෙ� මෙනොවි� හැැකි�; අන්තර්�ත�ට ගුවන් �ොනො 

ලිහිසි මෙතල්, ට�ර මුද්රො�රණ�න්, ජාමෙනල් මෙ�ෝල්ක්, ඛ්යනිජා මෙතල්, මෙ�තිල් 

ඇකිිමෙල්ට් (methyl acrylates), මෙ�ට්

මෙරෝලි�ම් (petroleum) මෙජාලි මෙහැෝ මෙවනත් ද්රව ඇතුළත් වි� හැැකි�. 

මෙ�� අධීක්ෂණ� මෙනො�ළ එන්නත් වලදී, එන්නත් �රන ලදා �රි�ොව 

(ලීටර් 1-3 මෙහැෝ ඊට වැඩි) �ල�තීලොභී වෛවදා සැ�යුම්�රැමෙවකු විසින් 

�ළ හැැකි �ර�ොණ� ඉක්�වො �යි. මෙ�� �ලො�මෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල, 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්මෙ�න් වැඩි �ර�ොණ�ක් �ෘදු �ට� 

පිරවුම් භොවිතො �රයි (Guadamuz 2011).1 

උකුල්, �කුල්, �ලවො, මෙතොල්, පි�යුරැ මෙහැෝ මුහුමෙණ් ස්තීීත්ව� ල�ො 

�ැනී� සඳහැො සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ශාරීර�ට �ෘදු �ට� පිරවුම් එන්නත් 

�ර ඇත්දාැයි වි�සී� වැදා�ත්�. ස�හැර රටවල, සං�ොින්ති �ොන්තොවන් 

සඳහැො ල�ො �ත හැැකි එ�� ශාරීර මෙවනස් කිරීම් මෙම්වො මෙ�. ඔවුන් 

එනිසොමෙවන් ස්ථාොනී��� හැො ශාරීර �ේධාති�ට� සිදුවි� හැැකි ආසොදාන, 

එම්මෙ�ෝලී�රණ� සහැ මෙ�දානො�ොරී �ැටිති සෑදී� වැනි අවදාොනම් වලට 

නිරොවරණ� වි� හැැකි අතර ඇතැම්විට �ොරොන්ති� ශාරීර �ේධාති�� 

දාැමෙවන සුලු සින්මෙඩෝෝ�� ඇති �ළ හැැකි�.

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන් විසින්, �ෘදු �ට� පිරවුම් එන්නත් �රන 

සං�ොින්ති� �ොන්තොවන්ට ළඟො වීමෙම්දී හැොනි� අව� කිරීමෙම් �ි��ක් 

භොවිතො �ළ යුතු�. ඉඳි�ටු මෙ�දාො �ැනී� මෙහැෝ මෙ�ොම්� කිරීමෙම් �ොර්ශාව�න් 

සඳහැො සහැභොගී වී�ට එමෙරහිව �නුමෙදානු�රැවන්ට උ�මෙදාස් දි� යුතු�. 

පිරිසිදු ඉඳි�ටු, අත්වැසුම් සහැ එන්නත් �රන ස්ථාොන වලදී ආසොදාන 

අව� කිරී� සඳහැො විෂබීජා නොශා� �ි� භොවිතො කිරී� පිළි�ඳව උ�මෙදාස් 

ල�ො දී� සල�ො �ැලි� යුතු�. මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�මෙ�කුට ආරක්ෂිත 

මෙේතූන් �ත මෙ�� එන්නත් ල�ො දී� මෙහැෝ ඔවුන්මෙ� මෙරෝගි�ො මෙවනත් 

වෛවදා වෘත්ති�මෙ�කු මෙවත මෙ�ොමු කිරී� සල�ො �ැලි� හැැකි�. මෙ�මෙස් 

මෙවතත්, සො�ොනමෙ�න් අධීක්ෂණ� මෙනො�ළ සහැ නි�ො�න� මෙනො�ළ 

සැ�සුම් වලදී එන්නත් �රන ලදා සිලිමෙ�ොන් �ර�ොණ� �ල�තීලොභී 

වෛවදා සැ�යුම්�රැමෙවකු විසින් එන්නත් �ළ හැැකි �ර�ොණ�ට වඩො 

මෙ�ොමෙහැෝ මෙසයින් වැඩි �. (Deutsch 2016).

මෘදු පටක්රා පිරවුම් 

(Soft Tissue Fillers) 
භාාවිතය

5.2

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්සෞ� සෞ�ෞඛ්යය පිළිබඳ 

�න්ෙර්භාය තුළැ ‘සිලිංසෞක්රාාන් එන්නත්’ යන්සෞනන් අෙහා� 

ක්රාරන්සෞන් බලපතී රහිත සෞහාෝ වය ාජ වෛවෙය සෞ�වා 

�ැපයුම්ක්රාරැසෞවකු විසින් එන්නත් ක්රාරනු ලබන මෘදු 

පටක්රා පිරවුම් ගැණනාවකින් එක්රාකි (Deutsch 2016). 

16 2005 තොයි අධා�න��දී (�ැංමෙ�ොක්, චි�ෑං �ොයි සහැ ෆුමෙ�ට්හි) සමීක්ෂණ�ට ලක් 

�ළ ටාොන්ස් �ොන්තොවන් 325 මෙදානොමෙ�න් තුමෙනන් මෙදා��ට වඩො (68.6%) සිලිමෙ�ොන් එන්නත් 

මෙහැෝ තැන්�ත් කිරීම් �රධාොන වශාමෙ�න් ඔවුන්මෙ� පි�යුරැ, මුහුණ මෙහැෝ ඉහැළ �කුල් වලට 

භොවිතො �ර ඇති �ව වොර්තො වි�. මෙ�� සමීක්ෂණ� �ගින් තැන්�ත් කිරීම් මෙහැෝ එන්නත් 

අතර මෙවනසක් සිදු මෙනොවූ අතර සිලිමෙ�ොන් සහැ සිලිමෙ�ොන් මෙනොවන තැන්�ත් කිරීම් දා 

ඇතුළත් වි�.   
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පිළි�ො �රීක්

ෂො කිරීමෙම් වැඩසටහැන් කිි�ොත්�� වන විට, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතො �ර නැති සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් 

මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් සිදු �ර ඇති සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්වදා අමෙනකුත් පුේ�ලයින්ට (උ�මෙත්දී �වරො ඇති 

ලිං��ට �ැලමෙ�න පුේ�ලයින්) �වතින ස�ොන නිර්ණො�� හැො අවදාොනම් 

�රොමිතීන් භොවිතො �රමින් �රීක්ෂොවට ලක් �ළ යුතු�.

පි�යුරැ, �ැ�මෙ�ල, �ර්භොෂ�, ඩිම්� මෙ�ෝෂ, පුරස්ථි �ීන්ථි� මෙහැෝ වෘෂණ 

මෙ�ෝෂ ඉවත් කිරී� සඳහැො ශාල�ර්���ට භොජාන� මෙනොවූ සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී පුේ�ල�න් මෙ�� අව�ව වල පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන�� 

සිටින අතර මෙ�� පිළි�ො සඳහැො නිර්මෙේශිත �රිදි �රීක්ෂොවට ලක් �ළ 

යුතු�. උ�මෙත්දී සිට� එ�� ලිං��ක් �වරො ඇති අමෙනකුත් පුේ�ලයින් 

සඳහැො ඔ� භොවිතො �රන එ�� නිර්ණො�� සහැ අවදාොනම් �රොමිතීන් 

මෙ�ොදාන්න (උදාො: සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් සිස්මෙජාන්ඩර් පිරිමින් 

සඳහැො වන නිර්ණො�� හැො අවදාොනම් �රොමිතීන්ට එමෙරහිව තක්මෙස්රැ 

�රනු ලැමෙ�).

මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට පිළි�ො �රීක්ෂොව ශාොරීරි�ව 

හැො �ොනසි�ව ඉතො අභිමෙ�ෝ�ොත්�� මෙ�. මෙ�� සෑ� අවස්ථාොව��, කිි�ො 

�ටි�ොටි�, එ� �ළ යුත්මෙත් ඇයි, එ� කිි�ො �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා සහැ 

මෙරෝගි�ොට අත්විඳි� හැැකි මෙේ සම්පූර්ණමෙ�න්� විස්තර �රන්න. පූර්ව 

උ�මෙේශාන වලින් ඔ� දාැනට�ත් මෙනොදාන්මෙන් නම්, අදාොළ පුේ�ල�ොමෙ� 

ශාරීර මෙ�ොටස් මෙවත ඔවුන් භොවිතො �රන්මෙන් කු�න වචනදාැයි 

සං�ොින්ති පුේ�ල�ොමෙ�න් වි�සන්න.

�හැත ලැයිස්තු�ත �ර මෙනො�ැති මෙවනත් පිළි�ො සඳහැො සම්�ත ජාොති� 

�රීක්ෂණ නිර්මෙේශා අනු��න� �රන්න.

උ�මෙත්දී පුරැෂ �ැයි �වරො ඇති (AMAB) පුරස්ථි �ීන්ථි�ක් ඇති ඕනෑ� 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවක් මෙහැෝ ේවි�� මෙනොවන මෙස්වොලොභිමෙ�කු 

සඳහැො:

 y සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්මෙ� පුරස්ථි �ීන්ථි� තක්මෙස්රැ 

කිරී�ට ඩිජිටල් ගුදා �ොර්� �රීක්ෂණ�ක් භොවිතො �රන්න. 

(සිස්මෙජාන්ඩර් පිරිමින් සඳහැො වන ජාොති� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා අනු��න� 

�රන්න).

 y සැත්�මින් මෙ�ෝනි� ස�සො ඇති සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්ට 

පුරස්ථා � රන්ථි� ඉදිරි�සින් සැ�සූ මෙ�ෝනිමෙ� පිටත බිත්තීන්  

ස්�න්දාන� �ළ හැැකි�. නිමෙ�ෝවැජිනල් (Neovaginal) ලිංගි� මෙසෞඛ් �� 

පිළි�ඳව මෙ�ටි සටහැනක් සඳහැො 06 වන �ොතෘ�ොව �ලන්න.

 y ඔ� PSA �රීක්ෂණ�ක් �රන්මෙන් නම්, ඇන්ඩ්

 y මෙරොජාන් (Androgen) අවහිර කිරීම් භොවිතො �රමින් සිටින සං�ොින්ති� 

�ොන්තොවන්ට PSA �ට්ට� �ට�ත් �ර ඇති �ව සල�න්න.

පිළික්රාා පරීක්ෂාව

5.3

සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්ට 

පිළික්රාා පරීක්ෂාව ශාරීරික්රාව හාා මානසික්රාව ඉතා 

අභිසෞයෝගැාත්මක්රා සෞ�.

පුර�ථි ගැීන්ථි පිළික්රාා
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�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී ක්රාාන්තාවන් �හා උපසෞත්දී පුරැෂ 

සෞල� පැවරෑ (AMAB) ද්විමය සෞනාවන පුද්ගැලයින්
සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් සහැ පි�යුරැ පිළි�ො අවදාොන� 

සම්�න්දාව ආ�සු හැැරී �ලන විට �වතින දාත්ත අනුව මිශාි මෙසො�ො�ැනීම් 

ඇතත්, සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්ට පි�යුරැ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් 

අවදාොන� සිස් ස�ොජාභොවී �ොන්තො ජාන�හැන�ට වඩො අඩු වි� හැැකි �ව 

මෙ�මෙන්. (Deutsch 2016).

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්ට සහැ පි�යුරැ ඇති  ේවි�� මෙනොවන 

පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී පිරිමි මෙලස �ැවරෑ - AMAB) සඳහැො පි�යුරැ පිළි�ො 

ඇතිවීමෙම් අවදාොන� අඩු වී�ට මෙේතු වන සොධා� කිහි��ක් තිමෙ�. ස�ස්ත 

ආයු �ොල� අඩු වී� මෙහැෝ ඊස්ටාජාන්  වලට චකීි�ව නිරොවරණ� වී� 

සහැ ස�හැර අවස්ථාොවලදී �රජාස්ටමෙරෝන් වලට නිරොවරණ� වී� අඩු වී� 

මෙහැෝ නිරොවරණ� මෙනොවී� මීට ඇතුළත් මෙ�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්ට ඝන පි�යුරැ �හුලව �වතී; මෙ�� පි�යුරැ 

පිළි�ො සඳහැො ස්වොධීන අවදාොන�ක් වන අතර ව ොජා ඍණ �ැමෙ�ෝ�ීෑම්  

වැඩි වීමෙම් පුමෙරෝ�ථාන�කි.

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන් මෙරෝගීන් ස�ඟ ඔවුන්මෙ� තනි අවදාොනම් 

සොධා� �ැන �තො �ළ යුතු අතර, ජාොති� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා �ත �දානම්ව 

�ැමෙ�ෝ�ීෑම්  භොවිතො �රමින් පි�යුරැ පිළි�ො සඳහැො �රීක්ෂන �ළ යුතු�. 

සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවන් මෙ�න්�, පි�යුරැ පිළි�ො �රීක්ෂොව සඳහැො 

විධි�ත් සො�නි� මෙහැෝ ස්ව�ං පි�යුරැ �රීක්ෂණ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

�ොන්තොවන් සඳහැො නිර්මෙේශා මෙනො�රයි.

සිස්-ස�ොජාභොවී (Cisgender) �ොන්තොවන් සඳහැො වන වර්ත�ොන 

�ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා �ත �දානම්ව පි�යුරැ �ට� ඇති ඕනෑ� මෙ�මෙනකුට  

පි�යුරැ පිළි�ො සඳහැො �රීක්ෂොවට ලක් කිරී�ට සිදු වි� හැැකි�. 

උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �ැවරෑ (AMAB) පි�යුරැ �ට� වර්ධාන� වන 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් හැො ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් ස�ඟ 

සංසන්දාන�  �රන විට උ�මෙත්දි ස්තීී මෙලස �වරො ඇති (AFAB) සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී පුරැෂයින්ට සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින්ට පි�යුරැ �ට� 

ඇති සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් සඳහැො  වන �� මෙ�න්වී� මෙවනස් 

ආ�ොර�ක් �නී. 

පියයුරැ පිළික්රාා
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�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුරැෂයින් �හා උපසෞත්දී �ත්රීී 

සෞල� පැවරෑ (AFAB)  ද්විමය සෞනාවන පුද්ගැලයින් 
සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවන් සඳහැො �වතින වර්ත�ොන �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�න්ට 

අනුව පි�යුරැ මෙදා�� ඉවත් මෙනො�රන ලදා සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුරැෂයින් සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (AFAB) මෙහැෝ පි�යුරැ අඩු 

කිරී��ට භොජාන� වී ඇති පුේ�ලයින් �රීක්ෂොවට ලක් �ළ යුතු�. 

එ�නිසො, මෙරෝගි�කුට �ම් ආ�ොර�� පි�යුරැ මෙහැෝ �පුව �රතිනිර්�ොණ� 

කිරීමෙම් සැත්��ක් �ර ඇති විට, සැත්�ම් �ර�ොණ� හැො වර්�� 

පිළි�ඳව �ැහැැදිලි වෛවදා ඉතිහැොස�ක් / මෙ�ර දාත්ත සටහැනක් ල�ො 

�ැනී� වැදා�ත්�.

පි�යුරැ ඉවත්කිරීමෙම් ශාල�ර්�මෙ�න් �සු ඉතිරිව ඇති පි�යුරැ �ට� 

වල පි�යුරැ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන� මෙනොදාන්නො අතර පි�යුරැ 

ඉවත්කිරීමෙම් ශාල�ර්��ට භොජාන� වූ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුරැෂයින් 

�රීක්ෂො කිරී� සඳහැො �� මෙ�න්වී� පිළි�ඳව විශ්වොසදාො�� සොක්ෂි 

මෙනො�ැත.

පි�යුරැ ඉවත්කිරිමෙම් ශාල�ර්�� �ඟින් සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවන් තුළ 

පි�යුරැ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් හැො �රණ අනු�ොත� 90%�ට වඩො අඩු �රයි. 

මෙ�� කිි�ො �ටි�ොටි� අනු��න� කිරීමෙ�න් �සු සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුරැෂයින් සඳහැො පි�යුරැ පිළි�ො අවදාොන� අඩු වන �වට ආනුභවි� 

සොක්ෂි තිමෙ�; මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙ�� අවදාොන� සිස්මෙජාන්ඩර් පුේ�ලමෙ�කුට 

අඩු මෙනොමෙ�. පි�යුරැ මෙදා�� ඉවත් �ර  ඇති සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුේ�ලයින් තුළ පි�යුරැ පිළි�ො ඇතිවී� පිළි�ඳ මෙල්ඛ්යන�ත වොර්තො තිමෙ� 

(Kopetti 2020).

මෙ�ොමෙහැෝ විට මෙහැෝ ආසන්න වශාමෙ�න් සි�ලු� පි�යුරැ �ට� ඉවත් �ර 

ඇත්නම්, දාෘශා�ොන තුවොල�ක් තක්මෙස්රැ කිරී� සඳහැො �ැමෙ�ෝ�ීැෆි 

කිරී� තොක්ෂාණි�ව �ළ මෙනොහැැකි �. ල�ො �ත හැැකි ස්ථාොනවල අල්ටාො 

සවුන්ඩ්(Ultra Sound) මෙහැෝ එම්ආර්අයි(MRI) වැනි වි�ල්� අවශා වි� 

හැැකි�. පි�යුරැ මෙදා�� ඉවත් කිරීමෙ�න් �සු වොර්ෂි�ව  සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී පුරැෂයින්මෙ� �පු �රමෙේශා ආශිිත �රීක්ෂොවන් සිදුකිරී�ට 

ස�හැර �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා නිර්මෙේශා �රයි. මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙ�� මෙ�ොදුමෙ� 

සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවන් සඳහැො සො�නි� විභො�වලින් ඉවත් වී� ස�ඟ 

ඇතිවන �ැටුම් හැො සොක්ෂි �ත �දානම් මෙනොමෙ�. (Deutsch, 2016).

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුරැෂයින් සහැ උ�මෙත්දී ස්තීී මෙලස �ැවරෑ (AFAB) 
ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් සඳහැො:

 y සිස්මෙජාන්ඩර් සහැ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී ස්තීීන් සම්�න්ධාව දාැනට 

�වතින �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා වලට අනුව �පුමෙ� � රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙම් 

සැත්���ට භොජාන� මෙනොවූ ඕනෑ� අමෙ�කුව පි�යුරැ පිළි�ො සඳහැො 

�රීක්ෂොවට ලක් �ළ යුතු�.

 y ජාොති� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�න්ට අනුව නිති�තො �ැමෙ�ෝ�ීෑම්  නිර්මෙේශා 

�රනුමෙ� සංක් රොන්ති පුරැෂයින් සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් 

(AFAB) හි ඉතිරි පි�යුරැ �ට� තිමෙ� නම් ��ණි. පි�යුරැ අඩු කිරීමෙම් 

සැත්��ක් ��ණක් �ර ඇති අ� මෙ��ට ඇතුළත් �.

�රීක්ෂොවට �� මෙ�න්වී� සඳහැො සොක්ෂි මෙනො�ැති�� මෙේතුමෙවන් පි�යුරැ 

පිළි�ො වර්ධාන�ට ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝනවල 

�ල�ෑ� කු�ක් දාැයි මෙත්රැම් �ැනී� සඳහැො �ි�ොනුකූලව දාත්ත රැස් 

කිරී�ට �ි� ස�ස් �ර ඇත. මෙ�� පි�යුරැ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන�ක් 

ඇති සං�ොින්ති පුේ�ලයින් හැඳුනො �ැනී�ට උ��ොරී වන අතර අවසොනමෙ� 

එ� සොක්ෂි �දානම් �ර�ත් �රීක්ෂණ සහැ �රති�ොර �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�ක් 

නිර්වචන� �රයි.



73

සැත්�මින් මෙ�ෝනි� ස�සන ලදා සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන්ට 

(ශීෂ්ණමෙ�  ඍජු �ට� මෙහැෝ �හැො �ඩවැල් �ේධා කිරී� මෙ�ොදාො�නිමින්) 

�ැ�මෙ�ලක් මෙනො�ැත. එ�ැවින් �ැ�මෙ�ල HPV සඳහැො �රීක්ෂණ 

අවශා මෙනොමෙ�.

ගැැ�සෞගැල පිරික්සුම් පරීක්ෂණයක්රාදී ඇතිවන අපහාසුතාවයන් අවම 

කිරීම

 y ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට අ�හැසුතො ඇති වුවමෙහැොත් මෙහැෝ ස�මෙ�ක්ෂණ 

විභො��ක් � රතික්මෙෂ්� �රන්මෙන් නම්, ඔ�ට මෙ�� වි�ල්� සො�ච්ඡාො 

කිරී� සල�ො �ැලි� හැැකි�:

 y මෙ�ෝනි �ොර්�මෙ� ක්ෂ� වීමෙ�න් සහැ �ර�ොණවත් මෙනොවන ආමෙල්� 

කිරී��දී ඇතිවන අ�හැසුතොව�න් අව� කිරී�ට, �ැ�මෙ�ල 

�රීක්ෂණ��ට මෙ�ර සතිමෙ� දී සංක් රොන්ති පුේ�ල�ොට �ත හැැකි 

අ� �න්තර ඊස්ට් රජාන් ක් රීම් වර්��ක් නි�� �රන්න.

 y ඔමෙ� මෙරෝගි�ො විසින් වසො ඇති ස�මෙ�ක්ෂණ (Speculum) 

උ��රණ� ඇතුළු �ර�ැනී�ට උත්සොහැ �රයි, මෙහැදි��මෙ� මෙහැෝ 

වෛවේ �වරමෙ�කුමෙ� �ඟ මෙ�න්වී� �ටමෙත් �රීක්ෂණ� සම්පූර්ණ 

�රන ලදා ස�මෙ�ක්ෂණ� විවෘත �ර නි�ැදි�ක් ල�ො �න්න. 

 ජාොති� �ොර්�ෝ�දාේශා�න්ට අනුව HPV සඳහැො swabs ස්ව�ං එ�තු 

�ිරී�.

ගැැ� සෞගැල පිළික්රාා �ැ� මෙ�ල සහිත ඕනෑ� සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුරැෂයින් මෙහැෝ උ�මෙත්දී 

ස්තීී මෙලස �ැවරෑ (AFAB) ේවි�� මෙනොවන මෙස්වො ලොභිමෙ�කු සඳහැො:

 y ජාොති� �රමිතීන්ට අනුකූලව ස�මෙ�ක්ෂන �රීක්ෂණ�ක් සහැ 

�ැ�මෙ�ල �රීක්ෂණ�ක් සිදු �රන්න.

මෙ�ොස්ටන්හි මෙ�න්මෙ� මෙහැල්ත් හි �රන ලදා අධා �න�කින් මෙහැළි 

වූමෙ� සං�ොින්ති පුරැෂයින් මෙශාෝිණි �රීක්ෂොමෙවන් වැළකී සිටින �වයි. 

ඔවුන් �ැ�මෙ�ල පිළි�ො �රීක්ෂොවට ලක්වී�ට ඇති ඉඩ�ඩ අඩු 

වන අතර විමෙශ්ෂමෙ�න්� ඔවුන් �ොස හැ��ට වඩො වැඩි �ොල�ක් 

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් මෙහැෝමෙ�ෝන� �ත සිටී නම් �ර�ොණවත් මෙනොවන �ැ� 

ස්මි�ර් �රීක්ෂණ�ක් කිරී�ට ඇති ඉඩ�ඩ වැඩි�. (Peitzmeier, 2014).

සැ�සී� සඳහැො සං�ොින්ති පුරැෂමෙ�කුමෙ�න් �රීක්ෂණ සොම්�ල �වන 

විට, මෙරෝගි�ො මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් භොවිතො �රන �වත් එ� �ැ�මෙ�ල 

මිස ගුදා �ොර්��ක් මෙනොවන �වත් විදාො�ොර�ට දාන්වන්න. ඔමෙ� මෙරෝගි�ො 

ඔස� මෙනොවන්මෙන් නම් (ඇමෙ�මෙනෝරි�ො ඇති), මෙ�� විදාො�ොර ආ�ෘතිමෙ� 

දා සඳහැන් �රන්න.
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සං�ොින්ති මෙසෞඛ්ය �ධාස්ථාොන�� මෙ�� �ඟ මෙ�න්වී� �ැ�මෙ�ල 

පිරික්සුම් �රීක්ෂණ�ක් �ැවැත්වී� සඳහැො සං�ොින්ති පුරැෂයින්ට වඩොත් 

සුව�හැසු හැැඟී�ක් ඇති �රවන ශිල්පී� �ි� පිළි�ඳ උ��ල්පිත 

අත්දාැකීම් ස��යි.

�ැ�මෙ�ල දාෘශා�ොන කිරී� සඳහැො අධි� �ොහිර පීඩන�ක් අවශා වන 

තර�ට මෙ�ටි ස�මෙ�ක්ෂ�ක් (speculum) භොවිතො කිරීමෙ�න් වළකින්න, 

නමුත් අ�හැසුතොව�න් අව� කිරී� සඳහැො කුඩො ස�මෙ�ක්ෂ�� 

(specculum) උ��රණ�ක් භොවිතො �රන්න

මෙශාෝිණි� ලිහිල් කිරී� දිරි�ැන්වී� සඳහැො �රීක්ශාොව අවසොනමෙ�දී 

ඔවුන්මෙ� තට්ටම් �රමෙේශා� චලන� කිරී� සඳහැො ඔමෙ� මෙරෝගි�ො උත්සොහැ 

කිරී�ට �ැ�ති වි� හැැ�. 

වොචි� ලිහිල් කිරීමෙම් ව �ො��ක් කිරී�ට �ොල� �ැනී� �රමෙ�ෝජානවත් 

මෙ�.

ඇතුළු කිරී�ට මෙ�ර උණුසුම් ජාල� මෙ�ොදාො�නිමින් �ටු ස�මෙ�ක්ෂණ� 

(speculum) ලිහිසි �රන්න. මෙ��ඟින් �රීක්ෂණ �රතිඵලවලට කිසිදු 

මෙවනසක් සිදු මෙනොමෙ�.

ස�මෙ�ක්ෂණමෙ� පිටත මෙ�ොටමෙසහි අව� වශාමෙ�න්, ජාල� �ත �දානම් වූ 

ලිහිසි මෙතල් භොවිතො කිරී� �ඟින් මෙරෝගි�ොමෙ� අ�හැසුතොව�න් අඩු �රන 

අතර� අසතුටුදාො�� නි�ැදි�� අවදාොන� අව� �රයි. (Hathaway et al 
2006, Holton et al 2008). �රීක්ෂණ �රතිඵල ල�ො�ැනීමෙම්දී අධි�ව ලිහිසි 

මෙතල් මෙ�ොදාො තිබීමෙම් �ල�ෑ� �ත අධා�න �ගින් �රස්�ර �රතිඵල 

මෙ�න්වන �ැවින් අධි� ලිහිසි මෙතල් මෙ�දී� වළක්වො �ත යුතු�.

මෙ�ෝනි� / ඉදිරි�ස කුහැර� තුළට ඇඟිල්ලක් මෙහැෝ මෙදා�ක් ත�ො �ශ්චොත් 

පීඩන� මෙ�දීමෙ�න් මෙරෝගි�ොට ඔවුන්මෙ� මෙශාෝිණි තලමෙ� �ොංශා මෙ�ශි �හැසු 

�ර ලිහිල් �රන මෙලස ඉල්ලො සිටින්න.

මුලොශාි�: Hsiao KT. 2016 in Deutsch M (ed.) 2016Source Hsiao KT. 2016 in 
Deutsch M (ed.) 2016

ඩිම්�මෙ�ෝෂ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන�ට මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ල�ොන්මෙන් 

මෙ�මෙස්දා �න්න තීරණ� කිරී�ට වර්ත�ොන සොධා� අවිනිශ්චිත�. 

(මෙ�ෝල්�න් 2012)

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුරැෂයින් �ඳහාා:
• සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුරැෂයින් සඳහැො නිර්මෙේශිත ඩිම්�මෙ�ෝෂ පිළි�ො 

�රීක්ෂණ මෙනො�ැත.

�ර්භොෂ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන�ට මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ල�ොන්මෙන් 

මෙ�මෙස්දා �න්න තීරණ� කිරී�ට වර්ත�ොන සොධා� අවිනිශ්චිත�. 

(Coleman 2012)

 y නිරො�ොසමෙ�න්� මෙ�ෝනි �ොර්�මෙ�න් මෙල් �ැලී�ක් තිමෙ� නම්, ඔමෙ� 

මෙරෝගි�ොට මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ොත් රොව �ඟ හැැරී ඇත්දාැයි මෙහැෝ 

ඊස්ට් රජාන් �ට්ට� ඉහැළ �ො�ට මෙේතු වි� හැැකි මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 

�ොත් රොව අධි� මෙලස ල�ොමෙ�න ඇත්දාැයි �රීක්ෂො �රන්න.

 y එවැනි කිසි� සොධා��ක් මෙනො�ැති විට මෙහැෝ මෙවනත් අව� 

කිරීමෙම් සොධා� මෙනො�ැති විට, මෙ�ෝනිමෙ�න් නිරො�ොසමෙ�න්� සිදුවන 

රැධිර වහැන� තක්මෙස්රැ �රන්න. (�ශ්චොත් ආර්තවහැරණ� වන 

සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවක් සඳහැො ඔ� සිදු�රනවොක් මෙ�න්)

ඩිම්බසෞක්රාෝෂ පිළික්රාා 

ගැර්භාාෂ පිළික්රාා
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�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින් �හා �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර වූ සෞරෝග්රීන්සෞ� පිළික්රාා පරීක්ෂාව 

පිළිබඳ පහාත �ඳහාන් පරක්රාාශ සෞෙසෞක්රාන් නිවැරදි වන්සෞන් කුමක්ෙ?

a. මෙ�ර සිදු�රන ලදා ශාල�ර්� පිළි�ඳව සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ�න් වි�සී� මෙහැෝ ඔවුන්මෙ� ශාරීර� මෙවනස් කිරී� සඳහැො 
�ෘදු �ට� පිරවුම් එන්නත් භොවිතො �මෙ�දා  �න්න වි�සී� සංමෙ�දී මෙනොමෙ�.

b. �පුමෙ� මෙහැෝ ලිංගි� අව�ව �රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙම් සැත්�ම් වලට භොජාන� මෙනොවූ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො, මෙ�� 
�ොයි� විේ �ොව ඇති මෙවනත් අමෙ�කුට ඉදිරි�ත් �රන සුපුරැදු �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා අනුව� පිළි�ො �රීක්ෂොව ඉදිරි�ත් �රන්න.

c. පුරැෂ ලිංගි� ලක්ෂණ ඇති �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �න්නො අ�ට �ැ�මෙ�ල පිළි�ො �රීක්ෂොව අවශා මෙනොමෙ�.

d. ස්තීී ලිංගි� ලක්ෂණ ඇති �රනු ල�න මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �න්නො අ�ට පුරස්ථි �ීන්ථි පිළි�ො �රීක්ෂොව අවශා මෙනොමෙ�.

e. පිළි�ො �රීක්ෂොව සඳහැො සිහි �ැඳවීම් �දානම් වි� යුත්මෙත් ස්තීී පුරැෂ භොව� �ත මිස උ�මෙත්දී �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව� 
�ත මෙනොමෙ�.

f. පිළි�ො �රීක්ෂොව සඳහැො සිහි �ැඳවීම් සිදු �ළ යුත්මෙත් ස්තීී පුරැෂ භොව� මෙනොව �ොයි� විදා �ොවයි.

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වයායාම

පිළිතුර �හැත �ොදාසටහැමෙන් දාක්වො ඇත.

ක්රාැත්රී �ටීවන්�න්, ඇසෞලක්� සෞක්රාර් �හා සෞර්චල් සෞජාන්�න් විසින් NZ සෞ�ාක්ටර් (Stephenson et al, 2020) හි 

ඒක්රාාබද්ධාව පරක්රාාශයට පත් ක්රාරන ලෙ ලිංපියක් පෙනම් ක්රාරසෞගැන �ක්රා� ක්රාරන ලෙ අන්තර්ජාලගැත මාර්ගැ ඔ�සෞ�  

සිදුක්රාරන පුහුණු සෞමාඩියුලයකින් පහාත �ඳහාන් පර�නය අනුවර්තනය ක්රාර ඇත.
 පිළිතුර: b සහැ f මෙ�.
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

මෙරෝගි�ො භොවිතො කිරී�ට �ැ�ති නො��න් භොවිතො �රමින් වෛවදා සහැ ශාල�ර්� පිළි�ඳ මෙ�ර දාත්ත සටහැනක් ල�ොමෙ�න �ොයි� 

විදාොත්�� මෙතොරතුරැ ��ඩොවක් නිර්�ොණ� �රන්න.

සංක් රොන්ති මෙරෝගීන්මෙ�න් ඔවුන් ත�න්මෙ� ශාරීර�ට �ෘදු �ට� පිරවුම් එන්නත් �ර ඇත්දාැයි වි�සන්න, අවදාොනම් �ැහැැදිලි �රන්න, හැොනි� 

අව� කිරීමෙම් � රමෙ�ශා�ක් �න්න.

සංක් රොන්ති පුේ�ලමෙ�කු ඔවුන්මෙ� ශාරීරමෙ� අදාොළ මෙ�ොටස් විස්තර කිරී�ට භොවිතො �රන්මෙන් කු�න වචනදාැයි වි�සන්න.

�රික්ෂො කිරී� පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්ත් රී පුරැෂ භොව�ට වඩො �ොයි� විේ �ොව �ත �දානම් වී ඇති �ව තහැවුරැ �රන්න - (“ඔ�ට එ� තිමෙ� 

නම්, එ� �රීක්ෂො �රන්න”)

තව�ත් පුරස්ථි � රන්ථි�ක් ඇති සංක් රොන්ති �ොන්තොවක් මෙහැෝ උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �වරන ලදා (TTTT) ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලමෙ�කුව පිළි�ො 

සඳහැො �රීක්ෂොවට ලක් �ළ යුත්මෙත් සිස්මෙජාන්ඩර් පිරිමින් සඳහැො �වතින එ�� නිර්ණො�� හැො අවදාොනම් �රොමිතීන් භොවිතො �රමිනි.

තව�ත් පි�යුරැ �ට� මෙහැෝ �ැ�මෙ�ල ඇති සංක් රොන්ති පුරැෂමෙ�කු මෙහැෝ උ�මෙත්දී ස්ත් රී මෙලස �වරන ලදා (TTTT) ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලමෙ�කු 

පිළි�ො සඳහැො �රීක්ෂොවට ලක් �ළ යුත්මෙත් සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවන් සඳහැො �වතින එ�� නිර්ණො�� හැො අවදාොනම් �රොමිතීන් භොවිතො 

�රමින්�.

පි�යුරැ ඇති සංක් රොන්ති �ොන්තොවක් මෙහැෝ උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �වරන ලදා ේවි�� මෙනොවන පුේ�ල�කු සඳහැො �වතින ඔවුන්මෙ� තනි 

අවදාොනම් සොධා� �ැන ඔවුන් ස�ඟ �තො �රන්න, සහැ ඇඟවුම් �ර ඇති �රිදි, ජාොති� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා �ත �දානම්ව �ැමෙ�ෝ� රෑම් භොවිතො 

�රමින් පි�යුරැ පිළි�ො සඳහැො �රීක්ෂොවන් සිදු �රන්න.

පි�යුරැ මෙදා�� ඉවත් කිරීමෙ�න් �සු ඉතිරිව ඇති පි�යුරැ �ට� වල පි�යුරැ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන� මෙනොදානී. (තනපුඩු දා ඇතුළුව) 

පි�යුරැ මෙදා�� ඉවත්  කිරී� සිදු �ළ සංක් රොන්ති පුේ�ලයින් �රීක්ෂො කිරී� සඳහැො �� මෙ�න්වී�ට විශ්වොසදාො�� සොධා� මෙනො�ැත. ඔමෙ� 

මෙරෝගි�ොමෙ� තනි අවදාොනම් සොධා� �ැන �තො �රන්න, සහැ ඇඟවුම් �ර ඇති තැන, පි�යුරැ පිළි�ො සඳහැො සිදු �ළ හැැකි �රීක්ෂණ 

වි�ල්� සල�ො �ලන්න.
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�ැ�මෙ�ල �රීක්ෂො කිරීමෙම් �රීක්ෂණ� සඳහැො ස�මෙ�ක්ෂණ� (speculum) මෙ�ොදාො�ැනී� පිළි�ඳව ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට අ�හැසුතොව�ක් 

ඇත්නම්, එස්ටාජාන් කීිම් භොවිතො කිරී� මෙහැෝ HVP swab ස්ව�ං එ�තුවක් සොදාො �ැනී� ඇතුලු වි�ල්��� �ොර්� �ැන සො�ච්ඡාො �රන්න.

සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො ඩිම්�මෙ�ෝෂ මෙහැෝ �ර්භොෂ පිළි�ො ඇතිවීමෙම් අවදාොන�ට මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ල�ොන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න 

තීරණ� කිරී�ට වර්ත�ොන සොධා��න් අවිනිශ්චිත මෙ�.

�ශ්චොත්-ඔස� වීමෙම්දී සිස්මෙජාන්ඩර් �ොන්තොවක් සඳහැො ඔ� �ැ�ති �රිදි, මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් භොවිතො �රන සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කු මෙහැෝ 

ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලමෙ�කු සඳහැො ස්ව�ංසිේධා මෙ�ෝනි රැධිර වහැන� තක්මෙස්රැ �රන්න.
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අධාය යනය කිරීසෞම් 

අරමුණු:

වර්තමාන වූහා විෙයාව �හා ලිංංගික්රා හාැසිරීම් මත පෙනම්ව �ංක්රාාාන්ති 

සෞරෝග්රීන් �ඳහාා ලිංංගැාශිරතව සෞබෝවන සෞරෝගැ ආශිරත අවොනම් තක්සෞ�රැ 

ක්රාරන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙැයි සෞත්රැම් ගැැනීම.

�ංක්රාාාන්ති සෞරෝග්රීන්සෞගැන් �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය තහාවුරැ වන බව ඇතුළැත් 

ක්රාරගැනිමින් ඔවුන්සෞ�  ලිංංගික්රා ඉතිහාා�යක් / සෞපර ෙත්ත �ටහාන් ලබා 

ගැන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙ යන්න සෞත්රැම් ගැැනීම.

�ත්රී ී පුරැෂ �මාජභාාවය තහාවුරැ ක්රාරන ලිංංගික්රා �ැත්ක්රාම් ක්රාර ඇති 

අසෞයකුට ඇතිවිය හාැකි ලිංංගික්රා සෞ�ෞඛ්යය ගැැටළු �මාසෞලෝචනය කිරීම.

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා ගැැ� ගැැනීම් වැළැැක්වීසෞම් ගැැටළු �හා 

ජන්මාණු ගැබ�ා කිරීසෞම් වික්රාල්පයන් සෞත්රැම් ගැැනීම.

ලිංංගික්රා හිං�නය පිළිබඳ �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්සෞ� අත්ෙැකීම් �හා ලිංංගික්රා 

අතවරයකින් පසු �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ට �හාාය වීම �ඳහාා සිදුක්රාලළැහාැකි 

ව�ාත් සෞහාාඳ කිායාවලීන් සෞත්රැම් ගැැනීම.

1

2

3

4
5

81



82පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ලිංගි� මෙසෞඛ්ය පිළි�ඳ ඉතිහැොස� සහැ වර්ත�ොන 

ලිංගි� කිි�ො�ොර�ම් �ගින් වර්ත�ොන මෙසෞඛ්ය �ැටලු �ැහැැදිලි �ළ 

හැැකි�. (නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, ලිංගි� හිංසන� මෙහැෝ මෙ�ර ලිං�ොශිිත මෙරෝ� 

වලට සම්�න්ධා අ�) එ� �රොථාමි� �ට්ටමින් වැළැක්වීමෙම් අවශාතොව� 

(�රතිශාක්ති�රණ�, උ�ත් �ොලන�, PeP මෙහැෝ PReP වැනිමෙේ) පිළි�ඳව 

තීරණ� �ළ හැැකි�.

වර්ත�ොන වූහැ විදාොව හැො ලිංගි� හැැසිරීම් �ත �දානම්ව සං�ොින්ති 

මෙරෝගීන් සඳහැො ලිං�ොශිිතව මෙ�ෝවන මෙරෝ� ආශිිතව �වතින අවදාොනම් 

වෛවදාවරැන් විසින් තක්මෙස්රැ �ළ යුතු�. සිස්මෙජාන්ඩර් පුේ�ලයින්ට 

සිදු�රනවො හැො ස�ොන සි�ලු� �ැක්ටීරි�ො සහැ වෛවරස් ආසොදාන 

සඳහැො සං�ොින්ති පුේ�ලයින්දා �රීක්ෂො �ළ හැැකි�. මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් පූර්ණ ශාොරීරි� �රීක්ෂණ වලින් අ�හැසුතොව�ට �ත්මෙ�. 

ස�හැර �රීක්ෂණ මුතොී සොම්�ල�ක් මෙහැෝ මෙවනත් සොම්�ල�ක් 

භොවිතමෙ�න් �ළ හැැකි �ව ඔ� විසින් �ැහැැදිලි �ළමෙහැොත් ඔවුන්ට 

විශ්වොස�ක් ඇති වි� හැැකි�. සෑ� මෙ�මෙනකුට� මුතොී සොම්�ල�ක් ල�ො 

දීමෙම් වි�ල්�� ල�ො දී� �ඟින් ඔවුන්මෙ� ශාරීර� මෙහැෝ ලිංගි� අව�ව 

පිළි�ඳ උ��ල්�න සිදු මෙනොකිරී�ට �හැසු �ි��ක් මෙලස භොවිතො �ල 

හැැකි�.

ලිංංගික්රා හාා පරජනන සෞ�ෞඛ්යයසෞ� 

වැෙගැත්ක්රාම

6.1

ලිංංගික්රා සෞ�ෞඛ්යය පිළිබඳ ඉතිහාා�ය/ සෞපර ෙත්ත 

�ටහාන යනු ඕනෑම සෞක්රාසෞනකුට �ාමානය වෛවෙය 

පරීක්ෂණයක්රා සෞහාෝ සෞභාෞතික්රා සෞතාරතුරැ පිළිබඳ 

ඉතිහාා�සෞ� වැෙගැත් අංගැයක් සෞ�. එය පුද්ගැලසෞයකුසෞ� 

�ාමානය සෞ�ෞඛ්යයයට අතයවශය වන අතර �තුට, 

යහාපැවැත්ම �හා දීර්ඝායුෂ �මඟ �ම්බන්ධා සෞ�. 
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අධා ො�නි� වශාමෙ�න් ලිංගි� මෙසෞඛ්ය සම්�න්ධාව මෙතොරතුරැ ල�ො මෙදාන 

�ි� කිහි��ක් �රදාර්ශාන� කිරී� �රමෙ�ෝජානවත් මෙ�. ඔ�ට මෙ�� �රශ්න 

ඇසී�ට අවශා ඇයිදා �න්නත්, මෙ�� ඔමෙ� සි�ලු� මෙරෝගීන්මෙ�න් ඔ� 

අසන සො�ොන �රශ්න �වත් �ැහැැදිලි �ර �ැනීමෙ�න් ආරම්භ �රන්න.

ලිංංගික්රා කිායා පිළිබඳ 

ඉතිහාා�යක් / සෞපර ෙත්ත 

�ටහානක් ලබා ගැැනීම

6.2

රහා�යමය බවින් යුක්ත, විනි�චය සෞනාක්රාරන, 

වෘත්ත්රීය �ාක්රාච්ඡාාවක්රා සෞක්රාාට�ක් සෞල�, ලිංංගික්රා 

කිායාක්රාාරක්රාම් ගැැන විමසීම වෛවෙය ඉතිහාා�සෞ� / 

සෞපර ෙත්ත �ටහාන් වල �ාමානයක්රාරණය වී තිසෞ� 

නම් එය බිය ගැැන්වීමක් සෞනාසෞ�. 

Ps ලිංංගික්රා සෞතාරතුරැ පිළිබඳ ඉතිහාා�ය 

1 2 3 4
භාාවිතා කිරීමට 
ක්රාැමති භාාෂාව 
/ සෞක්රාාට�
�� මෙ�ටි වශාමෙ�න් ලිංගි� 

මෙතොරතුරැ පිළි�ඳ ඉතිහැොස�ක්/

මෙ�ර දාත්ත සටහැනක් ල�ො 

�ැනී�ට �න අතර, ඔමෙ� ශාරීර� 

විස්තර කිරී�ට ඔ� භොවිතො �රන 

වචනවලට �� �රැ �රමි.

ඔමෙ� ලිංගි� අව�ව පිළි�ඳව 

සො�ච්ඡාො කිරීමෙම්දී �ො විසින් 

භොවිතො �ළ යුතු ඔ� �ැ�ති වචන 

මෙ�ොනවොදා? ඔමෙ� ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස් 

�ැන �තො කිරී�ට අවශා විට �ො 

භොවිතො �ළ යුතු, ඔ� �ැ�ති 

මෙවනත් විමෙශ්ෂිත වචන තිමෙ�දා? 

ඔ�ට අවශා කු�න ආ�ොරමෙ� 

�රීක්ෂණ�ක්දා �න්න මෙත්රැම් 

�ැනී� සඳහැො, ඔ�ට මීට මෙ�ර 

සිදු �ර ඇති සැත්�ම් පිළි�ඳව 

වි�සී�ට �ට සිදුමෙ�.

�හාක්රාරැවන්
ඔ� ලිංගි�ව හැැසිමෙරනවොදා? ඔ�ට 

�ැවති� හැැකි ලිං�ොශිිත මෙරෝ� 

/ එච්.අයි.වී අවදාොන� පිළි�ඳව 

අවමෙ�ෝධා �ර �ැනී� සඳහැො, 

ඔමෙ� සහැ�රැ මෙහැෝ සහැ�රැවන් 

පිළි�ඳව මෙතොරතුරැ කිහි��ක් 

දාැන �ැනී�ට �ට අවශා මෙ�. 

ඔ� සහැ�රැවන් කී මෙදාමෙනකු 

ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරනවොදා? 

ඔ� ශිෂ්ණ�ක් ඇති මෙ�මෙනකු 

ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරනවොදා? 

ඔ� මෙ�ෝනි�ක් ඇති අමෙ�කු ස�ඟ 

ලිංගි�ව හැැසිමෙරනවොදා?

පුහුණුකිරීම්
ඒ මෙේතුව නිසො�, ඔ� ලිංගි�ව 

හැැසිමෙරන ආ�ොර� පිළි�ඳවදා �ො 

මෙත්රැම් �ත යුතු�. ඔමෙ� ලිංගි� 

කිි�ො�ොර�ම් පිළි�ඳව �ො හැට 

�වසන්න. සහැ�රැවකුමෙ� ලිංගි� 

තරල වලට ඔ�ව නිරොවරණ� 

�ළ හැැකි ලිංගි� කිි�ො�ොර�ම් 

මෙ�ොනවොදා?

ලිංංගැාශිරතව 
සෞබෝවන 
ආ�ාෙනයන් 
�ඳහාා වන 
ආරක්ෂාව
එච්.අයි.වී ඇතුළු ලිං�ොශිිතව 

මෙ�ෝවන මෙරෝ� වලින් ඔ� 

ආරක්ෂො වන්මෙන් මෙ�මෙස්දා? ඔ� 

මෙහැෝ ඔමෙ� සහැ�රැවන්මෙ�න් 

කිසිමෙවකු මෙ�ොන්ඩම්, අත්වැසුම්, 

දාන්ත ආවරණ මෙහැෝ PrEP වැනි 

�ොධා��න් භොවිතො �රනවොදා? ඔ� 

PEP භොවිතො �රනවොදා? PEP භොවිතො 

කිරී�ට අවශා වි� හැැකි වන 

�රිදි �ෑත�දී අනොරක්ෂිත ලිංගි� 

සම්�න්ධා�ම් �වත්වො තිමෙ�දා?
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ලිංංගැාශිරතව 
ඇතිවන 
ආ�ාෙනයන් 
පිළිබඳ අත්රීත 
සෞතාරතුරැ
ඔ�ට �වදාො මෙහැෝ ලිං�ොශිිතව 

මෙ�ෝවන මෙරෝ� පිළි�ඳව මෙරෝ� 

ලක්ෂණ ඇතිවී තිමෙ�දා? ඔ� �වදාො 

මෙහැෝ ලිංගි� මෙසෞඛ්ය පිළි�ඳව 

�රීක්

ෂණ�ක් සිදු �ර තිමෙ�දා?

ගැැ� ගැැනීම
ඔ� ලිංගි�ව හැැසිමෙරන ඕනෑ� 

ලිංගි� කිි�ොවකින් �ැ��ැනීමෙම් 

අවදාොන�ක් තිමෙ�දා? ඔ� නම්, 

හැදිසි උ�ත් �ොලන �ි��ක් අවශා 

වි� හැැකි වන මෙලස �ෑත�දී 

අනොරක්ෂිත ලිංගි� සම්�න්ධා�ම් 

�වත්වො තිමෙ�දා? ඔ� මෙම් වන 

විට දාරැමෙවකු ලැබී�ට උත්සොහැ 

�රනවොදා?

ලිංංගික්රා �තුට 
ඔ� ලිංගි� එක්වී�ක් අත්විඳින 

ආ�ොර� පිළි�ඳව ඔ� මෙ�තරම් 

තෘ�ති�ත්දා? ලිංගි�ව එක්වීමෙම්දී 

ඔ�ට �ම් මෙ�දානොවක් මෙහැෝ 

අ�හැසුතොව�ක් දාැමෙන්දා?

�මීප 
�හාක්රාරැසෞගැන් 
සිදුවන හිං�නය
ලිංගි�ව ��ක් සිදු කිරී�ට 

කිසිමෙවකු ඔ�ට �ල �ර තිමෙ�දා? 

සමී� සම්�න්ධාතොව��දී ඔ�ට 

අනොරක්ෂිත �වක් දාැමෙනනවොදා?

�ංක්රාාාන්ති බව ෙ ඇතුළැත් ක්රාරගැන්නා වචන භාාවිතා ක්රාරමින් අ�න පර�න 
�ඳහාා උොහාරණa

5 6 7 8

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් හැට, ලිංගි� ඉතිහැොස� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ ල�ො 

�ැනී� සඳහැො භොවිතො �රන 5TT සො�නි� සම්මුඛ්ය �රීක්ෂණ�ට මෙ�ොමෙහැෝ 

විට අ�තර අං� තුනක් ඇතුළත් කිරී� සිදුවි� හැැ� - �ැ�ති භොෂොව 

/ මෙ�ොටස්, ලිංගි� සතුට සහැ සමී� සහැ�රැමෙ�න් සිදුවන �රචණ්ඩත්ව� 

ඒවො මෙ�. මෙ�� 8TT �න ලිංගි� ඉතිහැොස� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ ල�ො 

�ැනීමෙම් සම්මුඛ්ය �රීක්ෂණ�, විමෙශ්ෂිත ආ�ොර�කින් සං�ොින්ති 

පුේ�ල�න් දා ඇතුළත් මෙ�ොට�ත් �රශ්න කිහි��ක් �හැත වගුමෙ� ඇත. 

සෑ� �රශ්න�ක්� වටිනො මෙතොරතුරැ ස��න නමුත් මූලි� උ�මෙේශාන�කින් 

ඒවො සි�ල්ල ආවරණ� කිරී�ට �ොල� මෙනො�ැති වි� හැැකි�.
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සැත්�මින් ස�සන ලදා මෙ�ෝනි �ොර්��ක් ඇති සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

�ොන්තොවක් සඳහැො ඔ� මෙ�ෝනි �රීක්

ෂණ�ක් සිදු �රන විට දාැන�ත යුතු නිශ්චිත �රැණු තිමෙ�.

සැත්�මින් ස�සන ලදා මෙ�ෝනි �ොර්��� බිත්ති සො�ොනමෙ�න් ශිෂ්ණමෙ� 

ස�කින් සෑදී ඇත. මෙ�ෝනි �ොර්�� එ� මෙ�ලට සමෙ�න් ආවරණ� වී ඇති 

�ැවින්, ශිෂ්ණමෙ� හැො වෘෂණමෙ� ස� �ත ඇති වි� හැැකි සමෙම් පිළි�ො 

සහැ සමෙම් මෙරෝ� වැනි සමෙම් ආ�ොධා�න් මෙ�හි ඇතිවීමෙම් අවදාොන�ක් 

ඇත. �ොහිර ස� �ත එවැනි තත්ව�න්ට ස�ොනව සැලකි� යුතු�.

ඇමෙනොස්මෙ�ෝ��ක් (anoscope) මෙහැෝ කුඩො මෙ�ෝනි ස�මෙ�ක්ෂන�ක් 

(vaginal speculum) භොවිතො �රමින් �ට� �ැටි �ැසී�, ඉන්නන් 

ඇතිවී� මෙහැෝ තුවොල ඇතිවී� සඳහැො වොර්ෂි�ව දාෘශා�� මෙශාෝිණි 

�රීක්ෂණ�ක් (visual pelvic exam) සිදුකිරී� සල�ො �ැලී� සොධාොරණ 

�.

පුරස්ථා �ීන්ථිමෙ� �රීක්ෂණ�ක් අවශා වන්මෙන් නම්, එ� මෙ�ෝනි �ොර්�මෙ� 

ඇතුළතින්දා සිදු �ළ හැැකි� (�හැත රෑ� සටහැන �ලන්න).

ලිං�ොශිිතව මෙ�ෝවන මෙරෝ� සහැ සැත්�මින් ස�සන ලදා මෙ�ෝනි �ොර්��ක් 

සම්�න්ධා මෙවනත් ආසොදාන පිළි�ඳ වොර්තො කිහි��ක් තිමෙ�. (උදාො: 

මෙ�ොමෙනෝරි�ො, මෙ�ෝනිමෙ� ඇතිවන �ැක්ටීරි�ො ආසොදාන) මෙරෝ� ලක්ෂණ 

මෙේතුමෙවන් සො�නි�ව ඇඟවුම් �ළ විට, ශාොරීරි� �රීක්ෂණ�ක් සහැ 

සුදුසු �රීක්ෂණ�ක් �ළ යුතු�.

පිළි�ො �රීක්ෂණ �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා අනු��න� �රමින් �හැො �ඩවැමෙල් 

පිළි�ො ඇත් දාැයි මෙසො�ො �ැලී�ට සොක්ෂි සඳහැො �හැො �ඩවැමෙල් �ට� 

�ේධා කිරී� �ගින් නිර්�ොණ� �රන ලදා මෙ�ෝනි�ක් දාෘශා�� මෙලස 

�රීක්

�ැත්ක්රාමින් �ක්රා�න ලෙ 

සෞයෝනි මාර්ගැයක්රා ලිංංගික්රා 

සෞ�ෞඛ්යයය

6.3

ඔසෞ� සෞරෝගියාසෞ� ලිංංගික්රා සෞ�ෞඛ්යයය �හා යහාපැවැත්මට 

�හාාය වීමට �ැත්ක්රාමින් �ක්රා�න ලෙ සෞයෝනි මාර්ගැය 

සුව ක්රාරන ආක්රාාරය නිරීක්ෂණය කිරීම ඇතුළැත් සෞ�. 

�ැත්ක්රාමින් සෞයෝනි මාර්ගැය �ක්රා� කිරීසෞමන් පසු පළැමු 

වරට ලිංංගික්රාත්වය ගැසෞ�ෂණය ක්රාරන �ංක්රාාාන්ති 

ක්රාාන්තාවක්රාට �ායනික්රා උපසෞෙ� ලබා දීම ෙ ඊට 

ඇතුළැත් විය හාැකිය.

ෂො �ළ යුතු අතර මෙරෝගි�කුට දාැවිල්ලක් සහිත �ඩවැමෙල් මෙරෝ��ක් 

ඇත්නම් එ� නිරීක්ෂණ� �ළ යුතු�.

05 වන �ොතෘ�ොමෙවහි සඳහැන් �ර ඇති �රිදි, සැත්�මින් ස�සන 

ලදා මෙ�ෝනි �ොර්��� �ැ�මෙ�ලක් මෙනො�ැත, එ�ැවින් HPV සඳහැො 

�ැ�මෙ�ල �රීක්ෂණ අදාොළ මෙනොමෙ�. Pap smears ස�ඟ සැත්�මින් 

ස�සන ලදා මෙ�ෝනි �ොර්��� ඇතුළත �තුපිට ආවරණ� වන ද්රව 

තක්මෙස්රැ �ළ මෙනොහැැකි �ැවින්, Pap smears දා අදාොළ මෙනොමෙ�. 
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පවතින ලිංංගික්රා අවයවයන්හි පටක්රා 
වලිංන් ශිෂ්ණය �ෑදීසෞම් �ැත්ක්රාම (Metoidi 
oplasty), ශීෂ්ණය �ැක්රාසීම ආදිය 
ඇතුළැත් වන කිායාවලිංය (phalloplasty) 
�හා ලිංංගික්රා සෞ�ෞඛ්යයය

6.4

නි�මෙ�ෝර්ක් හි Callen-Lorde �රජාො මෙසෞඛ්ය �ධාස්ථාොන� විසින් �ම්� 

(Pump) �නුමෙවන් �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�ක්  �ර�ොශා�ට �ත් �ර ඇත: පිරිමින් 

ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො වන ලිංගි� 

සතුට සහැ මෙසෞඛ්ය සම්�ත් පිළි�ඳ �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා� (TMSM) (Callen-
Lorde 2021).1 TMSM අ� සඳහැො ලිංගි� මෙසෞඛ්ය� පිළි�ඳ �ැහැැදිලි 

මෙතොරතුරැ �රතර�ක් සපුරොලී� සඳහැො TMSM �රජාොවන් සහැ සං�ොින්ති 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො පිළි�ඳ විමෙශ්ෂඥයින්මෙ� අදාහැස් ඇතුළත් �රමින් 

මෙ�� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා� නිෂ්�ොදාන� �රන ලදී. එ� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

ස��න්නන් සහැ සං�ොින්ති මෙරෝගීන් සඳහැො නිර්�ොණ� �ර ඇති අතර 

metoidioplasty මෙහැෝ phalloplasty සැත්�ම් වලින් �සුව ලිං�ොශිිතව 

මෙ�ෝවන මෙරෝ� පිළි�ඳව �හැත සඳහැන් උ�මෙදාස් ඇතුළත් මෙ�.

17http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/PUMP-TMSM-Health-
Guide_Final_V3.2.pdf

 “ශාල�ර්�මෙ�දී  එහැො මෙ�හැො �රන �ට� �ත �දානම්ව, 

ශාල�ර්�මෙ�න් �සුව නව ලිං�ොශිිත මෙරෝ� හැො එච්.අයි.වී 

ආසොදාන� වීමෙම් හැැකි�ොවක් ඇත. නව මුතොී �ොර්�� ආසොදාන 

වලට මෙ�ොදුරැ වි� හැැකි �ට� වලින් මෙ�ළ�ැසි� හැැකි අතර, 

සැත්�ම් �ළ අ� හැට, අ�මෙ� නව මුතොීශාමෙ� ලිං�ොශිිත මෙරෝ� 

ඇතිවි�  හැැ�. ශාල�ර්�මෙ�න් �සු ඔමෙ� ශාරීරමෙ� එ� 

මෙ�ොටස භොවිතො �රමින් මෙ�ොන්ඩම් මෙනො�ැතිව ලිංගි�ව හැැසිරී 

ඇත්නම් මෙ�ොමෙනෝරි�ො සහැ ක්ලැමීඩි�ො මෙරෝ� සඳහැො �රීක්ෂො 

කිරී� අවශා මෙ�.

ඔ�මෙ� මුතොී �ොර්�� දිගු කිරී� සිදු �ර ඇති අතර තව�ත් 

ඔමෙ� මෙ�ෝනි �ොර්�� තිමෙ� නම් සහැ ඔමෙ� මෙ�ෝනි �ොර්�� 

ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන්මෙන් නම්, මුතොී �ොර්�� දාැන් මෙවනත් 

ස්ථාොන�� �වතින �ැවින්, මෙ�ෝනි �ොර්��ට ආමෙ�ණි� වි� හැැකි 

ආසොදාන සඳහැො මෙවන� �රීක්ෂණ�ක් සිදු�ර �ැනී� අවශා මෙ�, 

මෙ�� �රීක්ෂණ� මුතොී �රීක්ෂො කිරී� මෙවනුවට අදාොළ ශාරීර 

මෙ�ොටස පුළුන් මෙරොදාකින් �ැදා ල�ො �න්නො සොම්�ල�කින් සිදු 

�ළ හැැකි�.

ඔමෙ� ශිෂ්ණමෙ� කිසිදු මුතොී �ොර්��ක් මෙනො�ැති නම්, හැර්පීස් සහැ 

සිෆිලිස් වැනි ස�හැර ලිං�ොශිිත මෙරෝ� තව�ත් සමෙම් සිට ස�ට 

ස්�ර්ශා වීමෙ�න් �ැතිර �ො හැැකි�. ඊට අ�තරව, නව ශිෂ්ණමෙ� 

�ැපීම් සිදුවී�. . . ලිංගි�ව හැැසිරී�ට මෙ�ර ශිෂ්ණමෙ�න් අ�තර 

මෙරෝ� ඉවත්කිරී�ට �ොමෙ�න් ඇතිවන ඉතො සුළු �ැපීම් ඇතුළුව, 

එච්.අයි.වී වැනි රැධිර� හැරහැො සම්මෙ�රෂණ� වන ආසොදාන සඳහැො 

ඔ� වඩොත් විවෘත වනු ඇත.

මූලොශාි�: Callen-Lorde. 2021. Pump: පිරිමින් ස�ඟ ලිංගි�ව 

හැැසිමෙරන සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො ලිංගි� සතුටක් සහැ 

මෙසෞඛ්ය සම්�ත් පිළි�ඳ �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�.
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වැඩිවි� �ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර ලක්ෂණ අවහිර කිරී� මෙහැෝ ස්තීී 

පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන චිකිත්සොව ආරම්භ කිරී�ට 

මෙ�ර සරැභොව� ආරක්ෂො කිරී� සම්�න්ධාව සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන පුේ�ලයින් ස�ඟ සො�ච්ඡාො �ළ යුතු�.

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතො කිරීමෙ�න් සරැ �ව 

අඩු වි� හැැකි�; මෙහැෝමෙ�ෝන අත්හිට වූවදා මෙ�� ස්ථිර වි� හැැකි�.

එස්ටාජාන් මෙහැෝමෙ�ෝන� �ගින් සං�ොින්ති �ොන්තොවන්මෙ� ලිංගි� ආශාොව, 

ශිෂ්ණ� ඍජු වී� සහැ ශු�ොිණු පිටවී� අඩු �ළ හැැකි�. මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 

මෙහැෝමෙ�ෝන� �ගින් සො�ොනමෙ�න් ලිංගි� ආශාොව වැඩි �රයි.

අවශා නම්, අභන්තර ලිංගි� �රීක්ෂණ�ක් �දානම් වි� යුත්මෙත් 

මෙස්වොදාො���ොමෙ� අතීත සහැ �ෑත �ොලීන ලිංගි� ඉතිහැොස� සහැ 

පුේ�ල�ො �රීක්ෂණ� සිදු කිරී�ට �ැ�තිදා �න්න �දානම් �ර�න �. 

කිි�ො �ටි�ොටිමෙ� �ම් �ම් �ැටළු සහැ �රතිලොභ පිළි�ඳ සො�ච්ඡාොවක් 

ඕනෑ� ශාොරීරි� �රීක්ෂණ��ට මෙ�ර තිබි� යුතු�. අත්වැසුමින් ආවරණ� 

වූ ඇඟිල්ලක් සහැ/මෙහැෝ සුදුසු �ර�ොණමෙ� ස�මෙ�ක්ෂන�ක් �රීක්ෂොවට 

භොවිතො �රන්න.

�රැභාාවය ආරක්ෂා ක්රාර තැබීම �හා උපත් 

පාලන ක්රාාම ඇතුළු පරජනන සෞ�ෞඛ්යයය

6.5

වැඩිවිය පැමිණීසෞම්දී ඇතිවන ශරීර ලක්ෂණ අවහිර 

කිරීම සෞහාෝ �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන 

චිකිත්�ාව ආරම්භා කිරීමට සෞපර �රැභාාවය ආරක්ෂා 

කිරීම �ම්බන්ධාව �ංක්රාාාන්ති හාා �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය 

විවිධාාක්රාාර වන පුද්ගැලයින් �මඟ �ාක්රාච්ඡාා ක්රාළැ යුතුය.

ජන්මාණු ගැබ�ාව
Gonadotropin මෙහැෝමෙ�ෝන මුදාො හැැරී� (Gonadotropin Releasing 
Hormones - GnRH) මෙහැොමෙ�ෝන අවහිර �රන ද්රව / වැඩිවි� 

�ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර ලක්ෂණ අවහිර �රන ද්රව ආ�සු හැැරවි� 

හැැකි අතර දිගු �ොලීනව සරැ �ව මෙ�මෙරහි �ල�ෑම් මෙනො�ළ යුතු�. 

මෙ�මෙස් මෙවතත්, ළ�යින්ට සහැ තරැණ ව�මෙස් �සුවන්නන්ට මෙම් වන 

විට සහැ අනො�තමෙ� දී ඔවුන් සඳහැො �වතින වි�ල්��න් පිළි�ඳව 

සංවර්ධානොත්��ව සුදුසු මෙතොරතුරැ ල�ො දී� වැදා�ත් �.

ශු�ොිණු ��ඩො කිරී�ට හැැකි සහැ දාැරි� හැැකි තැන�, වැඩිවි� 

�ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර ලක්ෂණ අවහිරතො ඇතිවී�ට මෙ�ර මෙ�� 

සල�ො �ැලි� යුතු�.

අව� වශාමෙ�න් Tanner 3 වන අදි�ර �රො ළඟො වී ඇති �ැහැැණු 

මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී� පිළි�ඳව සල�ො �ලන අ� සඳහැො, ශු�ොිණු වල 

සංරක්ෂණ� සල�ො �ැලී� නිර්මෙේශා �රනු ලැමෙ�, එහිදී මෙ�� ල�ො �ත 

හැැකි සහැ දාැරි� හැැකි වි�ල්��කි.  නව මෙ�ොවුන් විමෙ� (Tanner අදි�ර 

2-3) �සුවන්නන්මෙ�න්, �රිණත ශු�ොිණු එ�තු කිරී� සො�ොනමෙ�න් �ළ 

මෙනොහැැක්මෙක්, �රිණත ශු�ොිණු ඇති වන්මෙන් වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් සිට 

�ධා� අවධිමෙ�දී (Tanner අදි�ර 3-4) වන නිසො�. ස්තීී පුරැෂභොව� 

තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ආරම්භ කිරී� පිළි�ඳ තීරණ �ැනී�ට මෙ�ර 

ශු�ොිණු එ�තු �ර ��ඩො �ළ හැැකි�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, නව මෙ�ොවුන් 

විමෙ� �සුවන්නන් වැඩිහිටි අවහිරතො ල�ො�ැනීමෙ�න් මිදී�ට �ැලි��ක් 

දාක්වන නිසො පුරැෂත්ව�රණ� පිළි�ඳව �වතින අවදාොනම් මෙේතුමෙවන්, 

ශු�ොිණු ��ඩො �ර තැබී� වැදා�ත් මෙ�. Biopsy �ගින් ල�ො�ත් වෘෂණ 

මෙ�ෝෂ වල Cryopreservation ස�හැර රටවල ල�ො මෙදාන නමුත් එ� 

�ර්මෙ�ෂණොත්�� �ට්ටමෙම් �වතින �ව සැලමෙක්.

පුරැෂ�රණ� කිරීමෙම් මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී� �ැන සල�ො �ලන අ� 

සඳහැො, ඩිම්� මෙහැෝ ඩිම්�මෙ�ෝෂ �ට� ��ඩො කිරීමෙම් වි�ල්�� තිමෙ� 

නම් එ� සො�ච්ඡාො �ළ යුතු�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙ�� ආ�ි�ණශීලී කිි�ො 

�ටි�ොටිවලට සම්�න්ධා මෙ�. ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන 

ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර ඩිම්� ල�ො �ැනී� සඳහැො පීඩන�ක් මෙනො�ැත. 

මෙ��ට මෙේතුව මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් වලට නිරොවරණ� වී� අනො�තමෙ� 

මෙසෞඛ්ය සම්�න්න ඩිම්� ල�ො �ැනීමෙම් සම්භොවිතොවට �ල�ොන �වට 

වර්ත�ොන සොක්ෂි මෙනො�ැති වී�යි.
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�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා උපත් පාලන ක්රාාම 
මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර උ�ත් �ොලන �ි� පිළි�ඳව 

උ�මෙදාස් ල�ො දී� වැදා�ත් �. මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් මෙහැෝමෙ�ෝන චිකිත්සොව 

�ර�ොණවත් උ�ත් �ොලන �ි��ක් මෙනොවන අතර මෙ�හි ඇන්මෙඩෝොජානී�රණ 

�ල�ෑම් වලින් �ළල�ට සිදුවන හැොනි� නිසො �ර්භණී ස�මෙ�දී 

මෙ�� හැොනිදාො�� �රති�ොර�ක් මෙ�. සං�ොින්ති මෙනොවන පිරිමින් ස�ඟ 

අනොරක්ෂිත ලිංගි� සම්�න්ධා�ම් �ැවැත්වී� �ඟින් සං�ොින්ති පුරැෂයින් 

�ර්භණීභොව�ට �ත්වී�ට මෙ�න්� ලිං�ොශිිත මෙරෝ� වලට මෙ�ොදුරැ වීමෙම් 

අවදාොන�ක්දා ඇත.

පිරිමින් ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන සං�ොින්ති පුරැෂයින්ට (සං�ොින්ති 

MSM) අනවශා �ේධාති�� ස්තීී�රණ��ට තුඩු මෙනොමෙදාන සුදුසු උ�ත් 

�ොලන �ි� ල�ො දී� සල�ො �ලන්න. මෙ�රොමෙජාස්ටමෙරෝන් �ත �දානම් වූ 

දිගු කිි�ො�ොරීත්ව�ක් �වතින �රතිවර්තන� �ළ හැැකි උ�ත් �ොලන�න් 

(Long Acting Reversible Contraception -LARCs) (Depo provera®, Jadelle®) 
මෙහැෝ IUD (Mirena®) ආදි� උ�ත් �ොලන �ි� සඳහැො සුදුසු වි�ල්� වන 

අතර මෙ�ොන්ඩම් භොවිතො කිරී� �ඟින් ලිං�ොශිිත මෙරෝ� වලින් අතිමෙර්� 

ආරක්ෂොවක් ස��යි. මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් චිකිත්සොමෙවන් �ැ�මෙ�ල ක්ෂ� 

වී�ක් ඇති අමෙ�කුට IUD ඇතුළත් කිරී� වඩො මෙ�දානො�ොරී හැො තොක්ෂණි� 

වශාමෙ�න් වඩො අභිමෙ�ෝ�ොත්�� වි� හැැකි�.

උපත් පාලනය පිළිබඳ උපසෞෙ�

ස�හැර සං�ොින්ති පුේ�ලයින් �ර්භණීභොව�ට �ත්වි� හැැකි ලිංගි� 

සම්�න්ධාතොවල සිටින අතර, උ�ත් �ොලන� සම්�න්ධාව, �ැ� �ැනීමෙම් 

�රීක්ෂණ�ක් මෙහැෝ ��සොවක් කිරී� ආදි� සඳහැො උත්සොහැ �ළ හැැකි�.

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් ල�ො�ැනී� ��ණක්, �ර්භොෂ�ක් ඇති සං�ොින්ති 

පුරැෂයින්ට සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර පුේ�ලයින් සඳහැො 

ඵලදාොයී වන උ�ත් �ොලන �ි��ක් මෙනොමෙ�. එමෙලස�, ඊස්ටාජාන් සහැ/

මෙහැෝ මෙ�රොමෙජාස්ටමෙරෝන් ��ණක් දිගු �ොලීන භොවිතමෙ�න් �සුව වුවදා, 

ශිෂ්ණ�ක් සහිත සං�ොින්ති �ොන්තොවන්ට සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

විවිධාො�ොර පුේ�ලයින් සඳහැො ඵලදාොයී උ�ත් �ොලන� �ි��ක් මෙනොමෙ�. 

උ�ත් �ොලන වි�ල්��න් පිළි�ඳව මෙතොරතුරැ අවශා දාැයි �ැහැැදිලි 

�ර�ැනී�ට මෙරෝගීන්මෙ�න් ඔවුන්මෙ� ලිංගි� හැැසිරීම් සහැ සහැ�රැවන් 

පිළි�ඳව විස්තර වි�සන්න.
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6.6

පුළුල්ම අර්ථසෞයන් ගැත් ක්රාල, “�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය 

මත පෙනම් වූ පරචණ්�ත්වය” යනු පුද්ගැලසෞයකුසෞ� 

ජීව විෙයාත්මක්රා ලිංංගික්රාත්වය මත පෙනම්ව, ඔවුන්සෞ� 

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය මත පෙනම් සෞහාෝ ඔවුන්සෞ� �ත්රීී 

පුරැෂ භාාව පරක්රාාශනය පුරැෂත්වය �හා �ත්රීතී්වය 

පිළිබඳ �මාජමය වශසෞයන් නිර්වචනය ක්රාර ඇති 

�ම්මතයන් උල්ලංඝනය කිරීමක් සෞල� වටහාා ගැත් 

විට ඇති වන පරචණ්�ත්වය සෞ�. (Khan, 2011)

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ 

භොව �ර�ොශාන� මෙේතුමෙවන් ඔවුන්ට එමෙරහිව සිදුවන හිංසන� ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොජාභොව� මෙේතු �ර�න සිදුවන �රචණ්ඩත්වමෙ� (Gender 
Based Violence –GBV) එක් ආ�ොර�කි. (Betron and Gonzalez-Figueroa, 
2009).

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ත �දානම් වූ �රචණ්ඩත්ව�ට ශාොරීරි�, 

ලිංගි� සහැ �ොනසි� අ�මෙ�ෝජාන ඇතුළත් මෙ�; තර්ජාන; �ලහැත්�ොර�; 

නිදාහැස අත්තමෙනෝ�ති� මෙලස අහිමි කිරී�; සහැ රොජා මෙහැෝ 

මෙ�ෞේ�ලි� ජීවිතමෙ� සිදු වන ආර්ථි� හිඟ� ආදි� ඇතුළත් මෙ�. 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට එමෙරහිව ඉලක්� �රන විට, ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ත �දානම් වූ �රචණ්ඩත්ව�ට නිරන්තරමෙ�න් 

සං�ොින්ති �රජාොවට විමෙශ්ෂිත වූ �ලමෙ�� සහැ �ොලන උ��ි� ඇතුළත් 

මෙ�. උදාොහැරණ�ක් මෙලස, මෙ�� �රැණු ඇතුළත් වි� හැැකි�:

 y වැරදි න�ක්, සර්වනො��ක් මෙහැෝ ඔවුන්මෙ� ශාරීර� ස�ච්චල�ට 

ලක් කිරී� �ඟින් සංක් රොන්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� අනන් �තොව� 

සම්�න්ධාව ඔවුන්ව පීඩොවට �ත් කිරී�.  

 y �මෙ�කුමෙ� සං�ොින්ති තත්ත්ව� පිළි�ඳව මෙහැළි �රන �වට 

තර්ජාන� කිරී�.

 y පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී �ර�ොශාන� �ොලන� 

18 Find the videos and other information  transhub.org.au/herenow 
This project was funded by, and created in close collaboration with the 
Prevention and Response to Violence and Neglect unit (PARVAN) at the 
New South Wales Ministry of Health.

කිරී� මෙහැෝ ඔවුන් ‘සැ�ෑ’ �ොන්තොවක් මෙහැෝ පිරිමිමෙ�කු මෙනොවන �ව 

� ර�ොශා කිරී�.

 y මෙහැෝමෙ�ෝන මෙහැෝ මෙවනත් වෛවදා �රති�ොර සඳහැො ඔවුන්මෙ� �රමෙ�ශා� 

� රතික්මෙෂ්� කිරී� මෙහැෝ �ොලන� කිරී�

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් හැට සිදුවන ලිංගි� හිංසන� ඉතො ඉහැළ �ට්ට�� 

�වතී. ආසි�ො �ැසිෆික් Trans Health Blueprint හි 3 වන �රිච්මෙ�දා� 

ආසි�ො සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ රටවලින් �ර�ොණොත්�� දාත්ත 

සහැ ගුණොත්�� �ර්මෙ�ෂණ �න මෙදා�� උපුටො දාක්වමින් සං�ොින්ති 

�ොන්තොවන්ට එමෙරහිව සිදුවන ලිංගි� හිංසන� මෙල්ඛ්යන�ත �රයි. 

(මෙසෞඛ්ය �රති�ත්ති වො�ෘති�, APTN සහැ UNDP 2015). එව�ට මෙ�� 

�ලො�මෙ� සං�ොින්ති පුරැෂයින්ට එමෙරහිව සිදුවන ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

�ත �දානම් වූ හිංසන� පිළි�ඳ �ර�ොණොත්�� දාත්ත මෙනො�ැත
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ඕ�්ට්රේලියාව
සංහාභාාගී �ූ සංංක්රා්රුාන්ති 

පුද්යා්ගලයින්
අ�ම �ශ්යයවෙන් එක්රා් ලිංගික්රා අත�රු �ීමක්රා් �ාරු්තා 
ක්රාිරුීම

Callander et al 2018

සං�්රොන්ති 
�ුදා්�ල�ින්
උපතේද්යාී සං්ත්රුී 
ලවෙසං ප�රුා ඇති 
සංංක්රා්රුාන්ති පිරුිමින් 
සංහා ද්යා්�ිමය නො�න 
පුද්යා්ගලයින් අතරු ඉහාළ 
අනුපාත සංමඟ

සංොමොන්ය 
ජන�හැනය

ඔසං්ට්රාේලිය�වේ ක්රා�න්තා� ආරාක්රා්ෂ�ව 
පිළිබඳ ජ�තාික්රා පරා්යේෂණ සංංවිධා�නය 
විසංින් මාෑතාක්රාදී ක්රාරාන ලද පරා්යේෂණයක්රාින් 
හතේළි වූයේ ඕසං්ට්රාේලිය�වේ වතේසංතේන 
විවිධා වරා්ණ වලින් යුතා් සංංක්රා්රා�න්තාි 
ක්රා�න්තා�වන් න�ඳුනන අයතේක්රාු විසංින් ලිංගැික්රා 
අතාවරායක්රාට ලක්රා් වූ බව ව�රා්තා� ක්රාිරාීමාට 
සංිසං්ජන්�රා් ක්රා�න්තා�වන්ට ව�� වු�ි ඉ�ක්රා් 
ඇතාි බවයි.

<50%
ඔස්ට්රේලි�ොවේ සො�්�ල ල�ො 
�ත් සං�්රොන්ති �ුද්ා�ල�න්�මෙන් 
50%�් දාමෙනො ලිං�ි� අතවර��ට 
�සු �ිසිව�ුට �වසො හැෝ සහැො� 
�තො ඇත.

ආසියා පැසිෆික් ක්රාලාපය පුරා සිදුවන 
ලිංංගික්රා අතවර පිළිබඳ �ංඛ්යයාසෞල්ඛ්යන

50% 14%
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AOTEAROA, නවසංීලන්තාය
�හාභාාගැී වූ පිරි� 
1178 ක්රාි.
→  සං�්රොන්ති �ිරි�ි

→ සං�්රොන්ති �ොන්තොවන්

→ දා්වී�� නොවන  

   �ුදා්�ල�ින්

��මෙ�ු ඔවුන්�ේ �ැ�ැත්තට එරමෙහැිව ඔවුන් ස�ඟ ලිං�ි�ව 

හැැසිරුණු �ව වොර්තො වි�

2-3x 7-12x
සො�ොන්� ජාන�හැන�ේ සිටින 

�ොන්තොවන්ට වඩො වැඩි වේ.

සො�ොන්� ජාන�හැන�ේ සිටින 

�ිරි�ින්ට වඩො වැඩි වේ.Veale et al 2019

 11% �් ��ණ, ලිං�ි� �්රචණ්ඩත්ව� 

අත්විඳින ලදා සං�්රොන්ති හැෝ දා්වි�� 

නොවන �ුදා්�ල�ින්  ස්ත්රී දාූෂණ��් 

හැෝ ලිං�ි� අ��ෝජාන සේවොව� සහැො� ල�ො �ත්හැ.

�් ��ණ, ලිං�ි� �්රචණ්ඩත්ව� 

අත්විඳින ට්රොන්ස් හැෝ දා්වි�� 

නොවන �ුදා්�ල�ින් ඒ අවස්ථාොවේ 

�ොලිසි�ට �ැ�ිණි�හැ.

3% 
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GBV / IPV �ඳහාා පරීක්ෂා කිරීම 
ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ත �දානම් වූ හිංසන� (Gender-Based 
Violence- GBV) සහැ සමී� සහැ�රැ �රචණ්ඩත්ව� (Intimate Partner 
Violence - IPV) සඳහැො වන �රීක්ෂොව, සො�ොනමෙ�න් තනි�ර� 

(සිස් ස�ොජාභොවී) �ොන්තොවන් මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු �රන අතර 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් �ැන සඳහැන් �රන්මෙන් �ලොතුරකිනි. 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් විසින් අත්විඳින �රචණ්ඩත්වමෙ� ඉහැළ අනු�ොත�න් 

සැලකිල්ලට මෙ�න, සි�ලු� ස්තීී පුරැෂ අනනතොව�න් හැරහැො, GBV 

සහැ IPV සඳහැො �රීක්ෂොව සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට ස�ොනව සිදු �ළ යුතු� 

(Peitzmeier et al, 2020).

ලිංංගික්රා අතවරයකින් පසු �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ට 
�හාාය වීම 
ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ත �දානම් වූ �රචණ්ඩත්වමෙ�න් දිවි �ලවො 

�ත් අ� සඳහැො �ළමු මෙ�ළ �රතිචොර� ල�ො මෙදාන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න 

මෙ�න්� අවශා හැො ඉල්ලූ �රිදි මෙවනත් මෙස්වො ස��න්නන් මෙවත මෙ�ොමු 

වන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න පිළි�ඳව මෙස්වො ස��න්නන් පුහුණු �ළ යුතු�. 

මෙ�� මෙ�ොඩියුල� තුල සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

�ත �දානම් වූ හිංසන� අත්විඳින විට මුහුණ මෙදාන නිශ්චිත අභිමෙ�ෝ� 

කිහි��ක් මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු �රයි.

ලිංගි� අතවර මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� ජීවිත වලට �ල�ොන 

අතර, ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� නි�ැදි �රන ලදා සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ�න් 

අඩ�ටත් වඩො අඩු සංඛ්ය ොවක් �ොටවත් �වසො නැති �වත් මෙහැෝ ලිංගි� 

අතවර�කින් �සු සහැො� ල�ො �ත් �වත් අපි දානිමු. (Callander et 
al., 2018). නවසීලන්තමෙ�, ලිංගි� හිංසන�ක් අත්විඳි සං�ොින්ති මෙහැෝ 

ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින්මෙ�න් 11% ක් ��ණක් ස්තීී දූෂණ�ක් මෙහැෝ 

ලිංගි� අ�මෙ�ෝජාන මෙස්වොව� සහැො� ල�ොමෙ�න ඇති අතර ඒ වන විට 

මෙ�ොලිසි�ට �ැමිණිමෙ� 3% ක් ��ණි. සං�ොින්ති �රජාොවන්ට මෙ�ොලීසි� 

ස�ඟ සංකීර්ණ ඉතිහැොස�ක් හැො සම්�න්ධාතොව�ක් තිබි� හැැකි�, නීති 

විමෙරෝධී ලිංගි� ශාි�මෙ� මෙ�දී�, ‘හැරස් විලොසිතො’, ස�ලිංගි� මෙස්වන� 

මෙහැෝ හිඟ�මෙන් මෙ�දී�, මෙහැෝ මෙනො�ැහැැදිලි මෙහැෝ �හැජාන �රදාර විධිවිධාොන 

�ටමෙත් විමෙශ්ෂමෙ�න්� සං�ොින්ති �ොන්තොවන් ඉලක්� �ර�නු ල�යි 

(UNDP and APTN 2017).

ඔ� ස��න මෙස්ව� මෙහැෝ පුහුණුව ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රමින් සිදු 

කිරී� තුළින් සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට ආරක්ෂිත �වක්, සහැමෙ�ෝ��ක් සහැ 

මෙ�ෞරව� දාැමෙනන �ව සහැති� කිරී�ට උ��ොරී වන අතර, ලිංගි� 

අතවර�කින් �සු ඔවුන්ට අවශා සහැ� ල�ො �ැනී�ට ඔවුන් ළඟො වීමෙම් 

වැඩි ඉඩක් ඇත. 04 වන �ොතෘ�ොව �ඟින් ඔ�මෙ� සි�ලු� සං�ොින්ති 

මෙරෝගීන් සඳහැො ස්ථිර සහැ ඇතුළත් �රිසර�ක් නිර්�ොණ� කිරී� සඳහැො 

ඔ�ට �ත හැැකි පි�වර මෙ�ොමෙහැො��ක් ආවරණ� �ර ඇත. නිදාසුනක් 

මෙලස, සි�ල්ල ඇතුළත් කිරීමෙම් ආ�ෘති තහැවුරැ කිරී�, සං�ොින්ති මෙ�ොඩි 

�රදාර්ශාන� කිරී�, මෙ�ෝස්ටර් සහැ මෙසෞඛ්ය �රවර්ධාන සම්�ත් �රදාර්ශාන� 

කිරී� සහැ සි�ලු� ආ�ොරමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් සඳහැො 

වැසිකිළි �හැසු�ම් ස��ො තිබී� මෙ��ට ඇතුළත් �.. 
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ඔසෞ� සෞරෝගියාට:
 y ඔවුන්ට ල�ො�ැනී�ට අවශා මෙස්වොවන් මෙ�ොනවොදා �න්න පිළි�ඳව 

සහැ ඔවුන්ට එ� මෙස්වොමෙ�දී සිදු�ර�ැනී�ට අවශා මෙේ පිළි�ඳව 

තීරණ �ැනී�ට අයිති�ක් ඇත. 

 y ලිංගි� අතවර�කින් �සුව කිසිදු කිි�ො �ටි�ොටි��ට මෙහැෝ 

�රීක්ෂණ�ක් සඳහැො එ�ඟ මෙනොවී�ට මෙහැෝ �සුව �ැ�ැත්ත ඉවත් 

�ර �ැනී�ට අයිති�ක් ඇත.

සෞපාලීසියට ක්රාරන පැමිණිල්සෞලන් 
කුමක් සෞ�ෙැයි ෙැන ගැැනීම
අ�රොධා��ට මෙ�ොදුරැ වූ �සුවත් සං�ොින්ති පුේ�ලයින් මෙ�ොලීසි�ට 

එළඹී�ට �සු�ට වී�ට මෙහැෝ උනන්දුවක් මෙනොදාැක්වී�ට මෙ�ොමෙහැෝ මෙේතු 

තිමෙ�. මෙ�� හැැඟීම් හැො තීරණ වලට �රැ කිරී� වැදා�ත්�.

ලිංගි� අතවර�න්ට ලක්වූ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ස�ඟ වැඩ �රන 

විට, මෙ�ොලිසි�ට �ොමෙ�න් අදාහැස් �ළ හැැකි මෙේ, ඔවුන්මෙ� අයිතිවොසි�ම් 

මෙ�ොනවොදා සහැ ඔවුන්ට ල�ො �ත හැැකි සහැමෙ�ෝ�� හැරි�ට� මෙ�නහැැර 

දාැක්වී� �රමෙ�ෝජානවත් මෙ�. 

�වයං නිර්ණයට ගැරැ කිරීම:
ලිංගි� අතවර�කින් �සු ඔවුන්ට අවශා මෙතොරතුරැ ල�ො දීමෙ�න් සහැ 

ඔවුන්ට වඩොත් සුදුසු තීරණ �ැනී�ට ඔවුන්ව �ල �ැන්වීමෙ�න් මෙරෝගි�ොට 

සහැ� ල�ො �න්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න තීරණ� කිරී�ට සහැො� වන්න. 

අතීත ඍණොත්�� අත්දාැකීම් පිළි�ැනී�ට සහැ හැැකි වි�ල්��න් �ැන 

�තො කිරී�ට, තීරණ �ැනීමෙම්දී ඔවුන්මෙ� ස්වොධීනත්ව�ට �රැ කිරී�ට 

මෙම් සඳහැො වැඩි �ොල

�ක් �ත වි� හැැකි�.

ඔසෞ� සෞරෝගියාසෞ� �ත්රීී පුරැෂ 
භාාවය තහාවුරැ කිරීම: 
ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස් මෙවත ඔවුන් භොවිතො �රන මෙ�දුම් 

පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ ඔවුන් සතුව තිමෙ�දාැයි �ැලී�ට ඔමෙ� පුහුණු වොර්තො 

�රීක්ෂො �රන්න.

ඔසෞ� සෞරෝගියාසෞ� අයිතිවාසික්රාම් 
ෙැන සිටීම:
ලිංගි� අතවර��ට ලක්වීමෙ�න් �සු, මෙරෝගි�කු �ම්�න�ට �ත්වී�ට, 

ව ොකූලත්ව�ට �ත්වී�ට, අවධාොන� මෙවනත�ට මෙ�ොමු කිරී�ට මෙහැෝ 

මෙවනත් හැැඟීම් සහැ දාැනීම් රොශි�ක් ඇති වි� හැැකි�. ඔමෙ� මෙරෝගි�ො 

මෙහැොඳින් සිටින �වක් මෙ�මෙනන්නට තිබුණත්, ඔවුන්මෙ� අයිතිවොසි�ම් 

පිළි�ඳ මෙහැොඳ අවමෙ�ෝධා�ක් ඔවුන්ට මෙනොතිබි� හැැකි�. මෙරෝගිමෙ�කුට 

ඔවුන්ට ඇති වි�ල්��න් සහැ අයිතිවොසි�ම් පිළි�ඳව දාැනුම් දී�ට 

හැැකිවී� �ඟින් අවශා තීරණ �ැනී� ආරම්භ කිරී�ට ඔවුන්ව සවි�ල 

�ැන්වී�ට ඒවො උ��ොරී මෙ�.

හිං�නසෞයන් දිවි ගැලවා ගැත් 
�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී අය 
�ඳහාා �හාය ෙැක්වීම



�ූලොශා්ර�: TransHub’s Here and Now campaign: 
transhub.org.au/herenow 
වීඩි�ෝ ස�ැඳි�: https://youtu.be/9iXkxO4iPbk 
Source: TransHub’s Here and Now campaign: transhub.
org.au/herenow 
Video link: https://youtu.be/9iXkxO4iPbk
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�තී්රී පුරැෂ �මාජභාාවය මත පෙනම් වූ හිං�නය සෞහාෝ �මීප �හාක්රාරැ පරචණ්�ත්වය අත්විඳ 

ඇති පුද්ගැලයින්ට �හාාය වීමට ඔසෞ� පුහුණුසෞවන් ලබා ගැත හාැකි පියවර සෞමානවාෙ?

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් සෞමම �හාය ලබා ගැැනීමට පරසෞ�ශ සෞ�ෙ?

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා සෞමම සෞ�වාවන් ව�ාත් සෞහාාඳින්  පරසෞ�ශ විය හාැකි බවට සෞහාෝ 

පිළිගැැනීමට ලක් ක්රාළැ හාැකි ක්රාාම තිසෞ�ෙ?

�වයං අධාය යන කිරීසෞම් වය ායාම
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සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව�, ශාොරීරි� විවිධාත්ව� සහැ ලිංගි� හැැසිරීම් පිළි�ඳව 
මෙහැළි කිරී�ට ආරක්ෂිත �ැයි හැැමෙඟන �රිදි පිළි�ැනීමෙම් සො�නි� ස්ථාොන සොදාන්න.

වර්ත�ොන වූහැ විදාොව සහැ ලිංගි� හැැසිරීම් �ත �දානම්ව සං�ොින්ති මෙරෝගීන් සඳහැො ලිං�ොශිිත මෙරෝ� 
පිළි�ඳව ඇති අවදාොනම් තක්මෙස්රැ �රන්න.

සො�ොනමෙ�න් භොවිතො �රන ලිංගි� ඉතිහැොස� පිළි�ඳව වි�සන �රශ්න වලට භොවිතො කිරී�ට �ැ�ති 
භොෂොව, ලිංගි� සතුට සහැ සහැ�රැමෙ�න් සිදුවි� හැැකි �රචණ්ඩත්ව� �න අතිමෙර්� අං� තුන ඇතුළත් 
�රමින් සං�ොින්ති �රජාොවටදා අදාොළ �ව �සක් වන ආ�ොරමෙ�න් අනුවර්තන� වන්න. 

නව මෙ�ෝනි�ක් ඇති සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �ැවරෑ (AMAB) ේවි�� මෙනොවන 
පුේ�ලයින් හැට �ැ� මෙ�මෙලහි වෛසල සොම්�ල�ක් �ත සිදු �රන �රීක්ෂාණ�ක් මෙහැෝ �ැ�මෙ�ල 
�රීක්ෂොවක් සිදුකිරී� අවශා මෙනොමෙ�.

වැඩිවි� �ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර ලක්ෂණ අවහිර කිරී� මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන 
මෙහැෝමෙ�ෝන චිකිත්සොව ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර සරැ�ව ආරක්ෂො කිරී� සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ 
ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන පුේ�ලයින් ස�ඟ සො�ච්ඡාො �ළ යුතු�.

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී� ��ණක් උ�ත් �ොලන� සිදු�රන ආ�ොර�ක් 
මෙනොමෙ�.  උ�ත් �ොල� වි�ල්� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ අවශා දාැයි �ැහැැදිලි කිරී�ට මෙරෝගීන්මෙ� ලිංගි� 
හැැසිරීම් සහැ සහැ�රැවන්මෙ� මෙතොරතුරැ පිළි�ඳව වි�සන්න.

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ත �දානම් වූ �රචණ්ඩත්වමෙ� අත්දාැකීම් සම්�න්දාව මෙරෝගීන් නිරන්තරමෙ�න් 
�රීක්

ෂො �රන්න.

සං�ොින්ති මෙරෝගිමෙ�කු ලිංගි� අතවර��ට ලක්වූ විට, ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන්න, 
ඔවුන්මෙ� අයිතිවොසි�ම් සහැ උ��ොර� වි�ල්� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ ස��න්න, එවිට ඔවුන් මෙ�ොලීසි�ට 
�තො කිරී�ට �ැ�තිදා �න්න ඇතුළුව වඩොත් සුදුසු තීරණ �ැනී�ට ඔවුන්ට අවශා ශාක්ති� ලැමෙ�නු 
ඇත.
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07 වන මාතෘක්රාාව එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම, 

�ත්ක්රාාර �හා පරතික්රාාර කිරීම

7.1  වන මාතෘක්රාාව: එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම, �ත්ක්රාාර �හා පරතික්රාාර කිරීම

7.2 එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම, �ත්ක්රාාර �හා පරතික්රාාර �මුහාය

7.3  �ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා ද්විමය සෞනාවන (උපසෞත්දී ගැැහාැණු සෞල� 
පැවරෑ) පුද්ගැලයින් අතර එච්.අයි.වී. පැතිරයාම 

7.4 ෙැනුවත්භාාවය �හා පරීක්ෂා කිරීම

7.5 එච්.අයි.වී. වැළැැක්වීම �හා පරතික්රාාර කිරීම �ඳහාා පවතින වෛවෙය 
පරතික්රාර්මයන්

7
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අධාය යනය ක්රාරනු 

ලබන අරමුණු:

එච්.අයි.වී සෞ�වා �ැපයීම �හා �ත්රී ී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
සෞ�වාවන්හි අන්තර් �ම්බන්ධිත �වභාාවය සෞත්රැම් ගැැනීම.

එච්.අයි.වී. වැළැැක්වීම, �ත්ක්රාාර �හා පරීක්ෂණ �හා යාවත් ක්රාාලීන ක්රාර 
ඇති 2025 ඉලක්ක්රා �මූහාය පරීක්ෂා කිරීම.

සෞමම ක්රාලාපසෞ� �ංක්රාාාන්ති ක්රාාන්තාවන් �ඳහාා පවතින එච්.අයි.වී 
අවොනම සෞත්රැම් ගැැනීම.

එච්.අයි.වී ආ�ාෙනය පිළිබඳ ෙත්ත සෞනාමැතික්රාම �හා සෞමම ක්රාලාපසෞ� 
�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �ඳහාා ඇති අවොනම �ැලකිල්ලට ගැැනීම.

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා PrEP �හා PEP මඟ සෞපන්වීම �හා එච්.
අයි.වී ඖෂධා �හා �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන අතර 
අන්තර්කිායා පිළිබඳ මෑත ක්රාාලීන පර්සෞ�ෂණ �මාසෞලෝචනය ක්රාරන්න.

1
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හාැඳින්වීම

7.1

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා වන එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම, 

�ත්ක්රාාර �හා පරතික්රාාර කිරීම පිළිබඳ පරාසෞයෝගික්රා 

සෞතාරතුරැ සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �පයන්නන් හාට  ආවරණය 

කිරීමට සෞපර, සෞමම සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා ක්සෞෂ්තයී හාා �ත්රීී 

පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �ැපයීම 

අතර ඇති ශක්තිමත් �ම්බන්ධාතා අවධාාරණය කිරීම 

පරසෞයෝජනවත් සෞ�.

නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, මෙ�� �ලො�මෙ�, ලිංගි� මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් 

මෙ�රටු�ොමී සැ�යුම්�රැවන් මෙලස මෙදාවර්�මෙ�� මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් සඳහැො 

වැදා�ත් �ොර්�භොර�ක් ඉටු �රයි. මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී� වැනි ස්තීී 

පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවක් ල�ො �ැනී�ට මෙ�� 

මෙස්වො �ඟින් හැැකි නම්, සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට එච්.අයි.වී වැළැක්වී�, 

සත්�ොර සහැ �රති�ොර ල�ො �ැනී�ට මෙ�ොමුවී�ට වැඩි ඉඩක් ඇත. 

සං�ොින්ති මෙස්වොදාො��යින්මෙ� අවශාතො වඩො මෙහැොඳින් සපුරොලන මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වොවන් මෙ�� �රජාොව මෙවනුමෙවන් එච්.අයි.වී වැළැක්වී�, �රීක්ෂො කිරී� 

සහැ �රති�ොර මෙස්වො සැ�යී�ට වඩො මෙහැොඳින් ස්ථාොන�ත වී සිටිනු ඇත.

මෙ�� �ොතෘ�ොව ආරම්භ වන්මෙන් මෙ�� �ලො�මෙ� සං�ොින්ති �ොන්තොවන් 

සඳහැො එච්.අයි.වී �ඟින් තිමෙ�න �ර�තල�� සහැ සං�ොින්ති 

පුරැෂයින්මෙ� අත්දාැකීම් පිළි�ඳව දාත්ත ඉතො සීමිත වී� පිළි�ඳව 

ස�ොමෙලෝචන� �රමිනි. ඉන්�සු එ� අවධාොන� මෙ�ොමු �රනුමෙ� PrEP 
සහැ PEP පිළි�ඳ විමෙශ්ෂිත මෙතොරතුරැ සැ�යී� සහැ එච්.අයි.වී ඖෂධා සහැ 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන අතර ඖෂධා අන්තර්කිි�ො 

සඳහැො ඖෂධා ල�ො දී� සඳහැො 

→ ය. 6 වන මාතෘක්රාාසෞවහි ‘ලිංංගික්රා ඉතිහාා�යක් ලබාගැැනීම’තුළින් 

එච්.අයි.වී ඇතුළුව ලිංංගැාශිරතව සෞබෝවන සෞරෝගැ �ඳහාා අවොනම් 

තක්සෞ�රැවක් කිරීමට අවශය පියවර ආවරණය ක්රාරයි.
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19 මූලොශාි�: FHI 360: https://www.fhi360.org/projects/meeting-targets-and-maintaining-epidemic-control-epic /

�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා ද්විමය සෞනාවන 

(උපසෞත්දී ගැැහාැණු සෞල� පැවරෑ) පුද්ගැලයින් අතර 

එච්.අයි.වී. පැතිරයාම

7.2

එච්.අයි.වී උපසෞද්ශනය �හා එච්.අයි.වී �හා අසෞනකුත් 

ලිංංගැාශිරත සෞරෝගැ �ඳහාා �සෞ�ච්ඡාා පරීක්ෂණ පරජා 

හාා �ායනික්රා �ැක්රාසුම් තුළැ සිටින පුද්ගැලයින් �ඳහාා 

පුරැද්ෙක් සෞල� ඉදිරිපත් ක්රාළැ යුතුය (WHO, 2014). 

සෞමය ඉලක්ක්රාගැත එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම, �ත්ක්රාාර 

�හා පරතික්රාාර සෞ�වා �ඳහාා �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ට 

මුල් හාා තිර�ාර පරසෞ�ශයක් ඇති බව �හාතික්රා ක්රාරන 

පුළුල් හාා ඒක්රාාබද්ධා සෞ�වා වැ��ටහානක්රා සෞක්රාාට�ක් 

විය යුතුය. 

මෙ�� ආ�ෘති� ස�හැර විට එච්.අයි.වී මෙස්වොවන්හි “සමුහැ�” මෙලස 

හැැඳින්මෙ�. 19

හැඳුනො�ැමෙනන අතර දිගු�ොලීනව, මෙනොනැසී �වතින �රති-වයිරස 

(Antiretroviral - ARV) �රති�ොර ස�ඟ සොර්ථා�ව සම්�න්ධා �රන 

�වත්�. මෙස්වො සමූහැ� හැරහැො ��න් �රන විට අඩු පිරිස�ට �සු 

වි�රම් කිරී� අහිමි වන �ව තහැවුරැ කිරී� සඳහැො විවිධා �ැදිහැත්වීම් 

අතර විශාොල සම්�න්ධාතොව�ක් අවශා මෙ�. සිස් ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට 

වඩො සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් මෙ�� හිඩැස් තුළින් �ඟහැැරී�ට  

ඉඩ ඇති අතර, සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී ලිංගි� ශාිමි�යින්, �ත්ද්රව 

භොවිතො �රන්නන් සහැ තරැණ ව�මෙස් �සුවන්නන් ඇතුළු නිශ්චිත 

�ණ්ඩො�ම් සඳහැො මෙ�� අධි� මෙ�. 
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2016 දී එක්සත් ජාොතීන්මෙ� �හැො �ණ්ඩලමෙ� ඒඩ්ස් අවසන් කිරී� පිළි�ඳ 

මෙේශා�ොලන �ර�ොශාමෙ� 90-90-90 ඉලක්� සඳහැො රටවල් �ැඳී ඇත. මෙ�� 

ඉලක්� �ඟින් එච්.අයි.වී ආසොදිත පුේ�ලයින්මෙ�න් �හුතර��ට එච්.

අයි.වී �රීක්ෂොව සහැ �රති�ොර ල�ො දී�, ඔවුන්මෙ� ශාරීරමෙ� එච්.අයි.වී 

�ර�ොණ� හැඳුනො�ත මෙනොහැැකි �ට්ට��ට අඩු කිරී�, ඔවුන්ව නිමෙරෝගීව 

ත�ො �ැනී� සහැ වෛවරස� තවදුරටත් �ැතිරී� වැළැක්වී� අරමුණු 

�ර�ත් �ොර්��ක් විස්තර �රයි.

සං�ොින්ති �රජාොව සඳහැො ඇති එච්.අයි.වී �ි�මෙල්ඛ්යන�න් තුළින් නිශ්චිත 

හිඩැස් හැඳුනො �ැනී�, සම්�න්ධාතො වැඩි දියුණු කිරී� සඳහැො උ�ො� 

�ොර්� මෙ�ෝජානො කිරී�, සහැ සමුහැ� හැරහැො වැඩසටහැන් කිි�ො�ොරිත්ව� 

අධීක්ෂණ� කිරී� සිදු�ළ යුතු�. සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට කිසිදු හැොනි�ක් 

සිදු මෙනොවන අයුරින් එච්.අයි.වී මෙස්වොවන්ට �රමෙ�ශා වි� හැැකි �ව සහැති� 

කිරී� සඳහැො මෙ�� අතවශා වන අතර,  සං�ොින්ති මෙසෞඛ්ය හැො එච්.අයි.

වී.  අවශාතො පිළි�දාවදා  සංමෙ�දී වි� යුතු�.

‘Fast-Track’ යු�� මෙලස හැැඳින්මෙවන 90-90-90 ඉලක්� 2014 සිට 2020 

මෙදාසැම්�ර් දාක්වො දිව ගිමෙ��. 2030 වන විට ඒඩ්ස් �හැජාන මෙසෞඛ්ය 

තර්ජාන�ක් මෙලස අවසන් කිරී�ට �ඟ මෙ�න්වන ‘මෙ�ෝලී� ඒඩ්ස් ඉලක්� 

2025’ �ගින් ඒවො දාැන් �ොවත්�ොලීන �ර ඇත. 2025 ඉලක්� එකිමෙන�ට 

සම්�න්ධිත �රමෙේශා තුනක් මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු �රයි - සකීි� 

�රිසර� (‘10s’මෙලස හැැඳින්මෙ�), මෙස්වො �රමෙ�ශා� (‘95’ වන දාශා��), සහැ 

මෙස්වො ඒ�ො�ේධා කිරී� ඇතුලුව අවදාොනම් සහිත �රජාොවන් හැො එච්.අයි.

වී. ස�ඟ ජීවත්වන පුේ�ලයින් මෙක්න්ද්ර �ර�න මෙ�� සිදු�රනු ල�යි.

�ොරිසරි� ඉලක්� සකීි� �රමින් රටවල් වලින් 10% �ටත් වඩො අඩු 

සංඛ්ය ොවක් දාණ්ඩ නීති සහැ �රති�ත්ති ඇති ඒවො �වට �ත් කිරී�, 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ඇතුළුව අ�කීර්ති� හැො මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී� 

මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ අස�ොනතොව� සහැ �රචණ්ඩත්ව�න් අත්විඳින පිරිස 

�රධාොන ජාන�හැනමෙ�න් 10% �ටත් වඩො අඩු පිරිසක් �වට �ත් කිරී� 

මෙ�හි ඉලක්��න් වලට ඇතුලත් මෙ�. 

මුලොශාි�: UNAIDS. 2020. මිනිසුන් �ධා�ත �රමින් වසං�ත�න්ට එමෙරහිව �ටයුතු කිරී�. 
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20 https://www.aidsdatahub.org/resource/transgender-slides

�ංක්රාාාන්ති ක්රාාන්තාවන් �ඳහාා 

එච්.අයි.වී. හි බලපෑම

7.3

ලබා ගැත හාැකි ෙත්ත නිරන්තරසෞයන් සෞපන්නුම් 
ක්රාරන්සෞන් �ංක්රාාාන්ති ක්රාාන්තාවන්ට අ�ාමානය සෞල� 
එච්.අයි.වී. ආ�ාෙනය වන බවයි. සි� �මාජභාාවී 
ජනගැහානයට ව�ා ඔවුන් එච්.අයි.වී. ආ�ාදිතයින් 
වීමට වැඩි ඉ�ක් ඇත.

2000 සහැ 2011 අතර මෙ�ෝලී�ව �ර�ොශා�ට �ත් �රන ලදා 2013 මෙ�ටො 

විශ්මෙල්ෂණ�කින් මෙ�න්නුම් �මෙ� සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සඳහැො සංචිත 

�රන ලදා එච්.අයි.වී ආසොදිත අනු�ොත� සි��ට 19.1 ක් වන අතර 

සො�ොන වැඩිහිටි ජාන�හැන�ට වඩො එච්.අයි.වී ආසොදාන� වීමෙම් අවදාොන� 

49 ගුණ�කින් වැඩි �වයි (Baral et al., 2013). මෙ�� මෙ�ටො විශ්මෙල්ෂණ� 

�ඟින් ස�ොජාමෙ�න් �ැහැැර කිරී�, ආර්ථි��� අතින් මෙ�ොන් කිරී� සහැ 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො අවශාතො මෙනොලැබී� ඇතුළුව සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

�ොන්තොවන් මුහුණ මෙදාන එච්.අයි.වී. ආසොදාන� සඳහැො වූ වූහැොත්�� 

අවදාොනම් සටහැන් �ර තිමෙ�. එමෙස් කිරීමෙ�න්, මෙ�� �ලො�මෙ� සං�ොින්ති 

�ොන්තොවන් අතර එච්.අයි.වී. ආසොදාන� ඉහැළ අනු�ොත�� �වතින අතර 

එ� අ�කීර්ති�ට හැො අ�ති�ට තදින් සම්�න්ධා වී ඇති �වත් �ලින් 

සැලකිලි�ත් වි� යුතු �රැණු එ�ඟින් �රතිරොව� �මෙ��. (Winter 2012)

The Baral et al. මෙ�ටො විශ්මෙල්ෂණ�ට ආසි�ොමෙ� රටවල් �හැ� දාත්ත 

ඇතුළත් වි�: ඉන්දි�ොව, ඉන්දුනීසි�ොව, තොයිලන්ත�, වි�ට්නො�� සහැ 

�කිස්ථාොන� ඒවො�. රටවල් �මෙේ�, සො�ොන වැඩිහිටි ජාන�හැන�ට වඩො 

සං�ොින් ති �ොන්තොවන් එච්.අයි.වී ආසොදිතයින් වන අතර විමෙශ්ෂමෙ�න්� 

ආසොදානමෙ� �ර�තල�� ඉන්දි�ොමෙ� සහැ ඉන්දුනීසි�ොමෙ� ඉහැළ �. �හැත 

දාැක්මෙවන වගු වල සොරොංශා�ත �ර ඇති අමෙනකුත් �ෑත අධා �න�න් 

�ඟින් මෙ�න්වො මෙදාන්මෙන් නො�රි� න�රවල මෙහැෝ �රොන්තවල ජීවත්වන 

සං�ොින්ති �ොන්තොවන් අතර �ැතිරී� ජාොති� ව ො�තිමෙ� �ට්ට�ට වඩො 

ඉහැළ �ට්ට�� �වතින �වයි. 20
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�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී ක්රාාන්තාවන් පිළිබඳ පවතින 
ෙත්ත, සෞතෝරාගැත් රටවල ඇතැම් භූසෞගැෝලීය පරසෞද්ශවල 
HIV වයා�තිය වැඩි බව සෞපන්නුම් ක්රාරයි.
සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් පිළි�ඳ �වතින දාත්ත, මෙතෝරො�ත් 

රටවල ඇතැම් භූමෙ�ෝලී� �රමෙේශාවල HIV වො�ති� වැඩි �ව මෙ�න්නුම් 

�රයි.

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී ක්රාාන්තාවන් පිළිබඳ පවතින 
ෙත්ත, සෞතෝරාගැත් රටවල ඇතැම් භූසෞගැෝලීය පරසෞද්ශවල 
HIV වයා�තිය වැඩි බව සෞපන්නුම් ක්රාරයි.

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් අතර HIV �ැතිරී�, 2012 - 2018.

20
15

20
15

-1
6

20
16

-1
7

20
17

20
18

ඉන්දුනීසියාව 34%

11.8%

0.9%

25%

3%

2%

�ාක්රාාහි පමණක්

පකි�තානසෞ�

මැසෞල්සියාසෞ�

ශීර ලංක්රාාසෞ�

පිලිංපීනසෞ�

ඉන්දියාසෞ�

සෞන්පාලසෞ� *

තායිලන්තසෞ� **

බංගැලාසෞද්ශසෞ�

ජක්රාාර්තාසෞ� 
පමණක්

�න්මෙට් �ැන්මෙච් 

��ණක්

ලර්�ොනොමෙ� ��ණක්

ක්වොලොලම්පූර්හී 

��ණක්

මෙ�ොළඹ ��ණක්

මෙසබු න�රමෙ� 

��ණක්

ඊසොනදි� දිල්ලිමෙ� 

��ණක්

මෙ�ො�ොරොහි ��ණක්

�ැංමෙ�ොක්හි ��ණක්

ඩො�ොහි ��ණක්

* �ත්�ණ්ඩු සඳහැො දාත්ත මෙන්�ොල� සඳහැො ජාොති� දාත්ත මෙලස වොර්තො 
මෙ�.

** HIV මෙසන්ටිනල් නිරීක්ෂණ වොර්තො, ඒ�ො�ේධා ජීව විදාොත්�� සහැ 
චර්�ො නිරීක්ෂණ වොර්තො සහැ අමෙනකුත් මෙස්ර විදාොත්�� සමීක්ෂණ 
වොර්තො �ත �දානම්ව www.aidsdatahub.org විසින් ස�ස් �රන ලදා 
මූලොශාිමෙ�න් අනුවර්තන� �රන ලදා න�ර 4 (�ැංමෙ�ොක්, චි�ැං මෙම්, 
මෙචොන්�රි, ෆුමෙ�ට්).

*** Suva, Nadi, Lautoka, Labasa හි සං�ොින්ති ලිංගි� ශාිමි��න්. HIV මෙසන්ටිනල් 

නිරීක්ෂණ වොර්තො, ඒ�ො�ේධා ජීව විදාොත්�� සහැ චර්�ො නිරීක්ෂණ වොර්තො සහැ 

අමෙනකුත් මෙස්ර විදාොත්�� සමීක්ෂණ වොර්තො �ත �දානම්ව www.aidsdatahub.org 

විසින් ස�ස් �රන ලදා මූලොශාිමෙ�න් අනුවර්තන� �රන ලදී.
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ෆිජි හි (නගැර 4ක්රා) ***

බංගැලාසෞද්ශසෞ�
ඩ�ො

හිලි

පිලිංපීනය
මෙසබු න�ර�a

ක්රාාම්සෞබෝජය
මෙනොම් මෙ�න්

සි�ම් රී�

Banteay Meanchey

ඉන්දියාව
හැයිේරො�ොේ

තොමෙන්

මෙ�ොල්�ටො

ඊසොනදි� දිල්ලි

තායිලන්තය
�ැංමෙ�ොක්

පකි�ථානය
�රච්චි

ලර්�ොනො

මැසෞල්සියාව
මෙජාොමෙහැෝර්

මෙනමෙ�රි මෙසම්බිලොන්

ක්වොලොලම්පූර්

�හැන්�

සෞන්පාලය
මෙ�ො�ොරො

�ත්�න්ඩු

ඉන්දුනීසියාව
මෙ�ොට �ලං

මෙ�ොට සුර��ො

ජා�ර්තො

ලාඕ PDR
Vientiane සහැ 

Svannakhet
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ඉතො සීමිත �ර්මෙ�ෂණ සොක්ෂි තනි�ර� �ොමෙේ �දානම් වී ඇත්මෙත් 

සං�ොින්ති MSM පුේ�ලයින් අතර ස්ව�ං-වොර්තො�ත වො�ති� 0 

සිට 5.9% දාක්වො වූ උතුරැ ඇ�රි�ොමෙ� කුඩො අව�ොශා�� �වතින 

සොම්�ල �ත � (Scheim et al 2016). සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් 

සහැ සිස් ස�ොජාභොවී MSM පුේ�ලයින් (Baral 2013) හැො සසඳන විට 

මෙ�� ව ො�ති ඇස්තමෙම්න්තුව අඩු�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, �ැනඩොමෙ� සහැ 

එක්සත් ජාන�දාමෙ� සිටින වැඩිහිටි ජාන�හැනමෙ� එච්.අයි.වී ආසොදාන�ට 

වඩො ඉහැළ ඇස්තමෙම්න්තු මෙ�මෙහැවින් වැඩි �. ආසි�ොමෙ� සං�ොින්ති 

පුරැෂ�න් අතර එච්.අයි.වී �ැතිරී� පිළි�ඳ දාත්ත මෙනො�ැත.

�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා ද්විමය 
සෞනාවන (උපසෞත්දී ගැැහාැණු සෞල� 
පැවරෑ) පුද්ගැලයින් අතර එච්.අයි.වී. 
පැතිරයාම

7.4

�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා ද්විමය සෞනාවන (උපසෞත්දී 
ගැැහාැණු සෞල� පැවරෑ) පුද්ගැලයින් අතර එච්.අයි.වී 
ආ�ාෙනය වයා�තිය පිළිබඳ ෙත්ත හිඟයක් පවතින 
අතර එමඟින් සෞමම පරජාසෞ� එච්.අයි.වී අවොනම 
තක්සෞ�රැ කිරීම ඉතා අපහාසු සෞ� (Reisner 2016).
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ෙැනුවත්භාාවය �හා 

පරීක්ෂා කිරීම

7.5

සෞමම ක්රාලාපසෞ� �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී ක්රාාන්තාවන් අතර එච්.අයි.වී පිළිබඳ ෙැනුම හාා පරීක්ෂාව �හා එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම �හා සෞබාසෞහාෝ 

ජාතික්රා පරතිචාර ආවරණය කිරීසෞම් පරීක්ෂණවල �ැලකිය යුතු හි�ැ� පවතින බව ෙත්ත සෞපන්වා සෞෙයි. �ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින්සෞ� අත්ෙැකීම් 

පිළිබඳ ජාතික්රා ෙත්ත සෞනාමැත, සෞහාෝ ද්විමය සෞනාවන පුද්ගැලයින්සෞ� අත්ෙැකීම් පිළිබඳ �ාක්රාච්ඡාාවක් සෞනාමැත.

සෞන්පාලය තායිලන්තය

සහැභොගීවන්නන් 250කි... සහැභොගීවන්නන් 250කි...

48.4% 
PEP ලබාගැැනීම �ඳහාා

42.8% 
PrEP ලබාගැැනීම �ඳහාා

79.6% 
PEP �ඳහාා

72.3%
PrEP �ඳහාා

PrEP භොවිතො �රන සංඛ්යොව මෙ�න්� සෑ� �ොස තුන�ට වරක් PEP 
භොවිතො �රන මෙන්�ොලමෙ� සමීක්ෂණ�ට සහැභොගිවූවන්මෙ� සංඛ්යොව 10 

ට වඩො අඩු වි�.

තොයිලන්තමෙ� මෙ�ොමෙහැෝ��ක් සහැභොගී වූ පිරිස �ැවසුමෙ� මෙ�� මෙේතූන් 

නිසො ත�න් කිසි විමෙට�ත් වෛවදාවර�කු මෙවත මෙ�ොස් මෙනො�ැති �වයි.

කිසිදිනක්රා වෛවෙයවරයකු හාමුවට 
සෞනාගිය �හාභාාගිවන්නන්

කිසිදිසෞනක්රා සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �පයන්සෞනකු 
හාමුවිමට සෞනාගිය �හාභාාගිවන්නන්

සං�ොින්ති පුරැෂයින්මෙ� අත්දාැකීම් පිළි�ඳ ජාොති� දාත්ත මෙහැෝ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින්මෙ� අත්දාැකීම් පිළි�ඳ සො�ච්ඡාොවක් මෙනො�ැත.

APTN KPRA 
        

Key Populations Research and Advocacy 
Project - අධි අවධාානම් පරජා පසෞ�ේශණ 
�හා අධිවාචන වය යාපෘති 

සෞමමඟින් �ෑම රටක්රාම සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී 
පුද්ගැලයින් ලිංංගැාශිරත සෞරෝගැ �හා එච්.අයි.වී. පිළිබඳව 
ෙැනුවත් බව සෞහාලිං විය. PEP �හා PrEP වැනි 
වැළැැක්වීසෞම් �හා සෞරෝගැ නිවාරණ පරතික්රාාර භාාවිතය 
රටවල් හාතර පුරා අඩු බව ෙක්නට ලැබුනි.

රටවල් හාතසෞර්ම �ංක්රාාාන්ති ක්රාාන්තාවන් �හා 
සෞන්පාලසෞ� තුන්වන ලිංංගැ �හාභාාගිවන්නන් �ංක්රාාාන්ති 
පිරිමින්ට ව�ා ඉතා ඉහාළැ අනුපාතයකින් HIV �ඳහාා 
පරීක්ෂාා ක්රාරන ලදී.
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ඉන්දුනීසියාව වියට්නාමය

�හාභාාග්රීවන්නන් 250කි...
�හාභාාග්රීවන්නන් 250කි...

�හාභාාග්රී වූවන් 1000කි.
2018 ජූලිං සිට 2020 අගැභා�ගැය තේතාක්

65.6% 
PEP සෞහාෝ PrEP �ඳහාා

70.6% 
PEP �ඳහාා

63.5%
PrEP �ඳහාා

ඉන්දුනීසි�ොමෙ� මෙම් පිළි�ඳව දාැනුවත් කිරී� අඩු� වි�. වි�ට්නො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ��ක් සහැභොගිවූවන් �ැවසුමෙ� මෙ�� මෙේතූන් නිසො 

ඔවුන් කිසි විමෙට�ත් වෛවදාවර�කු මෙවත මෙ�ොස් මෙනො�ැති �වයි.

වෛවෙයවරයකු හාමුවූසෞන් ෙැයි 
සෞනාෙැන සිටි �හාභාාග්රීවන්නන්

කිසිදිසෞනක්රා සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �පයන්සෞනකු 
හාමුවිමට සෞනාගිය �හාභාාගිවන්නන්

APTN විසින් සංංක්රාා�න්ති පරජ� පර්තේ�ෂක්රායන් 
සංමාඟ KPRA වය�පෘතිතේ� කිාය� ක්රාල අතාරා, 
තේමාමා ක්රාල�පතේ� පරථමාතේයන්මා සංංක්රාා�න්ති 
පිරිමින් පිළිබඳ ද�තා රාැස් කිරීමාට සංමා� විය.

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයන් පරීක්ෂාවට ලක් 
සෞනාකිරීමට ව�ාත් සෞපාදු සෞ�තු වූසෞ� නිරාවරණය 
වීසෞම් අඩු �වයං අවසෞබෝධායට පවතින අවොනම �හා 
අපකීර්තියට ඇති බියයි.

මීට අමතරව, සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් වි�වා� 
ක්රාසෞ� ඔවුන්සෞ� එක්රාම ලිංංගික්රා �හාක්රාරැ/�හාක්රාාරිය 
cisgender ක්රාාන්තාවන් නම් ඔවුන්ට HIV ආ�ාෙනය විය 
සෞනාහාැකි බවයි.
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PrEP �හා PEP
ඔ� මෙරෝගිමෙ�කුමෙ� ලිංගි� මෙසෞඛ්ය ඉතිහැොස� පිළි�ඳව වි�සන විට, 

ඔවුන් ස��න මෙතොරතුරැ �ඟින් එච්.අයි.වී ආසොදාන� වීමෙම් අවදාොන�ක් 

ඇතිදාැයි මෙ�න්නුම් �රයි. PEP සහැ PrEP �නු එච්.අයි.වී ආසොදාන� 

වැළැක්වීමෙම් ඵලදාොයී �ි� වන අතර ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් 

මෙහැෝමෙ�ෝන ස�ඟ භොවිතො කිරී� ආරක්ෂිත මෙ�. �හැත සඳහැන් මෙතොරතුරැ 

ඕනෑ� ජාොති� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශාන�ක් සහැ PEP සහැ PrEP භොවිත� 

සඳහැො වන නිර්මෙේශා ස�ඟ කි�වි� යුතු�. 

‘Pre-Exposure Prophylaxis’ (PrEP) ඖෂධා� එච්.අයි.වී. ආසොදිත මෙනොවූ 

පුේ�ලයින් සඳහැො එච්.අයි.වී. ආසොදාන� වීමෙ�න් ආරක්ෂො වී�ට සහැ 

ආසොදාන� වී� වැළැක්වී� සඳහැො �රති වෛවරස් ඖෂධා�ක් මෙලස භොවිතො 

මෙ�. සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� විවිධාො�ොර පුේ�ලයින් 

සඳහැො PrEP �රති�ොර� ආරක්ෂිත සහැ ඵලදාොයී මෙ�.

�ොතොීව මෙතෝරො �ැනී� ලිංගි� හැැසිරීම් වර්�� �ත රඳො �වතී, නමුත් 

සො�ොනමෙ�න් වෛදානි� �ොතොීව නිර්මෙේශා මෙ�මෙර්. 

මෙ�ෝනි / ඉදිරි�ස ලිංගි� සම්�න්ධා�ම් �වත්වන ඕනෑ� අමෙ�කුට අව� 

වශාමෙ�න් සති��ට දින හැ�ක්වත් දින�තො PrEP �ත යුතු�. මෙ�� �ට� 

වල PrEP �ට්ට� ඉහැළ �ට්ට�� �වතින �වට ව� �ලො �නිමින් 

ආරක්ෂොව සැ�යී� මෙ��ඟින් සිදු�රයි. මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් ල�ො �න්නො 

සං�ොින්ති පුරැෂයින්ට සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� මෙ�ෝනි 

�ොර්�� / ඉදිරි�ස කුහැර� තුළ ස්වොභොවි�ව ලිහිසි භොව� අඩු වී තුනී 

�ට� ඇති වී�ට ඉඩ ඇත. මෙ��ඟින් PrEP �රති�ොරමෙ� �ොර්�ක්ෂ�තොව� 

අඩු �ළ හැැකිදා නැතමෙහැොත් PrEP ආරක්ෂිත �ට්ට�ට �ැමිණී�ට �තවන 

�ොල� මෙවනස් මෙ�දා �න්න පිළි�ඳව නිශ්චිත �ර්මෙ�ෂණ මෙනො�ැත.  

මෙ�මෙස් මෙවතත්, වෛදානි�ව PrEP ල�ො�ැනී� ටාොන්ස් පුරැෂයින් සඳහැො 

නිර්මෙේශිත වි�ල්��ක් වී�ට මෙ�� තවත් මෙේතුවක් මෙ�. 

ස�හැර පුේ�ලයින් ලිංගි� එක්වී��ට මෙ�ර සහැ �සුව PrEP ‘ඉල්ලු� 

�ත’ �නී. PrEP සඳහැො මෙ�� වෛදානි� මෙනොවන මෙහැෝ ‘සිදුවීම් �ත �දානම් 

වූ’ �ොතොීවට මෙ�ති හැතරක් ස�හැරක් ලිංගි� එක්වී��ට මෙ�ර සහැ 

ස�හැරක් ලිංගි� එක්වීමෙ�න් �සුව හැැකි ඉක්�ණින් �ැනී� ඇතුළත් මෙ�. 

සං�ොින්ති මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර පුේ�ලයින් සඳහැො 

මෙ�� ආරක්ෂිත �ව මෙ�න්වී�ට තව�ත් �ර�ොණවත් �ර්මෙ�ෂණ මෙනො�ැත.

7.6

පරතික්රාාර වැ��ටහානක්රාට ඇතුළැත් වූ පසු, එච්.අයි.වී. 
ආ�ාදිත �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින්ටෙ අසෞනකුත් එච්.අයි.
වී. ආ�ාදිතයින්ට සෞමන්ම එම පරති-වයිර� පරතික්රාාර 
(ART) ජාතික්රා මාර්සෞගැෝපසෞද්ශය අනුගැමනය ක්රාළැ 
හාැකිය. වර්තමානසෞ� �තී්රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන �හා පළැමු සෞපළැ පරති වෛවර� (ARV) 
අතර බරපතල ඖෂධා අන්තර්කිායා සෞල්ඛ්යනගැත ක්රාර 
සෞනාමැත.

ART �හා �ත්රී ී පුරැෂ �මාජභාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
සෞහාෝසෞමෝන
එස්ටාජාන් මෙහැෝමෙ�ෝන� ල�ො �න්නො සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ ේවි�� 

මෙනොවන පුේ�ලයින් සඳහැො, ස�හැර එච්.අයි.වී ඖෂධාවලට එස්ටාජාන් 

�ට්ට� අඩු කිරීමෙම් හැැකි�ොව ඇත. ල�ො�ත හැැකි වි�ල්� අතරට 

එස්ටාජාන් �ොතොීව ස�ස් �ර�ැනී� මෙහැෝ අන්තර්කිි�ො මෙනො�ැති එච්.අයි.

වී ඖෂධා භොවිතො කිරී� ඇතුළත් මෙ�. එක් එක් මෙරෝගි�ොමෙ� එච්.අයි.

වී �රති�ොර පිළි�ඳ ඉතිහැොස� සහැ �වතින මෙත්රීම් �ත �දානම්ව මෙ�� 

තීරණ� පුේ�ලී�රණ� �ළ යුතු�.

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් මෙහැෝමෙ�ෝන� ල�ො �න්නො සං�ොින්ති පුරැෂයින් සහැ 

ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් සඳහැො, ස�හැර එච්.අයි.වී ඖෂධාවලට 

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ට්ට� ඉහැළ නැංවී�ට මෙහැෝ අඩු කිරී�ට 

හැැකි�ොවක් ඇත. මෙ�ොමෙහැෝ දුරට මෙම් පිළි�ඳව ඍජු අධා �න�න් සිදු 

�ර මෙනොතිබුණදා, අන්තර් කිි�ො�ොරිත්වමෙ� වර්�� එච්.අයි.වී ඖෂධා 

වර්�� �ත රඳො �වතී. මෙ�රෝමෙට්ස් නිමෙෂ්ධා� - Protease inhibitors 
(උදාො: atazanavir, adrunavir සහැ ritonavir) මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ට්ට� 

ඉහැළ නැංවි� හැැකි අතර ස�හැර NNRTIs (උදාො: efavirenz, etravirine 
සහැ nevirapine) මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ට්ට� අඩු වි� හැැකි�. �හැසු� 

වි�ල්�� වන්මෙන් අන්තර්කිි�ො මෙනො�ැති සංමෙ�ෝජාන�ක් මෙතෝරො �ැනී�යි.

Liverpool විශ්ව විදා �ොලමෙ� අන්තර්ජාොල �ත �ොර්� ඔස්මෙස් සිදු�ළ හැැකි 

විශිෂ්ට ආ�ොරමෙ� ඖෂධා අන්තර්කිි�ො පිළි�ඳ සම්�තක් ඇත: http://
www.hiv-druginteractions.org. අන්තර්ජාොල �ත ඖෂධා අන්තර්කිි�ො 

�රස්ථාොර �ඟින් ඔ�ට �ළමුව එච්.අයි.වී ඖෂධා මෙතෝරො �ැනී�ට ඉඩ 

ල�ො මෙේ, �සුව සො�ොන නො�මෙ�න් මෙහැෝ ඖෂධා �න්තිමෙ�න් ඇතිවි� 

හැැකි අන්තර්කිි�ො �රීක්ෂො �රන්න.

මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරී�ට 

මෙහැෝමෙ�ෝනවල අවශාතොව� එච්.අයි.වී මෙහැෝ ලිං�ොශිිතව මෙ�ෝවන මෙරෝ� 

ඇතුළුව මෙවනත් මෙසෞඛ්ය �ැටළු ඉක්�වො �නු ඇත. ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� 

තනි �රති�ොර සඳහැො විවිධා එච්.අයි.වී ඖෂධාවල වොසි සහැ අවොසි පිළි�ඳව 

සො�ච්ඡාො �රන්න. දාැනුවත් �වින් යුක්ත මෙත්රීම් කිරී�ට මෙ�� සි�ලු� 

මෙරෝගීන්ට වැඩි මෙතොරතුරැ ල�ො මෙදායි. එ�, ඔමෙ� මෙරෝගි�ො අන්තර්ජාොල� 

හැරහැො, මිතුරන්මෙ�න් මෙහැෝ මෙවනත් නි�ො�න� මෙනො�ළ �රභව�න්මෙ�න් 

මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනීමෙ�න් ඇතිවි� හැැකි  හැොනි අව� කිරීමෙම් වැදා�ත් 

පි�වරක් වි� හැැකි�. නි�ො�න� මෙනො�ළ මෙහැෝමෙ�ෝන වල අවදාොනම් 

එච්.අයි.වී. වැළැැක්වීම �හා පරතික්රාාර කිරීම 

�ඳහාා පවතින වෛවෙය පරතික්රාර්මයන්

�ැහැැදිලි �රන්න, හැැකි නම් නි�ො�න� �ළ සැ�යුම් සඳහැො �රමෙ�ශා� 

ල�ො දී�ට උත්සොහැ �රන්න.
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එ�ැවින්, වෛදානි� �ොතොීව �නු ස්තීී�රණ මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතො �රන 

සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී පුරැෂ 

මෙලස �ැවරෑ අ�) සඳහැො සහැ ඉදිරි�ස ලිංගි� සම්�න්ධාතො ඇති 

සං�ොින්ති පුරැෂයින් මෙහැෝ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී ස්තීී මෙලස 

�ැවරෑ අ�) සඳහැො නිර්මෙේශිත එ�� PrEP �ොතොීවයි.

PrEP මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර ස�ඟ ඉතො ආරක්ෂිත වන අතර මෙහැෝමෙ�ෝන 

�ට්ට�ට �ල�ොන්මෙන් නැත. මෙ�මෙස් මෙවතත්, තොයිලන්තමෙ� සහැ ඇ�රි�ො 

එක්සත් ජාන�දාමෙ� �ෑත�දී �රන ලදා �ර්මෙ�ෂණ�කින් මෙහැළි වී ඇත්මෙත් 

ස්තීී�රණ මෙහැෝමෙ�ෝන �ගින් PrEP හි එක් අමුද්රව�� �ොර්�ක්ෂ�තොව 

අඩු �ළ හැැකි �වයි. (Hiransuthikul et al 2019, Cottrell et al 2019). 
මෙ�යින් අදාහැස් �රන්මෙන් PrEP අඩු වශාමෙ�න් ඵලදාොයී �වදා �න්න 

�ැහැැදිලි නැත, නමුත් එයින් අදාහැස් �රන්මෙන් �ැහැැණු මෙහැෝමෙ�ෝන 

භොවිතො �රන සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො PrEP තර�ක් සංකීර්ණ 

වන �වයි. සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් හැට එච්.අයි.වී ආසොදාන� 

වැළැක්වී� සහැ ආරක්ෂොව වී�ට මෙ�� ඖෂධා� ල�ො�ැනී� මෙහැෝමෙ�ෝන 

අන්තර් කිි�ො�ොරිත්වමෙ� සො�නි� වැදා�ත්�� �ැහැැදිලි කිරී� සඳහැො 

වැඩි �ර්මෙ�ෂණ අවශා මෙ�. ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන 

සහැ මෙ�� �ලො�� තුළ සො�ොන ස්වරෑ�මෙ�න් PrEP වල දාක්නට ලැමෙ�න 

PrEP හි  TAF/FTC සැ�සී� අතර ඇති අන්තර්කිි�ො �මෙ�ෂණ� කිරී� 

මෙ��ට ඇතුළත් මෙ�.

එයින් �� වන්මෙන් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් විසින් PrEP 
භොවිතො කිරීමෙ�න් ඔවුන්මෙ� එස්ටාජාන් �ට්ට� �හැත මෙහැලනු ඇතැයි �න 

බි� නිසො PrEP ල�ො �ැනීමෙ�න් වැළකී සිටී�ට මෙහැෝ �ොතොීව �ඟ හැැරී�ට 

ඉඩ ඇති �වයි. මෙසෞඛ්ය  මෙස්වො වෘත්ති��න් විසින් ස්තීී�රණ මෙහැෝමෙ�ෝන 

ල�ො �න්නො සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙරෝගීන් ස�ඟ මෙම් සම්�න්ධාව 

මෙ�ලින්� �තො කිරී�ට �ැ�ති වි� හැැකි�. ඔමෙ� මෙරෝගීන්මෙ� එස්ටාජාන් 

�ට්ට� අධීක්ෂණ� කිරී� පිළි�ඳව සහැති� වීමෙ�න් PrEP ල�ො �ැනී�ට 

හැො ඒවොට අනු�ත වී�ට ඇති ඔවුන්මෙ� �ැ�ැත්ත වැඩි දියුණු �ළ 

21 ASHM. 2016. Post-Exposure Prophylaxis එච්.අයි.වී වලට නිල මෙනොවන හැො නිල වශාමෙ�න් 
නිරොවරණ� වීමෙ�න් �සුව. 

ඕස්මෙට්ාලි�ොනු ජාොති� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා� (මෙදාවන සංස්�රණ�). �රමෙ�ශා� 2021 අමෙ�රල් 16: 
http://www.pep.guidelines.org.au/  

හැැකි�.

සං�ොින්ති පුරැෂයින් සහැ PrEP �රති�ොර පිළි�ඳව �ර්මෙ�ෂණ ඉතො 

සීමිතව �වතී. සං�ොින්ති MSM පුේ�ලයින් පිළි�ඳ �ෑත �ොලීන එක්සත් 

ජාන�දා ජාොති� අධා �න�කින් මෙහැළි වූමෙ�, සොම්�ල සඳහැො දාො�� වූ 

අ�මෙ�න් අඩ�ට වඩො වැඩි සංඛ්ය �ොවක් PrEP භොවිතො �රන්නන් �ව 

මෙ�න්නුම් �ළදා, එච්.අයි.වී. ආසොදාන� වීමෙම් අවදාොන�ක් ඇති ලිංගි� 

හැැසිරීම් ඉහැළ �ට්ට�� �වතින �වයි. (Reisner et al 2021). පිරිමින් 

ස�ඟ මෙහැෝ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොන්තොවන් ස�ඟ ලිංගි�ව හැැසිමෙරන 

සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො නිශ්චිත PrEP සංමෙ�ෝ�වල �ොර්�ක්ෂ�තොව 

පිළි�ඳ දාත්ත මෙනො�ැත. (Vail 2020).

‘Post-Exposure Prophylaxis’ (PEP) �ෑත�දී එච්.අයි.වී. ආසොදාන�ට 

නිරොවරණ� වූ �සු සති හැතර� එච්.අයි.වී. �රති�ොර �ි��ක් සිදුකිරී� 

මීට ඇතුළත් මෙ�. PEP �ඟින් එච්.අයි.වී. වෛවරස� �රතිවර්තන� වී� 

වළක්වයි, එමෙහැයින් �රථා�මෙ�න් එච්.අයි.වී. ආසොදාන� වූ වෛසල මෙ�ටි 

�ොල�ක් තුළ ස්වභොවි�ව මි� �යි. මෙ�� ශාරීරමෙ� එච්.අයි.වී ඇතිවීමෙම් 

අවදාොන� අඩු �රයි.1

PEP ල�ො �ත හැැකි නම්, මෙ�� �රති�ොර� එච්.අයි.වී. ආසොදාන�ට 

නිරොවරණ� වූ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙහැෝ සිස් ස�ොජාභොවී ඕනෑ� අමෙ�කු 

සඳහැො මෙ�. එච්.අයි.වී ආසොදිත ඕනෑ� අමෙ�ක් හැැකි ඉක්�නින්, වඩොත් 

මෙ�ෝ� �රිදි අවදාොනම් සහැ�ත සිදුවීමෙ�න් �ැ� කිහි��ක් ඇතුළත PEP 
ආරම්භ �ළ යුතු�. එච්.අයි.වී වලට නිරොවරණ� වී �ැ� 72 ක් (දින 

තුනක්) තුළ එ� ආරම්භ මෙනො�ළමෙහැොත්, �රති�ොර සොර්ථා� මෙනොවනු ඇත.
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සෞම්වායින් ඔබසෞ� භාාවිතසෞ� දී ඇති වන අව�ථා සෞමානවාෙ:

HIV, PrEP, �හා PEP, ARV පිළිබඳව �හා �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන පිළිබඳ �ංක්රාාාන්ති විසෞ�ෂිත 
සෞතාරතුරැ ඔසෞ� සියලුම �ංක්රාාාන්ති සෞරෝග්රීන්ට පරවර්ධානය ක්රාරන්න.

එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම පිළිබඳ වැරදි සෞතාරතුරැ �හා ඒක්රාාක්රාෘති ආමන්තණීය කිරීම, �ං ක්රාාාන්ති පිරිමි ඇතුළු 
�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් විසින් ෙරනු ලැසෞ�.

එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම, �ත්ක්රාාර �හා පරතික්රාාර �මඟ �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �ඳහාා 
පරසෞ�ශය ඒක්රාාබද්ධා කිරීම.

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම
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මුලාශර
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comprehensive-care-for-trans-people/ Also available in Thai and Chinese 
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https://www.aidsdatahub.org/resource/transgender-slides 
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Baral, S.D., Poteat, T., Strömdahl, S., Wirtz, A.L., Guadamuz, T.E. and 
Beyre, C. (2013) ‘Worldwide burden of HIV in transgender women: a 
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Reisner SL, Moore CS, Asquith A, Pardee DJ, Mayer KH. 2021. LGBT 
Health, Volume 8, Number 2, 2021. DOI: 10.1089/lgbt.2020.0232
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Vail RM with the Medical Care Criteria Committee. 2020. PrEP to Prevent 
HIV and Promote Sexual Health. New York State Department of Health 
AIDS Institute (NYSDOH AI): Clinical Guidelines Program. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556471/ 
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prevention, diagnosis, treatment and care for key populations.

පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

එච්.අයි.වී. ආ�ාදිත පුද්ගැලයින්ට එසෞරහිව සිදුවන අපකීර්තිය �හා එච්.අයි.වී. පිළිබඳ මිත් යාවන්  
වැළැැක්වීම �ඳහාා ලිංංගික්රා හාැසිරීම් �හා අවොනම් සෞක්රාසෞරහි අවධාානය සෞයාමු ක්රාරමින් සියලුම සෞරෝග්රීන් 
�මඟ එච්.අයි.වී වැළැැක්වීම පිළිබඳව ක්රාතා ක්රාරන්න.

එච්.අයි.වී ආ�ාදිත �ංක් රාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්ට �ත් රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන 
�හා එච්.අයි.වී ඖෂධා ලබා ගැැනීමට ආරක්ෂිත ක් රම ඇති බවට �හාතික්රා වන්න, තවෙ ඔවුන් �ඳහාා 
ව�ාත් සුදුසු වන �ංසෞයෝජනය හාඳුනා ගැැනීමට ඔබට උෙ� ක්රාළැ හාැකිය.

PEP �හා PrEP ලබා ගැත හාැකි �ථාන වලදී, �ත් රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන �මඟ සෞම්වා 
භාාවිතා ක්රාළැ හාැකි බවත්, ඉල්ලුමට අනුව ලබාගැන්නවාට ව�ා දිනපතා ලබාගැත හාැකි වවත්, PrEP 
�ඳහාා මාත් රා නිර්සෞද්ශ ක්රාරන බවත් �ංක් රාන්ති සෞරෝග්රීන්ට උපසෞෙ� සෞෙන්න.
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08 වන මාතෘක්රාාව’ 
�ත්රීී පුරැෂ භාාවය 
තහාවුරැ ක්රාරන 
සෞහාෝසෞමෝන
8.1 ක්රාලාපීය ෙළැ වි�සෞල්ෂණය

8.2 �ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන 
ලබාගැැනීම �ඳහාා ක්රාැමැත්ත ලබාසෞෙන ෙැනුම් දීසෞම් මාර්ගැ

8.3 ෙැනුම් සෞෙන එක්රාඟතා ආක්රාෘතිය භාාවිතා ක්රාරමින් �තී්රී 

පුරැෂභාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන පරතික්රාාර ලබාදීම

8.4 සෞහාෝර්සෞමෝන වර්ගැ, මාතාීව �හා බලපෑම්

8.5 පාරෙෘශය සෞට�සෞටා�සෞටසෞරෝන් සෞජල්

8.6 �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාව 

හාා �ම්බන්ධා අවොනම් 

8.7 �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන ගැනිමින් 

සිටියදී මූලිංක්රා ර�ායනාගැාර අධීක්ෂණ සිදු කිරීම

8.8 �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන භාාවිතා 
ක්රාරන �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �ඳහාා වන හාෘෙ වාහිනී 
තක්සෞ�රැව

8
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ලබන අරමුණු

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ කිරීම �ඳහාා වන සෞහාෝසෞමෝන ක්රාළැමනාක්රාරණසෞ� 
පරධාාන ගැැටළු සෞත්රැම් ගැන්න. (වර්ගැ, මාතාීව �හා බලපෑම්, සිදුවිය හාැකි 
අවොනම්, මූලිංක්රා ර�ායනාගැාර අධීක්ෂණය �හා හාෘෙ වාහිනී තක්සෞ�රැ 
කිරීම් ඇතුළුව)

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන නියම කිරීම �ඳහාා ෙැනුම් 
සෞෙන ලෙ එක්රාඟතා ආක්රාෘතිය කිායාත්මක්රා ක්රාරන්සෞන් සෞක්රාසෞ�ෙ යන්න 
ඇතුළුව �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී සෞරෝග්රීන් �ඳහාා වන සෞහාාඳ පරාසෞයෝගික්රා 
පරමිත්රීන් පිළිබඳ ෙැනුම ලබා ගැන්න.

1
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116පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

ආසි�ොමෙ� ස�හැර රටවල සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙහැෝමෙ�ෝන සඳහැො 

�රමෙ�ශා� ඉතො අඩු�. ඊස්ටාජාන් (Estrogen) මෙහැෝමෙ�ෝනමෙ� නිර්මෙේශිත 

ස්වරෑ�� මෙනොත�ො, සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො ඇති එ�� මෙහැෝමෙ�ෝන� 

මුඛ්යමෙ�න් ල�ො �න්නො උ�ත් �ොලන මෙ�ති වි� හැැකි�. මෙ�� රටවල, 

සං�ොින්ති පුරැෂයින්ට සො�ොනමෙ�න් මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් (Testosterone) 
මෙහැෝමෙ�ෝන� සඳහැො �රමෙ�ශා�ක් මෙනො�ැත.

ආසි�ොමෙ� ස�හැර රටවල, සැ�යුම්�රැවන්මෙ� සුළු �වක් මෙහැෝ 

නි���න් මෙනො�ැති නිසො ල�ො �ත හැැකි මෙහැෝමෙ�ෝන පුළුල් �රොස�� 

�වතී. ආසි�ොමෙ� සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙවනත් රටවල සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් �ලො�මෙ� �රධාොන රටවල් කිහි��කින් මෙහැෝ �රධාොන වශාමෙ�න් 

තොයිලන්තමෙ�න් මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී� මෙ�මෙරහි විශ්වොස� ත�ති. 

COVID-19 වසං�ත� 2020 මුල් භො�මෙ�දී ආරම්භ වූ දාො සිට මෙේශාසී�ො 

වැසී� සහැ භොණ්ඩ �රවොහැන� �ර�ොදා වී� මෙහැෝමෙ�ෝන සැ�යු�ට �ල�ො 

ඇත.

ක්රාලාපීය ෙළැ 

වි�සෞල්ෂණය

8.1

ආසියා හාා පැසිෆික් ක්රාලාපසෞ� සිටින සෞබාසෞහාෝ 
�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් �තී්රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන ආරම්භා කිරීමට සෞපර සෞහාෝ පසුව 
කිසිදු අධීක්ෂණයක් සෞනාමැතිව විධිමත් වෛවෙය 
අංශසෞයන් පිටත සෞහාෝසෞමෝන මිලදී ගැනු ලබයි. 
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අර්ථා�ථාන�ක් මෙලස ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන 

�රති�ොර පිළි�ඳව, පුේ�ලමෙ�කු මෙ�ටි�ොලීනව හැො දිගු �ොලීනව ල�න 

අවදාොනම් සහැ �රතිලොභ මෙත්රැම් �ත යුතු අතර, එ� දාැනට �වතින 

වෛවදා මෙහැෝ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය අවශාතොවන් සඳහැො �ල�ොන්මෙන් මෙ�මෙස්දා 

�න්න ආදි� පිළි�ඳව දාැනුවත් වි� යුතු�. 

WPATH SOC7 �ඟින් සත්�ොරමෙ� �රමිතීන් සහැ දාැනුම් දීමෙම් එ�ඟතො 

ආ�ෘති මූල මෙල්ඛ්යන අතර සම්�න්ධාතොව� �ැහැැදිලි �රයි:

ල�ො �ැනී� සඳහැො නිශ්චිත මෙතොරතුරැ තිබි�දීත්, දාැනුම් දීමෙම් එ�ඟතොව 

�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
සෞහාෝසෞමෝන ලබාගැැනීම �ඳහාා ක්රාැමැත්ත 
ලබාසෞෙන ෙැනුම් දීසෞම් මාර්ගැය

8.2

ෙැනුම් සෞෙන ක්රාැමැත්ත �ඳහාා තම �ත්රී ී පුරැෂ 
�මාජභාාවය තහාවුරැ ක්රාර ගැැනීම �ඳහාා සිදු ක්රාළැ  
හාැකි වෛවෙය පරතික්රාාර පිළිබඳව ෙැනුවත් ත්රීරණයක් 
ගැැනීමට අොල පුද්ගැලයාට පරමාණවත් හාා නිවැරදි 
සෞතාරතුරැ සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රාසෞයකු විසින් �ැපයීම 
ඇතුළැත් සෞ�. 

�නු හුමෙදාක් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් මෙහැෝ මෙ�ෝර��ක් සම්පූර්ණ කිරී� 

මෙනොව, ඔවුන්මෙ� වර්ත�ොන දාැනු� �ත �දානම්ව මෙරෝගිමෙ�කුමෙ� අරමුණු, 

අමෙ�ක්ෂිත �රතිඵල සහැ සැලකිලි�ත් වි� යුතු මෙේ සම්�න්ධාව සිදු�රන 

සො�ච්ඡාොව� ආරම්භ�යි. අමෙ�ක්ෂිත අතුරැ ආ�ොධා සහැ අවදාොනම් 

�ැහැැදිලි කිරී� සහැ මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර පිළි�ඳ මෙරෝගීන්මෙ� අමෙ�ක්ෂොවන් 

සොධාොරණ �ව සහැති� කිරී� සහැ ආ�සු හැැරවි� මෙනොහැැකි මෙවනස්�ම් 

මෙ�ොනවොදාැයි ඔවුන්ට මෙහැොඳින් වටහැො දී� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යුම්�රැමෙ� 

�ොර්�භොර�යි.

අනිවොර්� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය තක්මෙස්රැවක් අවශා වන ආ�ෘති සඳහැො 

දාැනුම් දීමෙම් එ�ඟතො ආ�ෘති� වි�ල්� �ොර්��කි. මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

වෘත්ති�මෙ�කුට සි�ළු� තීරණ තනිව� �ැනී� අනිවොර්ය� මෙනොමෙ�. �ම් 

සැ��ක් ඇත්නම්, මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න්ට සහැමෙ�ෝගීව �ටයුතු කිරී�ට 

සහැ ඔවුන්මෙ� ස��න්මෙ�න් උ�මෙදාස් ල�ො �ැනී�ට �ැ�ති නම් එමෙස් 

සිදු�ල හැැකි�.

“එක්�ත් ජනපෙසෞ� පරජා සෞ�ෞඛ්යය 
මධාය�ථාන ගැණනාවක් විසින් සෞහාෝසෞමෝන 
පරතික්රාාර ලබා දීම �ඳහාා මූල සෞල්ඛ්යන 
�ක්රා� ක්රාර ඇති අතර එය ෙැනුම් දීසෞම් 
එක්රාඟතා ආක්රාෘතිය සෞල� හාැඳින්සෞ�. 
(Callen Lorde පරජා සෞ�ෞඛ්යය මධාය�ථානය, 
2000, 2011, 2015; Fenway පරජා සෞ�ෞඛ්යය 
�ංක්රාාාන්ති සෞ�ෞඛ්යය වැ��ටහාන, 2007; 
Tom Waddell සෞ�ෞඛ්යය මධාය�ථානය, 
2006). සෞමම මූල සෞල්ඛ්යන WPATH 
රැක්රාවරණ පරමිති 7 වන අනුවාෙසෞ� 
ෙක්වා ඇති මාර්සෞගැෝපසෞද්ශයන්ට අනුකූල 
සෞ�. ”
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හැමුවීම් මෙදා� තුනක් හැරහැො ඔමෙ� මෙරෝගි�ො ස�ඟ සො�ච්ඡාො 

�රන්න. ශාොරීරි� මෙසෞඛ්ය�, �වුල් ඉතිහැොස� සහැ මෙ�ර 

මෙහැෝමෙ�ෝන මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂභොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් අත්දාැකීම් 

තක්මෙස්රැ කිරී� මෙ��ට ඇතුළත් මෙ�. ස�හැර අවස්ථාොවලදී, 

මූලි� රැධිර �රීක්ෂණ දාැනට�ත් සිදු �ර ඇත්නම්, එක් 

හැමුවී�ක් �ර�ොණවත් මෙ�. 

ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� වෛවදා විදාොත්��ව හැො ඒ 

හැො සම්�න්ධා අරමුණු තහැවුරැ කිරී�ට අවශා ආ�ොර� 

සො�ච්ඡාො �රන්න.

මෙරෝගි�ොට දාැනුවත් තීරණ�ක් �ැනී�ට ඇති හැැකි�ොව 

තක්මෙස්රැ කිරී� සහැ �රති�ොර සඳහැො �ැ�ැත්ත දාැක්වී�, 

ඔවුන් ත�න්මෙ� නිදාහැස් �ැ�ැත්මෙතන් තීරණ�ක් �න්නො 

�ව සහැති� �ර �ැනී�.

1

2
3

�රතිවිමෙරෝධාතො පිළි�ඳව �රීක්ෂො කිරී� සඳහැො මෙරෝගි�ොමෙ� 

වෛවදා ඉතිහැොස� තක්මෙස්රැ �රන්න:

නිරමෙ�ක්ෂ �රතිවිමෙරෝධාතො - වත්�න් �ැ� �ැනීම්

 y රැධිර පිළි�ො (Polycythemia), රැධිර� �ැට �ැසීම් 

(Thrombosis), අක්�ො මෙරෝ� (Liver Disease) මෙහැෝ 

හැෘදා�ො�ොධා (Cardiac Failure) වැනි මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 

මෙහැෝ ඊස්ට් රජාන්  මෙහැෝමෙ�ෝන වලට සොමෙ�ක්ෂ වන 

� රතිවිමෙරෝධාතො සල�ො �ලන්න.

 y හැෘදා වොහිනී �රතිඵල1 සඳහැො මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොරමෙ� 

දිගු �ොලීන �ල�ෑම් පිළි�ඳ � ර�ොණවත් දාත්ත මෙනො�ැති 

අතර මෙහැොඳින් �ොලන� වන හැෘදාවොහිනී තත්ව�න් 

හැොනිදාො�� ඖෂධා මෙලස මෙනොසැලමෙක්.

4

ෙැනුම් සෞෙන එක්රාඟතා ආක්රාෘතිය භාාවිතා 
ක්රාරමින් �ත්රීී පුරැෂභාාවය තහාවුරැක්රාරන 
සෞහාෝසෞමෝන පරතික්රාාර ලබාදීම  

8.3

පහාත �ඳහාන් සෞතාරතුරැ ලැසෞබන්සෞන් ඕ�සෞට්ේලිංයාසෞ� 
නි� �වුත් සෞ�ල්� හි �ංක්රාාාන්ති පරජාවන් �හා 
වෛවෙයවරැන් විසින් �හා ඔවුන් සෞවනුසෞවන් �ංවර්ධානය 
ක්රාරන ලෙ TransHub අන්තර්ජාල මාර්ගැගැත 
�ම්පසෞතනි22. 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර ආරම්භ කිරී� සහැ 

�ළ�නො�රණ� කිරී� සඳහැො සො�ොන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න්ට 

සහැො� වන රොමුවක් සහැ මූල මෙල්ඛ්යන�ක් ඉදිරි�ත් �රන දාැනුම් මෙදාන 

එ�ඟතො ආ�ෘති�ක් එ�ඟින් ස��නු ල�යි.

දාැනුම්මෙදාන එ�ඟතො �රමෙ�ශා�ක් භොවිතො �රමින්, ස්තීී පුරැෂ භොව� 

තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන සඳහැො �රමෙ�ශා� ල�ො දී�ට �ැ�ති 

වෛවදාවරැන්ට, මෙ�� කිි�ොවලි�ට (උදාොහැරණ�ක් මෙලස) වැඩිහිටි 

පුේ�ලමෙ�කු සඳහැො �හැත සඳහැන් පි�වර�න් ඇතුළත් වි� හැැකි�:

22මූලොශ් ර�:  https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consent  රෑ�සටහැන් Samuel Luke Art විසිනි. 

Source:  https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consent The illustration is by Samuel Luke Art.
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දාැනට නි�� �ර ඇති සහැ නි�� මෙනො�රන ලදා ඖෂධා, 

අසොත්මි�තො, �ධාසොර සහැ දුම්මෙ�ොළ භොවිත� ඇතුළු 

මෙවනත් ඖෂධා භොවිත� තක්මෙස්රැ �රන්න.

ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� ස�ොජා හැො චිත්තමෙ�ගී� ආධාොර� 

ජාොල�න් සො�ච්ඡාො �ර අවශා �රිදි උ�මෙේශා� �ණ්ඩො�ම්, 

උ�මෙේශා�යින් මෙහැෝ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින් මෙවත 

මෙ�ොමු �රන්න.

දාරැඵල පිළි�ඳ �ලොමෙ�ොමෙරොත්තු සහැ �රජාන� මෙසෞඛ්ය 

අවශාතො පිළි�ඳව සො�ච්ඡාො �රන්න. සරැභොව� සුරැකී� 

පිළි�ඳව සහැ එ� ල�ො �ත හැැකි ස්ථාොනවල මෙතොරතුරැ 

ස��න්න.

වැළැක්වීමෙම් මෙසෞඛ්ය අවශාතො තක්මෙස්රැ �රන්න - අවසොන 

වරට සිදු�රන ලදා �ැ�මෙ�ල �රීක්ෂොව, ලිං�ොශිිතව 

මෙ�ෝවන මෙරෝ� �රීක්ෂොව, උ�ත් �ොලන �ි�, �ඩවැල් පිළි�ො 

�රීක්ෂොව �නොදි�.

ලිපිඩ, අක්�ොමෙ� කිි�ො�ොරිත්ව�, ලුටිනයිසින් (Luteinizing) 
මෙහැෝමෙ�ෝන, එස්ටාැඩිමෙ�ෝල්(Estradiol), මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 

(Testosterone) සහැ අවදාොනම් සොධා� �ගින් මෙ�න්නුම් 

�රන්මෙන් නම් Hba1c �ට්ටම් සඳහැො මූලි� �ට්ටම් ස්ථාොපිත 

කිරී� සඳහැො රැධිර �රීක්ෂණ �ැවැත්වී�. ස්තීී මෙහැෝමෙ�ෝන 

ආරම්භ �රන අ� සඳහැො, මෙ�රෝලැක්ටින් (Prolactin) �ට්ට� 

�ැනී� සහැ ස්�යිරමෙනොලැක්මෙටෝන් (Spironolactone) ආරම්භ 

�රන්මෙන් නම් ඉමෙලක්මෙටාොලයිට් (Electrolytes) �ට්ට� 

�ැනී�දා අවශා මෙ�. පුරැෂ මෙහැෝමෙ�ෝන ආරම්භ �රන අ�ට, 

සම්පූර්ණ රැධිර �ණන� කිරී�ක් �රන්න.

සි�ලු� සං�ොින්ති මෙරෝගීන් සහැ �රමෙ�ශා වන වැඩිවි�ට �ත් 

නව මෙ�ොවුන් පුේ�ලයින්මෙ� රැධිර පීඩන�, උස සහැ �ර 

�නින්න.

ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට දාැනුවත් එ�ඟතොව�ළකිරීමෙම් ලිපි මෙල්ඛ්යන 

ල�ො මෙදාන්න, එයින් මෙ�න්නුම් �රන්මෙන් මෙරෝගි�ො මෙ�� 

කිි�ොවලි�ට එ�ඟ වී�ට මෙ�ර අවශා සි�ලු මෙතොරතුරැ 

ල�ො දී ඇති �වත් ඒ සි�ල්ල අවමෙ�ෝධා �ර �න ඇති 

�වයි.

5

6 

7

8

9

ඉරැවොරදා�, අක්�ො මෙරෝ�, හැදිසි ආ�ොධා, පි�යුරැ �ට� 

�ැටිති සහැ අ�ි�වත් මෙල් �ැලීම් පිළි�ඳ ඉතිහැොස�ක් 

හැඳුනොමෙ�න මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර 

වැඩිදුර �රීක්ෂණ අවශා දා �න්න තීරණ� �රන්න.

10

11

12

සටහැන: ලිංගි� අව�ව �රීක්ෂොවක් අවශා මෙනොවන අතර කිසිදු �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�� එ� නිර්මෙේශා මෙනො�රයි.

Note: A genital exam is not required, and is not recommended in any guidelines.

මූලොශාි�: https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consent, අ�තර විස්තර සහිතව Stephenson et al, 2021.

Source: https://www.transhub.or



120පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

�ලූපින්ට් සංවර්ධාන� �රන විට, �ලො�මෙ� වෛවදා සැ�යුම්�රැවන් 

ආසි�ොව පුරො සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල භොවිතො �රන 

මෙ�ොදු මෙහැෝමෙ�ෝන වර්� පිළි�ඳ අ�තර මෙතොරතුරැ ස��න ලදී.

කු�නො�ොරමෙ� ඖෂධා හැො සංමෙ�ෝ� �හැසුමෙවන් සිදු �ළ හැැකිදා සහැ ල�ො 

�ත හැැකිදා �න්න සෑ� රටක්� සල�ො �ැලි� යුතු�.

�හැත වගු වල ඇති �ොතොීවන් �දානම් වී ඇත්මෙත් සං�ොින්ති �ොන්තොවන් 

සහැ ේවී�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �වරො ඇති 

අ�) සඳහැො �ොන්තො මෙ�ොමු �රොස� දාක්වො එස්ටාැඩිමෙ�ෝල් (Estradiol) 
�ට්ට� ඉහැළ නැංවීමෙම් අරමුමෙණන් සහැ සං�ොින්ති පුරැෂයින් සහැ 

ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී ස්තීී මෙලස �වරො ඇති අ�) සඳහැො 

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් (Testosterone) �ට්ට� පිරිමි මෙ�ොමු �රොස� දාක්වො 

වැඩි කිරී� අරමුණු �රමෙ�න�. මෙ�� �ඟ මෙ�න්වී� න�ශීලී වි� 

යුතු�. මෙහැෝමෙ�ෝනවල �ොතොීව සහැ ��න් �ොර්�� පිළි�ඳ තීරණ එක් 

එක් පුේ�ල�ොමෙ� අරමුණු �ඟින් මෙ�මෙහැ�වි� යුතු අතර, නිදාන්�ත 

මෙසෞඛ්ය �ැටලු, අහිත�ර �ල�ෑම් සහැ මෙලමෙ�හි දි�ොරැ වූ මෙහැෝමෙ�ෝන 

�ට්ට� �නොදි� ඇත්නම් ඒවො නිසි මෙලස සල�ො �ැලි� යුතු�.

නිදාන්�ත මෙසෞඛ්ය �ැටළු ඇති අ�ට මෙහැෝ �න්දා�ොමීව �ො�ට මෙහැෝ සුළු 

මෙවනස්�ම් අවශා අ�ට මෙ�� වගුවල දාක්වො ඇති �ර�ොණ�ට වඩො 

අඩු �ොතොීවක් භොවිතො �ළ හැැකි�. විමෙශ්ෂමෙ�න්�, ස්තීී පුරැෂ භොව� 

තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතො �රන ේවී�� මෙනොවන පුේ�ලයින් අඩු 

�ොතොීවලින් සිටී�ට �ැ�ති වි� හැැකි�.

සෞහාෝර්සෞමෝන වර්ගැ, මාතාීව 

�හා බලපෑම්

8.4

සෞමම මාතෘක්රාාව තුළැ පරතිනිෂ්පාෙනය ක්රාරන �ත්රීී 
පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන, මාර්ගැ �හා 
මාතාීව පිළිබඳ උොහාරණ පෙනම් වී ඇත්සෞත් ආසියා 
පැසිෆික් ටේාන්� සෞහාල්ත් �ලූපින්ට් �ඳහාා නිපෙවන 
ලෙ ඒවා මත ය. 

එ�ටේජන්
 y දිව �ට ත�ො�න්නො, සමෙ�හි ආමෙල්� �රන හැො එන්නත් �ළ 

හැැකි මෙහැෝමෙ�ෝන ඇතුළුව මුඛ්යමෙ�න් ල�ො�ත මෙනොහැැකි එස්ට් රජාන් 

මෙහැෝමෙ�ෝන අක්�ොවට �ල�ෑ�ක් මෙනො�රන නිසො වඩොත් සුදුසු මෙ�.

 y ව�ස අවුරැදු 35 ට වැඩි දුම් �ොන� �රන්නන් සඳහැො මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් 

ල�ො�න්නො එස්ට් රජාන් �ඟින් රැධිර �ැටි �ැසීම් (Thromboembolic 
Disease) වැඩි වීමෙම් අවදාොන�ක් ඇත.

 y වෘෂණ මෙ�ෝෂ ඉවත්කිරීමෙම් (Gonadectomy) ශාල�ර්�මෙ�න් �සු අඩු 

�ොත් රො නිර්මෙේශා �රනු ලැමෙ�. ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� ඉවසීමෙම් හැැකි�ොව 

සැලකිල්ලට �නිමින් � රතිඵල අනු�ො�න� �රන්න.

මුඛ්යසෞයන් ලබාගැන්නා උපත්පාලන ක්රාාමයන්හි බහුලව භාාවිතා වන 

එ�ටේජන් �වරෑපය වන එතිනයිල් එ�ටේැඩිසෞයෝල් (Ethinyl Estradiol) 
නිර්සෞද්ශ සෞනාක්රාරයි. එය නහාර වල රැධිර ක්රාැටි ගැැසීම (Venous 
Thromboembolism) වැනි සෞහාාඳින් විෙහාාපාන අහිතක්රාර බලපෑම් ඇති 

ක්රාරනු ලබයි.

WPATH SOC7 �ඟින් ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය  මෙස්වො 

සඳහැො එතිනයිල් එස්ටාැඩිමෙ�ෝල් (ethinyl estradiol) භොවිත� අවෛධාර්��ත් 

�රයි. ආසි�ොමෙ� සහැ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති �ොන්තොවන්ට 

මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් ල�ො�න්නො උ�ත්�ොලන �ි� ස්වරෑ�මෙ�න් ල�ො �ත 

හැැකි එ�� එස්ටාජාන් සංයුති� මෙ�� �වත්, රැධිර �ැටි �ැසීමෙම් 

(Thrombotic සිදුවීම්) වැඩි අවදාොන� �ැන උ�මෙදාස් මෙදාන අතර� මුඛ්යමෙ�න් 

ල�ො�න්නො උ�ත්�ොලන �ි� සහැ ඒවො භොවිතො කිරී� සම්�න්ධාමෙ�න් 

සං�ොින්ති �ොන්තොවන් විනිශ්ච� මෙනොකිරී�ට සො�නි� වෛවදාවරැන් 

දාැනුවත් වී සිටි� යුතු�. එස්ටාජාන් සඳහැො වි�ල්��� ආ�ොර තිමෙ�දාැයි 

හැඳුනොමෙ�න, එමෙස් මෙනො�ැති නම්, අතුරැ ආ�ොධා ඇතිමෙ� දාැයි නිරීක්ෂණ� 

�ළ යුතු�.
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Estradiol/estradiol valerate

Estradiol valerate

Estradiol cypionate

Estradiol gel

Estradiol patch

transdermal

(ව�ස අවුරැදු 40 ට වැඩි දුම් �ොන� 
�රන්නන් සඳහැො වඩොත් සුදුසු මෙ�.)  
සති�තො මෙහැෝ මෙදාසති��ට වරක් 
මෙ�දී� සඳහැො �ැච් ස�ස් �ළ 
හැැකි�.

Conjugated estrogen

(Premarin®)

Ethinylestradiol
(නිර්මෙේශා මෙනො�රයි)

මුඛ්යමෙ�න් මෙහැෝ දිව 
�ට ත�ො�ැනීමෙ�න්

�ොංශා මෙ�ශි�ක් 
තුළට ඇතුලු කිරී�

�ොංශා මෙ�ශි�ක් 
තුළට ඇතුලු කිරී�

ශාරීරමෙ� මෙ�ොටස�ට 
මෙ�ලින්� ආමෙල්� 
�රනු ල�න

ස� හැරහැො �ැච් එ�ක් 
මෙ�ොදාමින් සිදු �රන

මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් 
ල�ො�න්නො

මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් 
ල�ො�න්නො

දින�ට 2mg

20mg �ැගින් සති 
මෙදා��ට වරක්

2mg �ැගින්  සති��ට 
වරක්  මෙහැෝ 5mg �ැගින් 
සති මෙදා��ට වරක් 

0.75mg �ැගින් 
දින�ට මෙදාවරක්

25 - 50 mcg දාක්වො

දින�ට 1.25-
2.5mg �ැගින්

දින�ට 4mg

20mg �ැගින් සති 
මෙදා��ට වරක්

2mg �ැගින්  සති��ට 
වරක්  මෙහැෝ 5mg �ැගින් 
සති මෙදා��ට වරක්

0.75mg �ැගින් 
දින�ට මෙතවරක්

100 – 200 mcg දාක්වො

දින�ට 5mg

දින�ට 6mg 

20mg �ැගින් සති 
මෙදා��ට වරක්

2mg �ැගින්  සති��ට 
වරක්  මෙහැෝ 5mg �ැගින් 
සති මෙදා��ට වරක්

150 mcg �ැගින් 
දින�ට මෙතවරක්

200 mcg 

දින�ට 10mg

එ�ටේජන්හි මාර්ගැ �හා මාතාීව පිළිබඳ උොහාරණ

මූලොශාි: Adapted from Royal College of Psychiatrists 2013 and Hembree et al. 2017
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උපරිම මාතාීව

* Spironolactone වැඩි �ොතොීවක් (උදාො: දින�ට ල�ො�තයුතු >100mg, දින�ට �ොතොී 2 ක් මෙහැෝ 3 �ට මෙ�දි� යුතු�) 

මුලොශාි: Adapted from Royal College of Psychiatrists 2013 and Hembree et al 2017

පරති-ඇන්සෞ�ොාජන්

�රති-ඇන්මෙඩෝොජාන් වල මූලි� �රි�ොලන� (උදාො: spironolactone මෙහැෝ 

cyproterone) අනු��ොන�ක් සහිතව සො�ොන �ොතොීව දාක්වො සො�ොනමෙ�න් 

සති 4-12 �ටත් වැඩි �ොල�ක් තනි මෙහැෝ මෙ�දුනු �ොතොීවකින් �ළ යුතු�. 

ඇතැම් විට මෙස්වොදාො��යින්ට, විමෙශ්ෂමෙ�න් වැඩිහිටි මෙහැෝ තරැණ අ�ට, 

සුදුසු �රොස�� මෙසරම් �ට්ටම් ල�ො �ැනී� සඳහැො වැඩි �ොතොීවක් අවශා 

මෙ�. Progesterone වලට �ම් �රති-ඇන්මෙඩෝොජානි� කිි�ො�ොරිත්ව�ක් තිබි� 

හැැකි අතර, spironolactone �රතිවිමෙරෝධී ඖෂධා�ක් නම් වි�ල්��ක් වි� 

හැැකි�.

පරති-ඇන්සෞ�ොාජන්  ආරම්භාක්රා මාතාීව �ාමානය මාතාීව උපරිම මාතාීව

Spironolactone

Finasteride

Cyproterone acetate

Goserelin

Leuprolide acetate

දින�ට 50mg �ැගින්

දින�ට 2.5mg �ැගින්

දින�ට 12.5 - 25mg �ැගින්

�ස�ට 3.6mg �ැගින්

�ස�ට 3.75mg �ැගින් 

දින�ට 150mg �ැගින්*

දින�ට 2.5mg �ැගින්

දින�ට 50mg �ැගින්

�ස�ට 3.6mg �ැගින්

�ස�ට 3.75mg �ැගින් 

මෙත�ස�ට 11.25mg 
�ැගින්

දින�ට 300mg �ැගින්*

දින�ට 5mg �ැගින්

දින�ට 50mg �ැගින්

�ස�ට 3.6mg �ැගින්

�ස�ට 3.75mg �ැගින් 
සති 12�ට වරක් 22.5mg 
�ැගින්
සති 10�ට වරක් 
11.25mg �ැගින්

පරති-ඇන්සෞ�ොාජන් හාා මාතීාව �ඳහාා උොහාරණ

මෙස්වොදාො��යින්ට සැලකි� යුතු මෙලස හිසමෙ�ස් නැතිවීමෙම් �ැටළු තිමෙ� 

නම්, finasteride අතිමෙර්��ක් මෙලස (මුලදී �වො) එ�තු �ළ හැැකි�. 

අවශා නම් හිසමෙ�ස් තැන්�ත් කිරීම් දා සල�ො �ැලි� හැැකි�.
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මූලොශරය: Oliphant 2018 - අනුවර්තන� �රන ලේමෙේ Hembree et al 2017 
and Telfer 2017)

සෞපරාසෞජ�සෞටසෞරාන්
මෙ�රොමෙජාස්ටමෙරෝන් වල අවදාොනම් සහැ �රතිලොභ නිසි මෙලස විදාහැො දාක්වො 

නැත. මෙ�මෙස්මෙවතත් මෙ��, තන පුඩු වටො ඇති �ැහැැ�ැන්වුන �රමෙේශා�ට 

සහැ ලිංගි� ආශාොව මෙ�මෙරහි ධානොත්�� �ල�ෑ�ක් ඇති �රන 

�ව ස�හැර සැ�යුම්�රැවන් උ��ිමි�ව මෙසො�ොමෙ�න ඇතත්, එ� 

සො�ොනමෙ�න් නිර්මෙේශා මෙනො�රයි. �මෙනෝභොවමෙ� �ල�ෑම් ධානොත්�� 

මෙහැෝ ඍණොත්�� වි� හැැකි�. ස�හැර පුේ�ලයින් තුළ සැලකි� යුතු 

�ර වැඩිවී�ක් සහැ �ොනසි� අවපීඩන�ක් ඇතිවීමෙම් අවදාොන�ක් 

සෞහාෝසෞමෝන වල බලපෑම්

ඇත. �ශ්චොත් ආර්තවහැරණමෙ�න් �සුවන �ොන්තොවන්1 තුළ මුඛ්යමෙ�න් 

ල�ො�න්න මෙ�රොමෙජාස්ටමෙරෝන් භොවිතො �රන මෙවනත් අධා �න�න්ට 

අනුව, medroxyprogesterone මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් භොවිතො කිරීමෙ�න් කිරීට� 

ධා�නි මෙරෝ� (Coronary Vascular Disease) ඇතිවීමෙම් අවදාොන� වැඩි වි� 

හැැකි අතර අභන්තර එන්නත් (උදාො: Depo-Provera) මෙ�� අතිමෙර්� 

අවදාොන� අව� �රයි.

a Complete removal of hair requires laser treatment
b Familial scalp hair loss may occur if estrogens are stopped
c Treatment by speech-language therapists for voice training is   
  most effective
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මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් මෙහැෝමෙ�ෝන� එන්නත් �ළ හැැකි මෙලස සහැ ශාරීර 

මෙ�ොටස�ට මෙ�ලින්� ආමෙල්� �ළ හැැකි මෙලස ල�ො �ත හැැකි අතර, 

එ� මෙහැෝමෙ�ෝන නි�දාවී� අඩු, නමුත් �ම් �ර�ොණ�ක් ස්වොභොවි�ව 

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් නි�දාවන සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙනොවන පිරිමින් 

සඳහැො භොවිතො කිරී�ට නිර්�ොණ� �ර ඇත. එ�ැවින්, සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී මෙනොවන පුරැෂයින් සඳහැො �හුලව භොවිතො වන �ර�ොණ�ට 

වඩො වැඩි �ොතොීවක් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුරැෂයින් සඳහැො අවශා වි� 

හැැකි� (Deutsch 2016).

මෙ�� �ලො�මෙ� ල�ො �ත හැැකි මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් සූදාොන� �හැත වගුමෙ� 

ඇතුළත් මෙ�. ඕනෑ� මෙ�ලොව�, මෙ�� වි�ල්��න්මෙ�න් එ�ක් ��ණක් 

භොවිතො �ළ යුතු�. සි�ල්ල� ‘වෛජාව විදා �ොත්��’ මෙ�, එයින් අදාහැස් 

වන්මෙන් ඒවො මිනිස් වෘෂණ මෙ�ෝෂමෙ�න් ශාොිව� වන මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 

වලට රසො�නි�ව ස�ොන �වයි. 

මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් භොවිතො �රන ස�හැර මෙස්වොදාො��යින් අඩු �ොතොීවන් 

සහැ සති�තො එන්නත් කිරී�, විමෙශ්ෂමෙ�න් �ම්�න ඉතිහැොස�ක් ඇති 

අ�ට (චිත්තමෙ�ගී� �රතිකිි�ො ඇති �ළ හැැකි අධි� �ඳු මුදුන් හැො අ�ල් 

වළක්වො �ැනීමෙ�න්) මෙහැොඳින් කිි�ො �රයි. අධි� මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 

එස්ටාජාන් �වට �රිවර්තන� වී අමෙ�ක්ෂිත �ල�ෑම් වලට �ොධාො ඇති 

වි� හැැ�. 

මූලොශාි�: Adapted from Royal College of Psychiatrists 2013 and Hembree et al. 2017

සෞහාෝසෞමෝනය ආරම්භාක්රා මාතාීව �ාමානය මාතාීව උපරිම මාතාීව

Testosterone (cypionate or 
enanthate) (intramuscular)
(Depo-Testosterone®)

Transdermal testosterone gel 1%

Testosterone patch

Testosterone undecanoate 
(මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් ල�ො �න්නො)

Buccal testosterone

Testosterone undecanoate 
(intramuscular / im)

Sustanon 250
testosterone (propionate/
phenylpropionate/ 
isocaproate/decanoate)

10% dihydrotestosterone cream

100mg q �ැගින්
සති 2 �ට වරක්
දින�ට 2.5g 

දින�ට 2.5mg
40-80mg �ැගින් 

දින�ට එක්වරක්

30mg �ැගින් 

දින�ට එක්වරක්

1 ml �ැගින්

සති 4�ට වරක්

20mg �ැගින් දින�ට මෙතවරක් 

(භ��නි�ට)

200-250mg q �ැගින් සති 
2-3�ට වරක්

දින�ට 5-10g 

දින�ට 5mg

දින�ට 160–240mg 

30mg �ැගින්
දින�ට මෙදාවරක්

750–1000mg �ැගින්
සති 10-14�ට වරක්

1 ml �ැගින්
සති 2-3�ට වරක්
සැත්�මින් පුරැෂ ලිං��/ 
ශිෂ්ණ� සැ�සී�ට 

�ොස 3�ට මෙ�ර

200-250mg q 

සති 2-3�ට වරක්

දින�ට 10g 

5mg �ැගින් දින�ට 

මෙදාවරක්

1 ml �ැගින්

සති 2�ට වරක්

ලබා ගැත හාැකි සෞට�සෞටා�සෞටසෞරෝන් සූොනම �ඳහාා උොහාරණ

සෞට�සෞටා�ටසෞරෝන්
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a highly dependent on age and inheritance; may be minimal a - හිසමෙ�ස්/මෙරෝ� සම්පූර්ණමෙ�න්� ඉවත් කිරී� සඳහැො මෙල්සර් �රති�ොර අවශා මෙ�.

b - එස්ටාජාන් ල�ො�ැනී� නැවැත්වුවමෙහැොත් හිස මෙ�ස් නැතිවී� සිදුවි� හැැකි�.

c - හැඬ පුහුණුව සඳහැො �ථාන භොෂො චිකිත්ස�යින් විසින් �රති�ොර කිරී� ඉතො�ත් 
ඵලදාොයී මෙ�.

පුරැෂ සෞහාෝසෞමෝනවල බලපෑම්

මෙ�� මෙජාල් වර්�� උමෙේ වරැමෙ� අත්වල ඉහැළ මෙ�ොටමෙස් මෙහැෝ උරහිස් 

�ත ආමෙල්� කිරී� නිර්මෙේශා �රනු ල�න අතර දාවස පුරො මෙසමින් මුදාො 

හැරිනු ලැමෙ�. අන් අ� ස�ඟ, විමෙශ්ෂමෙ�න් �ොන්තොවන් සහැ ළමුන් සිටින 

ස්ථාොනවල හැසුමෙනොවී�ට ව��ලො �ත යුතු�. මෙජාල් වර්�� අත්වල ඉහැළ 

මෙ�ොටමෙස් මෙහැෝ උරහිස් වලට ��ණක් මෙ�දි� යුතු අතර අව� වශාමෙ�න් 

�ැ� මෙදා�ක්වත් වි�ළිව ත�ො �ත යුතු�. මෙවනත් පුේ�ලමෙ�කු ස�ඟ 

ස�ට සමී� සම්�න්ධාතොව�ක් අමෙ�ක්ෂො �රන්මෙන් නම් ආමෙල්� මෙ�රෑ 

�රමෙේශා� මෙසෝදාො හැැරී� නිර්මෙේශා �රනු ලැමෙ�. (Deutsch 2016).

එ�ටේජන් වල බලපෑම අසෞ�ක්ෂිත ආරම්භාය අසෞ�ක්ෂිත උපරිම 

බලපෑම

ආපසු හාැරවීසෞම් 

හාැකියාව

ශාරීර මෙම්දා� නැවත මෙ�දාො හැැරී�

�ොංශා මෙ�ශි ස්�න්ධා� හැො ශාක්ති� අඩු වී�

ස� �ෘදු කිරී�/මෙතල් �ති� අඩු වී�

ලිංගි� ආශාොව අඩු වී�

නිරො�ොසමෙ�න්� ශීෂ්ණ� �රොණවත්වී� අඩු වී�

පි�යුරැ වර්ධාන� වී�

වෘෂණ මෙ�ෝෂ වල ධාොරිතොව� අඩු වී�

ශු�ොිණු නි�දාවී� අඩු වී�

ශාරීරමෙ� සහැ මුහුමෙණ් හිසමෙ�ස්/මෙරෝ� 

සිහින් වී� හැො වර්ධාන� �න්දා�ොමී වී�

තට්ට� �ෑදී�

හැඬ මෙවනස්වී�

�ොස 3ත් 6ත් අතර

�ොස 3ත් 6ත් අතර

�ොස 3ත් 6ත් අතර

�ොස 1ත් 3ත් අතර

�ොස 1ත් 3ත් අතර

�ොස 3ත් 6ත් අතර

�ොස 3ත් 6ත් අතර
මෙනොදානී.

�ොස 6ත් 12ත් අතර

මෙවනස්වන සුලු�.

කිසික් සිදුමෙනොමෙ�.

අවුරැදු 1ත් 2ත් අතර

අවුරැදු 4ත් 5ත් අතර

මෙවනස්වන සුලු�.

අවුරැදු 2ත් 5ත් අතර

අවුරැදු 2ත් 5ත් අතර

අවුරැදු 1ත් 2ත් අතර

අවුරැදු 1ත් 2ත් අතර

අවුරැදු 1ත් 2ත් අතර

මෙවනස්වන සුලු�.

ඉඩ ඇත. 

ඉඩ ඇත. 

ඉඩ ඇත. 

ඉඩ ඇත. 

ඉඩ ඇත. 

මෙනොහැැකි�.

මෙනොදානී.

මෙනොදානී.

හැැකි�ොවක් ඇත.

පාරෙෘශය සෞට�සෞටා�සෞටසෞරෝන් සෞජල්

පුරැෂ ක්රාායික්රා ලක්ෂණ ඇති ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන
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ආපසු හාැරවීසෞම් 

හාැකියාව

�හැත වගුමෙ� දාැක්මෙවන්මෙන් මෙහැෝමෙ�ෝන ස්තීී හැො පුරැෂ �රණ� කිරීමෙම් 

අවදාොනමෙම් සම්භොවිතොව සහැ �ට්ට� පිළි�ඳව �. සො�නි� වශාමෙ�න් 

වැදා�ත් වන්මෙන් වඩොත් �ැහැැදිලි තත්ව�න් ��ණි.

�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 

ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාව හාා 

�ම්බන්ධා අවොනම් 

8.5

note Bolded conditions are clinically significant. 

�ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන පරතික්රාාර �මඟ �ම්බන්ධා අවොනම්

අවොනම් මට්ටම �ත්රී ීක්රාරණ සෞහාෝසෞමෝන පුරැෂ ක්රාරණ සෞහාෝසෞමෝන

අවදාොන� වැඩි වී�ට ඉඩ ඇත

අතිමෙර්� අවදාොනම් සොධා� සහිතව අවදාොන� වැඩි 

වීමෙම් සම්භොවිතොව�ක් ඇත b

 y ශිරොව� රැධිට �ැට�ැසීමෙම් මෙරෝ�� a

 y පිත්තොශාමෙ� �ල්

 y අක්�ොමෙ� එන්සයි� වැඩි කිරී�

 y �ර වැඩිවී�

 y Polycythemia රැධිර පිළි�ො වර්��

 y �ර වැඩිවී�

 y කුරැලෑ ඇති වී�

 y තට්ට� �ෑදී� (Androgenic 
alopecia)

 y ටායි�ලිසරයිඩ �ට්ට� ඉහැළ 

වැඩි වි� හැැකි අවදාොනම්

අතිමෙර්� අවදාොනම් සොධා� තිබීමෙ�න් අවදාොන� 

වැඩි වි� හැැ�.  b

වැඩි අවදාොන�ක් මෙහැෝ අවිනිශ්චිතතොව�ක් 

මෙනො�ැත.

නංවන තත්ව� (Hypertriglyceridemia)

 y හැෘදා වොහිනී මෙරෝ�

 y අධි රැධිර පීඩන�

 y ටායි�ලිසරයිඩ �ට්ට� 

ඉහැළ නංවන තත්ව� 

( H y p e r p r o l a c t i n e m i a ) 

මෙහැෝ පිටියුටරි � රන්ථිමෙ� 

පිළි�ො මෙනොවන මෙ�ඩි�ක් 

(Prolactinoma)

 y මෙදාවන වර්�මෙ� දි�වැඩි�ොව a 

 y පි�යුරැ පිළි�ො

 y නින්මෙේ දී හුස්� හිරවී�

 y අක්�ො එන්සයි� වැඩි කිරී�

 y මෙ�ොමෙලස්ටමෙරෝල් සහැ 

ට් රයි�ලිසරයිඩ ඇතුළු රැධිරමෙ� 

ලිපිඩ (මෙම්දා) �ට්ට� ඉහැළ �ො� 

(Hyperlipidemia)

 y ස�හැර �මෙනෝචිකිත්ස� ආ�ොධා 

අස්ථාොවර කිරී� c

 y හැෘදා වොහිනී මෙරෝ�

 y අධි රැධිර පීඩන�

 y මෙදාවන වර්�මෙ� දි�වැඩි�ොව

 y අස්ථි ඝනත්ව� නැති වී�

 y පි�යුරැ, �ැ� මෙ�ල, ඩිම්� මෙ�ෝෂ 

සහැ �ර්භොෂ පිළි�ො

a. �ොරදාෘශා ඊස්ටාජාන් �රි�ොලන�ට වඩො මුඛ්ය �ොර්�මෙ�න් ල�ො�න්නො ඊස්ටාජාන් ස�ඟ අවදාොන� වැඩි�.

b. අ�තර අවදාොනම් සොධා� අතර ව�ස ඇතුළත් මෙ�.

c. එ�ට පුේ�ලමෙ�කුමෙ� �මෙනෝභොව�, ශාක්ති� සහැ කිි�ො කිරීමෙම් හැැකි�ොව මෙවනස් කිරී�ට මෙේතු වන 

මෙ�ොළමෙ� ආ�ොධා (Bipolar), භින්මෙනෝන්�ොදා (Schizoaffective) සහැ උන්�න්ත� මෙහැෝ �ොනසි� මෙරෝ� ලක්ෂාණ 

ඇතුළත් වි� හැැකි මෙවනත් ආ�ොධා ඇතුළත් වි� හැැකි�. මෙ�� අහිත�ර සිදුවී� මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් වල 

ඉහැළ �ොතොීවන් මෙහැෝ අධි මෙභෞති� විදාොත්�� �ට්ටම් ස�ඟ සම්�න්ධා වී ඇති �ව මෙ�මෙන්.
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8.6

ල�ො�ත් නිශ්චිත �රීක්ෂණ මෙතෝරො�ත් පිළිමෙවත් �ත රඳො �වතී - 

නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සඳහැො විවිධා ඇන්මෙඩෝොජාන් 

අවහිර �රන්නන්ට නිශ්චිත හැො ඉලක්��ත අධීක්ෂණ�ක් අවශා මෙ�.

ස්තීී�රණ� පිළි�ඳ තන්තීමෙ� එස්ටාැඩිමෙ�ෝල් හි ඉලක්� �ත �ට්ට� �දානම් වන්මෙන් �ොන්තො මෙ�ොමු �රොස� �ත �. ඒ හැො ස�ොනව, 

පුරැෂ�රණ� පිළි�ඳ තන්තීමෙ� �ොලන තන්තී�න්හි මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් හි ඉලක්� �ට්ට� පිරිමි මෙ�ොමු �රොස� �ත �දානම් මෙ�. මෙ�යින් 

අදාහැස් �රන්මෙන් සම්පූර්ණ මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ට්ට� පිරිමි මෙ�ොමු �රොසමෙ� (10–15TTTT / T) �හැළ මෙ�ළවමෙර් �ැවතී�යි. ේවි�� මෙනොවන 

මෙරෝගීන් ඇතුළුව ස�හැර සං�ොින්ති පුේ�ලයින් �හැළ �ට්ට� සඳහැො �ැ�ති වි� හැැකි�. ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� අවශාතො පිළි�ඳව සො�ච්ඡාො කිරී�ට 

ඔවුන් ස�ඟ �තො �රන්න.
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�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
සෞහාෝසෞමෝන භාාවිතා ක්රාරන �ංක්රාාාන්ති 
පුද්ගැලයින් �ඳහාා වන හාෘෙ වාහිනී 
තක්සෞ�රැව

8.7

හැෘදා වොහිනී මෙරෝ� වැළැක්වී� සඳහැො වැදා�ත්� �ැදිහැත්වී� වන්මෙන් 

දුම්මෙ�ොළ නැවැත්වී�යි. මෙලෝ�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ රටවල සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

අතර සිස් ස�ොජාභොවී ජාන�හැන�ට වඩො වැඩි දුම්මෙ�ොළ භොවිත�ක් ඇත. 

හැෘදා වොහිනී අවදාොනම් සොධා� සඳහැො �ඩිනමින්  �රීක්

සෞම් වනවිට estrogen 
ලබාගැන්නා �ංක්රාාාන්ති 
ක්රාාන්තාවන්:

කිරීට� ධා�නි මෙරෝ� / රැධිර වොහිනී මෙරෝ�: හැෘදා 

මෙරෝ� මෙහැෝ මෙරෝ� ලක්ෂණ පිළි�ඳව සමී�ව 

අධීක්ෂණ� කිරී�, විමෙශ්ෂමෙ�න් මෙහැෝමෙ�ෝන 

�රති�ොරමෙ� �ළමු වසර මෙදාමෙක් �ොල� තුළ; 

ඉහැළ අවදාොන�ක් ඇති මෙස්වොදාො��යින් තුළ 

(මෙ�ර �ැවති CAD දා ඇතුළුව), transdermal 
estrogen භොවිතො කිරී�, estrogen �ොතොීව 

අඩු කිරී� සහැ progestin තන්තීමෙ�න් ඉවත් 

කිරී�.

අධි රැධිර පීඩන�: සෑ� �ොස තුන�ට 

වරක් රැධිර පීඩන� අධීක්ෂණ� කිරී�; 

antihypertensive තන්තීමෙ� මෙ�ොටසක් මෙලස 

spironolactone භොවිතො කිරී� සල�ො �ලන්න.

ලිපිඩ: අධීක්ෂණ� සහැ �රති�ොර සඳහැො ජාොති� 

�ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා අනු��න� �රන්න.

සෞම් වනවිට testosterone 
ලබා සෞනාගැන්නා �ංක්රාාාන්ති 
පුරැෂයින්:

සං �ොින්ති මෙනොවන මෙස්වොදාො��යින්ට 

සිදු�රනවොක් මෙ�න් රැධිරමෙ� ඉහැළ ලිපිඩ 

(hyperlipidemia) �ට්ට� �රීක්

ෂො �ර �රති�ොර �රන්න.  

සෞම් වනවිට testosterone 
ලබාගැන්නා �ංක්රාාාන්ති 
පුරැෂයින්:

වොර්ෂි� නිරොහැොර ලිපිඩ �ැති�ඩ: 

hyperlipidemia හැඳුනො�ත මෙහැොත්, ඉහැළ 

(supraphysiologic) මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ට්ටම් 

ල�ො�ැනීමෙ�න් වළකින්න
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පහාත ෙැක්සෞවන පර�නාවලිංය Cathy Stephenson, Alex Ker �හා Rachel විසින් NZ සෞ�ාක්ටර් (Stephenson et 
al, 2020) හි ඒක්රාාබද්ධාව පරක්රාාශයට පත් ක්රාරන ලෙ ලිංපියක් පෙනම් ක්රාරසෞගැන �ක්රා� ක්රාරන ලෙ අන්තර්ජාල 
මාර්ගැගැත පුහුණු සෞමාඩියුලයක්රා උපුටා ගැැනීමකි.

1. පරාථමික්රා රැක්රාවරණය �ඳහාා �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලසෞයකු සෞහාෝ �ත්රීී පුරැෂ �මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර වූ

    සෞරෝගිසෞයකු �මඟ කිායා කිරීසෞම්දී ඔබ ක්රාළැ යුත්සෞත් පහාත �ඳහාන් ක්රාරැණු වලිංන් කුමන ක්රාරැණු තුන ෙ? 

a) ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� සහැ ස්වොධීනත්ව� තහැවුරැ �ර�ැනී�.

b) ඔමෙ� පුහුණු �ළ�ණො�රණ �ේධාතිමෙ� ලැයිස්තු�ත �ර ඇති මෙරෝගි�ොමෙ� න� සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව�

          සැ�විට� භොවිතො කිරී�.

c) මෙ�� ඔවුන්මෙ� ඉහැළ� අවශාතොව� මෙලස �වතිනු ඇති �ැවින් මෙරෝගි�ො ඔවුන්මෙ� සං�ොින්ති� �ැන

    සො�ච්ඡාො කිරී�ට �ැමිණ ඇතැයි උ��ල්�න� �රන්න.

d) ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂභොව� තීරණ� කිරී�ට මෙරෝගි�ොට උදා� �රන්න.

e) ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� උ�මෙේශා��ො සහැ මිතුරො වී�ට උත්සොහැ �රන්න.

f) මෙරෝගි�ො ස�ඟ ඔවුන්මෙ� මෙලෝ� දාෘෂ්ටි� හැො ඔවුන්මෙ� මෙසෞඛ්ය අවශාතො සපුරොලන අයුරින් �ටයුතු

2. පුරැෂක්රාරණය කිරීසෞම් සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාසෞ�දී �ථිර පරතිඵලයක් ඇත්සෞත් පහාත �ඳහාන් ක්රාවර ක්රාරැසෞණන් 
ෙ?

a) ඔස� වී� නතර වී� 

b) �ටහැඩ �ැඹුරැ වී� 

c) �ොංශා මෙ�ශී ස්�න්ධා� හැො ශාක්ති� වැඩි කිරී�

d) ලිංගි� ආශාොව වැඩි කිරී�

e) ශාරීරමෙ� මෙම්දා� නැවත මෙ�දාො හැැරී�

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වයායාම



130පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

3. �ත්රීීක්රාරණය කිරීසෞම් සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාසෞ�දී �ථිර පරතිඵලයක් ඇත්සෞත් පහාත �ඳහාන් ක්රාවර ක්රාරැසෞණන් 
ෙ?

a) පි�යුරැ වර්ධාන� 

b) ලිංගි� ආශාොව අඩු වී� 

c) ශාරීරමෙ� මෙම්දා� නැවත මෙ�දාො හැැරී� 

d) ස� �ෘදු කිරී� සහැ මෙතල් �ති� අඩු වී� 

e) මුහුමෙණ් සහැ ශාරීරමෙ� හිසමෙ�ස්/මෙරෝ� සිහින් වී� 

4. පහාත �ඳහාන් ක්රාරැණු වලිංන් පුරැෂක්රාරණය කිරීසෞම් සෞහාෝර්සෞමෝන චිකිත්�ාසෞ� පළැමු ව�ර තුළැ �ෑම මා�

    තුනක්රාට වරක් සිදුකිරීමට නිර්සෞද්ශ ක්රාරන පරීක්ෂණ තුන සෞමානවාෙ? 

a) ඉමෙලක්මෙටාොලයිට්

b) සම්පූර්ණ රැධිර �රික්ෂොව

c) ලිංගි� අව�ව �රීක්ෂණ�

d) අක්�ො කිි�ො�ොරිත්ව �රීක්ෂණ

e) මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ට්ට�

5. පහාත �ඳහාන් ක්රාරැණු වලිංන් �ත්රීීක්රාරණය කිරීසෞම් සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාසෞ� ඇතිවිය හාැකි �ංකූලතා තුන

    සෞමානවාෙ?

a) හැෘදා වොහිනී මෙරෝ� 

b) අක්�ොව අකීි� වී�

c) �ොධාො�ොරී නින්මෙේ හුස්� හිරවී�

d) ශිරොව� රැධිර� �ැටි �ැසී�

�හැත �ොදාසටහැමෙනහි පිළිතුරැ කි�වන්න. 1

�වයං අධාය  යනය කිරීසෞම් වයායාම

 ANSWERS Q1 a, e and f;  Q2 b;  Q3 a; Q4 b, d and e; Q5 a, b and d     
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝනවල අමෙ�ක්ෂිත අතුරැ ආ�ොධා සහැ අවදාොනම් �ැහැැදිලි 
කිරී� සහැ මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර පිළි�ඳ මෙරෝගීන්මෙ� අමෙ�ක්ෂොවන් සොධාොරණ �ව සහැති� කිරී� සහැ 
ආ�සු හැැරවි� මෙනොහැැකි මෙවනස්�ම් මෙ�ොනවොදාැයි �න්න ඔවුන්ට සම්පූර්ණමෙ�න්� වටහැො �ැනී�ට 
�ැහැැදිලි �ර දී� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යුම්�රැමෙ� �ොර්�භොර�යි.

ඔමෙ� සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ භොව� විවිධාො�ොර මෙරෝගීන්, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන 
භොවිතො �රන්මෙන් නම්, �ළමු වසර සඳහැො සෑ� �ොස තුන�ට වරක් රසො�නො�ොර �රීක්ෂණ අධීක්ෂණ� 
�ළ යුතු�, ඉන් �සු වසර�ට වරක් මෙහැෝ මෙදාවරක් අධීක්ෂණ� �ළ යුතු�.

කිසි�ම් ආ�ොර�� අවොසිදාො�� �රතිඵල, �ොතොීවන්හි මෙවනස්වීම් මෙහැෝ ඖෂධා ස�ඟ ඇති වි� හැැකි 
අන්තර්කිි�ො ස�ඟ නව ඖෂධා ල�ො�න්මෙන් නම් අධීක්ෂණ� වැඩි �රන්න.

රැධිර �ැටි �ැසීමෙම් අවදාොන� මෙේතුමෙවන්, සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ ේවී�� මෙනොවන පුේ�ලයින් 
(උ�මෙත්දී පුරැෂ මෙලස �ැවරෑ අ�) සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන�ක් මෙලස මුඛ්ය 
�ොර්�මෙ�න් ල�ො�න්නො උ�ත් �ොලන �ි� නිර්මෙේශා මෙනො�රයි. එස්ටාජාන් මෙහැෝර්මෙ�ෝන� ල�ො �ත හැැකි 
එ�� �ි�� මෙ�� වන විට, එහි භොවිත�ට එමෙරහිව උ�මෙදාස් දී�, එස්ටාජාන්හි වි�ල්� ආ�ොර හැඳුනො 
�ැනී�ට උත්සොහැ කිරී� සහැ ඕනෑ� ආ�ොරමෙ� අතුරැ ආ�ොධා�න් සඳහැො අධීක්ෂණ� කිරී� සිදු �ළ 
යුතු�
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මුලාශර
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09 වන මාතෘක්රාාව: ශලයක්රාර්ම සෞනාවන 

සෞවනත් ආක්රාාරසෞ� �ත්රීී පුරැෂ භාාවය 

තහාවුරැ ක්රාරන �ත්ක්රාාර

9.1  සෞක්රා�/සෞරෝම ඉවත් කිරීම

9.2  හාඬ �හා �න්නිසෞ�ෙන පුහුණුව

9.3  ටක් කිරීම

9.4  බැඳීම් සිදු කිරීම

9.5  ක්රාෘතිම ශරීරාංගැ

9
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අධාය යනය ක්රාරනු 

ලබන අරමුණු 

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් අසෞ�ක්ෂා ක්රාරනු ලබන �ත්රී ී පුරැෂ 
භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වාවන්හි ශලයක්රාර්ම 
සෞනාවන ආක්රාාරවල පරා� �හා ඒවාසෞ� භාාවිතය �ම්බන්ධාව 
පවතින සෞ�ෞඛ්යය ගැැටලු සෞත්රැම් ගැැනීම.

�ම්බන්ධා විය හාැකි ඕනෑම සෞ�ෞඛ්යය ගැැටලු සෞත්රැම් ගැන්න

�තී්රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ කිරීසෞම් ශලය සෞනාවන ආක්රාාර 
භාාවිතය සෞ�ෞඛ්ය �ත්ක්රාාර.

1

2
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සං�ොින්ති පිරිමි සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් AFAB (උ�මෙත්දී ස්තීී 
මෙලස �ැවරෑ අ�), �ැමෙලෝ�ලොස්ටි (phalloplasty) සැත්�� සඳහැො සූදාොනම් 
වන විට, �ේධා කිරී� සිදුකිරී� සිදුකිරී�ට අවශා �ට� ල�ො �න්නො 
අමෙතහි වැලමිමෙට් සිට �ැණික් �ටුව දාක්වො �රමෙේශා� මෙහැෝ �ලව �රමෙේශාමෙ� 
මෙරෝ� අඩු කිරී� අවශා මෙ�

විකිරණ (මෙල්සර්) සහැ / මෙහැෝ විදා�ත් විච්මෙ�දාන� �ගින් උත්මෙත්ජාන� 
කිරී� �ඟින් ආමෙලෝ� විස්තොරණ� කිරීමෙ�න් ස්ථිරව� මෙරෝ� අඩු කිරී� 
/ ඉවත් කිරී� සිදු මෙ�මෙර්. මෙල්සර් �ි�� �ඟින් මෙරෝ� ඉවත් කිරී� 
වෛවදා �ි��ක් මෙලස සැලමෙක්. මෙ�� කිි�ො �ටි�ොටි මෙදා�� මෙ�ොමෙහැෝ 
සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී පුරැෂ 
මෙලස �ැවරෑ අ�) සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය 
මෙස්වොමෙ� වැදා�ත් අං��ක් වි� හැැකි�, �න්දා�ත් ඇන්මෙඩෝොජාන් මෙනොවන 
හැො ඊස්ටාජාන්  �රති�ොර �ගින් දාැනට�ත් ස්ථාොපිත වී ඇති මුහුමෙණ් 
මෙරෝ� වර්ධාන� සම්පූර්ණමෙ�න්� නතර මෙනොවන �ැවිනි. 2016 දී WPATH 
විසින් �රති�ත්ති �ර�ොශා�ක් නිකුත් �ළ අතර එ� කිි�ොවලීන් මෙදා�� 
වෛවදා�� වශාමෙ�න් අවශා වි� හැැකි �ව තහැවුරැ �මෙ��. 1

මෙල්සර් �ි�� �ඟින් මෙරෝ� ඉවත් කිරීමෙම් මෙේශී� සැ�යුම්�රැවන් 
පිළි�ඳව සැලකිලි�ත් වන්න, සහැ මෙ�� �රති�ොර�ට �රමෙ�ශා වි� හැැකි 
�ි� මෙසො�ො �ැනී�ට සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර 
වන පුේ�ලයින් ස�ඟ එක්ව �ටයුතු �රන්න.

විකිරණ (මෙල්සර්) සහැ / මෙහැෝ විදා�ත් විච්මෙ�දාන� �ගින් උත්මෙත්ජාන� 
කිරී� �ඟින් ආමෙලෝ� විස්තොරණ� කිරීමෙ�න් ස්ථිරව� මෙරෝ� අඩු කිරී� 
/ ඉවත් කිරී� සිදු මෙ�මෙර්. මෙල්සර් �ි�� �ඟින් මෙරෝ� ඉවත් කිරී� 
වෛවදා �ි��ක් මෙලස සැලමෙක්. මෙ�� කිි�ො �ටි�ොටි මෙදා�� මෙ�ොමෙහැෝ 
සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී පුරැෂ 
මෙලස �ැවරෑ අ�) සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය 
මෙස්වොමෙ� වැදා�ත් අං��ක් වි� හැැකි�, �න්දා�ත් ඇන්මෙඩෝොජාන් මෙනොවන 
හැො ඊස්ටාජාන්  �රති�ොර �ගින් දාැනට�ත් ස්ථාොපිත වී ඇති මුහුමෙණ් 
මෙරෝ� වර්ධාන� සම්පූර්ණමෙ�න්� නතර මෙනොවන �ැවිනි. 2016 දී WPATH 
විසින් �රති�ත්ති �ර�ොශා�ක් නිකුත් �ළ අතර එ� කිි�ොවලීන් මෙදා�� 
වෛවදා�� වශාමෙ�න් අවශා වි� හැැකි �ව තහැවුරැ �මෙ��. 1

මෙල්සර් �ි�� �ඟින් මෙරෝ� ඉවත් කිරීමෙම් මෙේශී� සැ�යුම්�රැවන් 
පිළි�ඳව සැලකිලි�ත් වන්න, සහැ මෙ�� �රති�ොර�ට �රමෙ�ශා වි� හැැකි 
�ි� මෙසො�ො �ැනී�ට සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර 
වන පුේ�ලයින් ස�ඟ එක්ව �ටයුතු �රන්න.

සෞක්රා�/සෞරෝම ඉවත් කිරීම

9.1

සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති ක්රාාන්තාවන් �හා ද්විමය සෞනාවන 
පුද්ගැලයින් AMAB (උපසෞත්දී පුරැෂ සෞල� පැවරෑ අය) 
�ත්රී ී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන පහාළැ �ැත්ක්රාම් 
වලට සෞපර මුහුණ, සෞබල්ල �හා ලිංංගික්රා පරසෞද්ශසෞ� 
සෞරෝම ඉවත් කිරීමට උත්�ාහා ක්රාරයි. 

2 4 h t t p s : //s 3 . a m a z o n a w s . c o m /a m o _ h u b _ c o n t e n t /
Association140/files/Letter%20Re_Medical%20Necessity%20of%20
Electrolysis_7-15-15.pdf
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එ�ැවින් WPATH SOC මෙවත ල�ො දුන් මෙ�� සහැ�ොර මෙල්ඛ්යන� �ඟින් 

නි��න� �මෙ� වෘත්තී� අධීක්ෂණ�කින් මෙතොරව සිදු�රන ස්ව�ං 

�ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා� හැඬ සහැ සන්නිමෙ�දාන� මෙවනස් කිරී� නිර්මෙේශා 

මෙනො�රන �වයි. ඒ මෙවනුවට, ස්ව�ං �ඟ මෙ�න්වන හැඬ මෙවනස් කිරී�ට 

අදාහැස් �රන සං�ොින්ති පුේ�ල�න් අව� වශාමෙ�න් මූලි� වෘත්තී� 

තක්මෙස්රැවක් ල�ො �ැනී�ට උනන්දු �රවො �ත යුතු අතර �සුව වොචි� 

මෙතමෙහැට්ටුව� ලක්

ෂණ මෙහැෝ �ටහැමෙඩ් ගුණොත්�� භොවමෙ� ඍණොත්�� මෙවනස්�ම් ඇති 

වුවමෙහැොත් ඔවුන්මෙ� �රොථාමි� මෙස්වො ස��න්නො ස�ඟ සො�ච්ඡාො කිරී�ට 

උනන්දු �රවන මෙලස�.

ඒ අතර�, ස්ව�ං �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා� හැඩ මෙවනස් කිරී� සඳහැො වැඩි 

වැඩිමෙ�න්  අදාොළ මූලොශාි අන්තර්ජාොල �ත �ොර්� ඔස්මෙස් ල�ො �ත 

හැැකි�. මෙ�ටි Callen-Lorde අත් �තිී�ො �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශාන� �ගින් නැවත 

නැවතත් වොචි� ව�හැ විදාොවට ස්ථිර හැො දාැඩි හැොනි කිරීමෙම් අවදාොන� 

අවධාොරණ� �රන අතර සුදුසු�ම් ලත් වෘත්ති�මෙ�කුමෙ� ඍජු සත්�ොර 

සඳහැො ස්ව�ං �ඟ මෙ�න්වන අධා �න� ආමෙේශා මෙනො�ළ යුතු�. 25 ගිලීමෙම් 

අ�හැසුතොව, අස�ොන �ටහැඬ, �ටහැමෙඩ් මෙතමෙහැට්ටුව, �රොස� නැතිවී�, 

මෙ�ොමෙරෝසු �ව මෙහැෝ මෙ�දානොව සහැ උගුමෙර් අ�හැසුතොව�න් ආදී අවධාොන� 

මෙ�ොමු �ළ යුතු මෙරෝ� ලක්ෂණ එහි සඳහැන් මෙ�. �මෙ�කු මෙ�� මෙරෝ� 

ලක්ෂණ අත්විඳින්මෙන් නම්, ඔවුන් �ථාන චිකිත්සොව නතර �ර වහැො� 

ඔවුන්මෙ� වෛවදාවර�ො හැමුවි� යුතු�.

This may include:
 y T සං�ොින්ති �ොන්තොවන් මෙහැෝ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී 

පුරැෂ මෙලස �වරො ඇති අ�) ඔවුන්මෙ� හැමෙේ ස්වර� ඉහැළ නැංවී� 

සඳහැො හැඬ සහැ සන්නිමෙ�දාන පුහුණුව ල�ො �ැනී�ට උත්සොහැ �ළ 

හැැකි�, �න්දා�ත් ඊස්ට් රජාන්  සහැ ඇන්ඩ් මෙරොජාන් මෙනොවන මෙහැෝමෙ�ෝන 

�ඟින් ඔවුන්මෙ� හැඬට කිසිදු මෙවනසක් මෙනො�රන �ැවිනි.

 y සං�ොින්ති පුරැෂයින් මෙ�ොමෙහැෝ විට testosterone වලින් හැඬට 

ඇතිවන �ල�ෑ� සිදුවන මෙතක් �ලො සිටින අතර ඔවුන්ට වොචි� 

මෙතමෙහැට්ටුව අඩු �ර�ැනී� සඳහැො හැඬ සහැ සන්නිමෙ�දාන පුහුණුව 

ල�ො �ත හැැකි�.

ත� හැඬ මෙවනස් �ර �ැනී�ට �ැ�ති පුේ�ලයින් සඳහැො අන්තර්ජාොල 

�ොර්��තව සම්�ත් රොශි�ක් ඇත. WPATH SOC7 තුළට මෙ�� ක්මෙෂ්තීමෙ� 

සො�ොන �රමිතීන් ඇතුළත් �ර මෙනො�ැත. මෙ�මෙස් මෙවතත්, සහැො�� 

මෙල්ඛ්යන�ක් මෙ�ොදාො�න අදාොළ සොක්ෂි �දානම් �ර�ත් සොහිත��� 

ස�ොමෙලෝචන�ක් සිදු �ළ අතර, සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට විමෙශ්ෂිත වු 

හැඬ සහැ සන්නිමෙ�දාන තක්මෙස්රැව පිළි�ඳව, හැඬ ස්තීී�රණ කිි�ොවලි� 

සහැ හැඬ ස්තීී�රණ� �රන සැත්�ම් පිළි�ඳව සහැ �ථාන හැො හැඬ 

පුරැෂ�රණ� (Davies S et al 2015) පිළි�ඳව සො�ච්ඡාො �මෙ��. වඩො 

මෙහැොඳ සො�නි� සත්�ොර සඳහැො නිර්මෙේශා�න් ස�ඟ ලිපි� අවසන් වි�. 

එ�ට අඩංගු වූ �රැණු කිහි��ක්:

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් සඳහැො වන හැඬ සහැ සන්නිමෙ�දාන 

මෙස්වොවන් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී මෙසෞඛ්ය සම්�න්ධාව ව පුළුල් �රමෙ�ශා�� 

මෙ�ොටසක් වි� යුතු�.

�ථාන-භොෂො චිකිත්ස��ොමෙ� මූලි� �ර�ොර්ථා� වන්මෙන් සං�ොින්ති 

මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂභොව� විවිධාො�ොර වන පුේ�ලමෙ�කුට ඔවුන්මෙ� 

ඇතුලොන්තමෙ�න් ඔවුන් �වුරැන්දාැයි දාැමෙනන හැැඟී�ට වඩොත් ආසන්න 

වශාමෙ�න් ළඟො�ර�ත හැැකි හැඬ සහැ සන්නිමෙ�දාන� වර්ධාන� කිරී�ට 

උ��ොර කිරී�යි.

�ටහැඬ ස්තීී හැො පුරැෂ�රණ� කිරී�ට උත්සොහැ කිරී� හැඬ නි�දාවීමෙම් 

�ොන්තීණමෙ� පුරැේදාක් මෙලස භොවිතො මෙනොමෙ�මෙර්. වොචි� හැොනි සිදුවී� 

වැළැක්වී� සඳහැො වෘත්තී� ඇ�යී� සහැ සහැො� අතවශා මෙ�.

හාඬ �හා 

�න්නිසෞ�ෙන පුහුණුව

9.2

�මහාර �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් හාඬ �හා �න්නිසෞ�ෙන 
පුහුණුසෞවන් පරසෞයෝජන ලබයි. ඒවා නම්:

25 Callen-Lorde: ඔමෙ� හැඬ මෙසො�ො �ැනී�: වොචි�රණ� සඳහැො මෙ�ටි �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශාන�ක්: 
http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.pdf 
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ශාරීර� තුළට වෘෂණ මෙ�ෝෂ �ෘදු මෙලස තල්ලු කිරී� (ඉකිලි හැො සම්�න්දා 

නොල�ට) සහැ ශීෂ්ණ�� නැවත �කුල් අතරට ඇදා �ැනී� ඊට ඇතුළත් 

�. මෙම් සි�ල්ල තදින් �ැලමෙ�න �ට ඇඳුම්, ශාල�ර්� �ටි මෙහැෝ �ැමෙ� 

(gaffe) මෙලස හැැඳින්මෙවන විමෙශ්ෂ �ට ඇඳුම් වලින් රඳවනු ල�යි.

ටක් කිරීමෙම් ආරක්ෂොව සහැ පුහුණුව පිළි�ඳව �ර්මෙ�ෂණ �ණනොවක් 

මෙනො�ැත. ඇතැම් පුේ�ලයින් ස� තුවොල වීමෙම් ආදී සුළු මෙරෝ� ලක්ෂණ 

අත්විඳි� හැැකි අතර, ආසොදාන� වැළැක්වී� සඳහැො ටක් කිරී�ට මෙ�ර 

සහැ �සු අනොවරණ� වූ මෙහැෝ �ැසීම් ඇති �රන ස�ක් තිමෙ�දාැයි නිතර� 

�රීක්ෂො �ළ යුතු�. ටක් කිරී� �ඟින් වෘෂණ මෙ�ෝෂ හැො ශීෂ්ණ� 

සිරකිරී� සිදුවන අතර එනිසො එ�ඟින් හැර්නි�ො ඇතිවී� මෙහැෝ �ොහිරව 

ඉකිලි �රමෙේශාමෙ� මෙවනත් සංකූලතො ඇති වී� මෙහැෝ වෘෂණ මෙ�ෝශා සහැ 

ගුදා �ොර්�� අතර �වතින සමෙම් බිඳවැටීම් සිදුවී� මෙහැෝ මුතොී ආසොදාන 

වලට මෙේතු වි� හැැකි �ව මෙ�න්වන ඇතැම් �ර්මෙ�ෂණ කිහි��ක්දා 

තිමෙ�. (Deutsch 2016)

මෙම් සම්�න්දාව ඇති වි� හැැකි මෙරෝ� ලක්ෂණ තක්මෙස්රැ කිරී� සඳහැො 

සං�ොින්ති �ොන්තොවන් සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින් (උ�මෙත්දී පුරැෂ 

මෙලස �ැවැරෑ අ�) ස�ඟ මෙම් පිළි�ඳව සංමෙ�දීව සො�ච්ඡාො කිරී�ට 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති�යින්ව දිරි�ත් �රනු ලැ�යි.

ටක් කිරීම

9.3

ටක් කිරීම මඟින් ඉකිලිං අතර පරසෞද්ශය පහාසු සෞල� 
බාහිරයට සෞපසෞනන ආක්රාාරසෞයන් නිර්මාණය ක්රාරයි.
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ආසි�ොමෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල, විමෙශ්ෂමෙ�න් තොයිලන්තමෙ� වොණිජා�� 

�ැඳුම්�රණ�න් �හුලව තිමෙ�, නමුත් �ලො�මෙ� මෙවනත් මෙ�ොමෙහැෝ 

රටවල මෙහැෝ �ැසිෆික් �ලො�මෙ� ඒවො සෑදී� සඳහැො �ැඳුම්�රණ මෙහැෝ මෙරදි 

ල�ො �ැනී� දුෂ්�ර වි� හැැකි�. එවැනි තත්ව�න් තුළ, පුේ�ලමෙ�කුමෙ� 

�පුමෙ� �ර�ොණ� අනුව, කීිඩො කිරීමෙම්දී අඳින තන�ට සහැ/මෙහැෝ �මිස 

මෙහැෝ �ලල කීිඩො සම්පීඩන �මිස ආදී මෙේවල් තට්ටු කිහි��ක් මෙලස 

කී��ක් එ�වර ඇඳීමෙ�න් ස�ොන �ල�ෑ�ක් ල�ො �ත හැැකි�. මෙ�ොමෙහැෝ 

විට මෙ�� වි�ල්��න් මෙ�� �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ රටවල ඇඳී�ට මෙනොහැැකි 

තරම් උණුසුම් වනු ඇත.

බැඳීම් සිදු කිරීම

9.4

�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා ද්විමය සෞනාවන පුද්ගැලයින් 
(උපසෞත්දී �ත්රී ීසෞල� පැවරෑ අය) �ඳහාා, පපුව බැඳීම 
යනු පපුසෞ� පටක්රා �ම්පී�නය කිරීම මගින් පැතලිං 
පපුවක් �හා ව�ාත් සෞහාාඳින් පුරැෂ ලිංංගික්රා �මාජභාාවී 
පරක්රාාශනයක් නිර්මාණය කිරීමයි.

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී වැඩිහිටි පුේ�ලයින් 1800 ක් අතර �පුමෙ� 

�ැඳුම්�රණ�න්හි මෙසෞඛ්ය�� �ල�ෑ� පිළි�ඳ හැරස්�ඩ අධා �න�කින් 

මෙහැළි වූමෙ� එ� �ැඳීම් සිදුකිරී� �මෙනෝභොව� සහැ �ොනසි� මෙසෞඛ්යමෙ�හි 

සැලකි� යුතු දියුණුවක් ස�ඟ සම්�න්ධා වී ඇති �වයි. (Peitzmeier et 
al 2017) �ැඳීම් සිදුකිරීමෙම් වොසි ඍණොත්�� මෙභෞති� �ල�ෑම්වලට වඩො 

වැඩි �ව සහැභොගිවූවන් නිරන්තරමෙ�න්� සහැති� �ළහැ. මෙ�� �රතිලොභ 

අතරට �ොංසොව අඩු වී�, ඩිස්මෙ�ෝරි�ො ආශිිත �ොනසි� අවපීඩන� අඩුවී� 

සහැ සි�දිවි නසො�ැනීම් අඩුවී� ඇතුළත් මෙ�. �ැඳීම් සිදුකිරී� �ගින් 

ස�ස්ත චිත්තමෙ�ගී� �හැ�ැවැත්� වැඩිදියුණු �රන ලදා අතර, සහැභොගි 

වූවන් ආත්� විශ්වොසමෙ�න් හැො ආරක්ෂිතව පිටතට �ො�ට හැැකි වි�.

මෙ�මෙස් මෙවතත්, �ැඳීම් සිදුකිරී� මෙ�ොමෙහැෝ ඍණොත්�� ශාොරීරි� මෙසෞඛ්ය 

�රතිඵල ස�ඟ සම්�න්ධා වී ඇති අතර, සි�ලු� සහැභොගිවන්නන් �ොමෙේ 

අව� වශාමෙ�න් එක් ඍණොත්�� �රතිඵල�ක් වොර්තො �රයි. වඩොත් සුලභ 

වන්මෙන් පිටු�ස මෙ�දානොව (53.8%), අධි� උණුසුම් වී� (53.5%), �පුමෙ� 

මෙ�දානොව (48.8%), හුස්� හිරවී� (46.6%), �ැසී� (44.9%), අහිත�ර 

ඉරි�� (40.3%) සහැ උරහිස් මෙ�දානොව (38.9) %). සහැභොගී වූවන්මෙ�න් 

හැතමෙරන් තුනක් ��ණ ස� / �ෘදු �ට� සම්�න්ධා �ැටළු (76.3%) සහැ 

මෙ�දානො�ොරී මෙරෝ� ලක්ෂණ (74.0%) වොර්තො �ර ඇත.
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ක්රාෘතිම ශරීරාංගැ

9.5

�ෘති� ශාරීරොං� 

�ැ�ර්ස් (Packers): මෙම්වො �මෙ�කුමෙ� �ට ඇඳුම් තුල තැන්�ත් �රන 

අතර එ� ශිෂ්ණ�� �ොහිර මෙ�නු�ක් සහැ හැැඟී�ක් ල�ො මෙදායි.

Packers: These are placed in one’s underwear, giving both an outward 
appearance and feel of a penis.

සිටමෙ�න සිටිමින් මුතොී කිරීමෙම් උ��රණ� (Stand to Pee Device – 
STPs): මෙ�හි න�ට අනුව, ශිෂ්ණ�ක් මෙනො�ැති මෙ�මෙනකුට නැගී සිටීමෙ�න් 

මුතොී කිරී�ට මෙ�යින් හැැකි මෙ�. වඩො මිල අධි� උ�ොං�, වඩො තොත්ත්වි� 

මෙලස මෙ�න්නුම් �රයි.

පි�යුරැ ආ�ෘති / �ැඩිං (Breast forms / padding): මෙම්වො පි�යුරැ වල 

හැැඩ� සහැ �ර නිර්�ොණ� �රයි.

හැැකි සෑ� අවස්ථාොව�දී� �ැඳීම් සිදු කිරීමෙ�න් වැළකී�ට ‘නිවොඩු දින’ 

නිර්මෙේශා කිරී�, ඉලොස්ටික් මෙවළුම් �ටි භොවිත� �ඟ හැැරී�, �ැඳුම් 

�ි� මෙලස ඩක් මෙට්� සහැ �ලොස්ටික් එතු� භොවිතො කිරී� සහැ වොණිජා 

�ැඳීම්�රන භොවිතො කිරීමෙම්දී �රමෙ�ශාම් වී� ආදි� �ගින් �ැඳීම් සම්�න්ධා 

ඍණොත්�� �රතිඵල අඩු කිරී�ට මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන්ට හැැකි 

මෙ�. සමෙම් �ැටළු වළක්වො �ැනී� සඳහැො සමෙ�හි මෙහැොඳ සනී�ොරක්ෂොවක් 

පුහුණු කිරී� වැනි මෙ�ොදු මෙරෝ� ලක්ෂණ වළක්වො �න්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න 

පිළි�ඳව සැ�යුම්�රැවන් මෙරෝගීන්ට උ�මෙදාස් දි� යුතු�.

�පු �රමෙේශාමෙ� ශාල�ර්��ක් කිරී�ට �ැ�ති අ�ට, �ොමෙලෝචිත මෙලස 

�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙ�න් �ැඳුම් �ොල� සහැ ඒ ආශිිතව ඇතිවන 

ඍණොත්�� මෙසෞඛ්ය �රතිඵල සී�ො �ර �ත හැැකිවනු ඇති අතර 

සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ජීවන තත්ත්ව� දා වැඩිදියුණු �ළ හැැකි�.
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ඔසෞ� �ංක්රාාාන්ති සෞරෝග්රීන්ට සෞල්�ර් ක්රාාමය ඔ�සෞ� සෞරෝම ඉවත් කිරීම සෞහාෝ හාඬ �හා �න්නිසෞ�ෙන පුහුණුව �ඳහාා 
පරසෞ�ශ විය හාැකි ආරක්ෂිත වික්රාල්ප ගැැන ඔබ ෙන්නවාෙ?

ආරක්ෂිතව බැඳීම හාා ටක් කිරීම පිළිබඳව ඔසෞ� භාාවිතසෞ� සෞතාරතුරැ තිසෞ�ෙ? එසෞ� සෞනාසෞ� නම්, පහාත �පයා 
ඇති �බැඳි තුළින් අොළැ මූලාශර සෞවත සෞගැා� �මාසෞලෝචනය ක්රාර �ලක්රාා බලන්න.

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වය යාම 
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

මුලාශර
බැඳ තැබීම් �ම්බන්ධාව:
Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health 
impact of chest binding among transgender adults: a community-
engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 19:1, 64-
75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: https://
bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-
postprint.docx 

Callen-Lorde Community Health Centre. Safer binding pamphlet: http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/Safer-Binding_2018_FINAL.pdf 

Safe binding information including breathing and stretching exercises 
from Gender Minorities Aotearoa and Physiospot, Aotearoa New Zealand 
https://genderminorities.com/binding-info/ 

APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 

Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health 
impact of chest binding among transgender adults: a community-
engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 19:1, 64-
75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: https://
bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-
postprint.docx 

ටක් කිරීම් �ම්බන්ධාව:
How Does Tucking Work and Is It Safe? – Healthline

Safer tucking pamphlet from Callen Lorde Clinic, New York:  http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Safer-Tucking_Final.pdf 

Trans Hub illustrated online guide: How to tuck and tucking safely: 
https://www.transhub.org.au/tucking?rq=tucking 

ක්රාෘතිම ශරීරාංගැ �ම්බන්ධාව:
TransHub page with information about packers, Stand to Pee device 
(STPs), and Breast forms / padding: https://www.transhub.org.au/
prosthetics?rq=packing 

APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 

සෞරෝම/සෞක්රා� ඉවත්කිරීම �ම්බන්ධාව:
 Reeves C, Deutsch MB and Stark JW. 2016. ‘Hair Removal’. In Deutsch 
M (ed.) 2016. Guidelines for the primary and gender affirming care of 
transgender and gender minority people. Centre of Excellence for 
Transgender Health

හාඬ �හා �න්නිසෞ�ෙන පුහුණුව �ම්බන්ධාව:
Davies S, Papp VG & Antoni C. 2015.  Voice and Communication Change 
for Gender Nonconforming Individuals: Giving Voice to the Person 
Inside, International Journal of Transgenderism, 16:3, 117-159, DOI: 
10.1080/15532739.2015.1075931 https://doi.org/10.1080/15532739.
2015.1075931

Callen-Lorde: Finding Your Voice: A Short Guide to Vocalisation: http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.pdf 

බැඳ තබන ෙෑ (Binders), ටක් කිරීම (Tucking) �හා පැක්රාර් (Packers) හාා පියයුරැ ආක්රාෘති (Breast Forms) 
වැනි ක්රාෘතිම ශරීරාංගැ වැනි වික්රාල්ප පිළිබඳව ෙැනුවත්ව සිටින්න.

�ංක් රාන්ති �මාජභාාවී සෞරෝග්රීන්සෞ� බැඳ තැබීම් පිළිබඳව, ඔවුන් සෞම්වා භාාවිතා කිරීසෞමන් ආසෞරෝපණය 
ක්රාර ගැන්නා ඕනෑම සෞරෝගැ ලක්

ෂණක් �හා බැඳ තැබීම �ඳහාා සෞපළැඹීසෞමන් ඔවුන්ට ඇති විය හාැකි අවොනම් �හා � රතිලාභා අවසෞබෝධා 
ක්රාර ගැැනීම �ඳහාා ඔවුන්ව නිතිපතා තක්සෞ�රැ ක්රාරන්න. ඔවුන්සෞ� ශාරීරික්රා හාා මානසික්රා සෞ�ෞඛ් යසෞ� 
සියලු අංශයන්ට �හාාය වන බැඳ තැබීම් පිළිබඳව ෙැනුවත් ත්රීරණ ගැැනීමට සෞරෝග්රීන්ට වර්තමාන 
පසෞර්�ෂණ සෞතාරතුරැ ලබාසෞෙන්න.

�ංක් රාන්ති �මාජභාාවී සෞරෝග්රීන්සෞ� ටක් කිරීසෞම් පිළිසෞවත් පිළිබඳව �ංසෞ�දීව විම�න්න �හා ඒ හාා 

�ම්බන්ධා සෞරෝගැ ලක්ෂණ තක්සෞ�රැ ක්රාරන්න. 
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144පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

10 වන මාතෘක්රාාව: ශලයක්රාර්ම මඟින් 

�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය 

සෞ�වා 

10.1 හාැඳින්වීම

10.2  ක්රාලාපීය �න්ෙර්භාය

10.3  �ාමානය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රාසෞයකුසෞ� 
ක්රාාර්යභාාරය

10.4 �ත්රී ී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන �ැත්ක්රාම් 
වර්ගැ පිළිබඳ ෙළැ වි�සෞල්ෂණය

10.5 WPATH SOC v7 �ැත්ක්රාම් �ඳහාා වන සුදුසුක්රාම් 

නිර්ණායක්රා

10.6 ශලයක්රාර්මසෞයන් පසුව සිදු ක්රාරන පසු විපරම

10
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අධාය යනය 

ක්රාරන අරමුණු

�ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් අසෞ�ක්ෂා ක්රාළැ හාැකි �තී්රී 
පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන �ැත්ක්රාම් පරා�ය 
සෞත්රැම් ගැැනීම.

එවැනි �ැත්ක්රාම් වලට සෞපර, වහාාම හාා පසුව 
සිදු ක්රාළැ යුතු �ාමානය සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රාසෞයකුසෞ� 
ක්රාාර්යභාාරය සෞත්රැම් ගැැනීම.

WPATH SOC7 යටසෞත් �තී්රී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන �ැත්ක්රාම් වලට පරසෞ�ශ වීම �ඳහාා 
සෞරෝග්රීන්ට ෙැනට පවතින සුදුසුක්රාම් නිර්ණායක්රා 
�මාසෞලෝචනය ක්රාරන්න.

1
2

3
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146පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

 එවැනි කිි�ො �ටි�ොටි සඳහැො මුදාල් වැ� �ළ හැැකි අ� මෙ�ොමෙහැෝ විට 

එවැනි සැත්�ම් ල�ො �ත හැැකි ආසි�ොමෙ� මෙවනත් රටවලට මෙ�ොස් ඒවො 

දාැරි� හැැකි මිල�ට සිදු�ර�නු ල�යි. ඉහැළ ��න් වි�දාම් මෙේතුමෙවන් 

�ැසිෆික් �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ මෙදාමෙනකුට මෙ�� �රොමෙ�ෝගි� වි�ල්��ක් 

මෙනොමෙ�.

චීනමෙ� මෙහැොංමෙ�ොං SAR �රමෙේශාමෙ� සහැ ඉන්දි�ොමෙ� ස�හැර ඉලක්��ත 

�රමෙේශා හැැරැණු විට, මෙ�� �ලො�මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සඳහැො වන පිරිවැ� �හැජාන මෙසෞඛ්ය �ේධාති 

මෙහැෝ රක්ෂණොවරන �ගින් ආවරණ� මෙනොමෙ�. පි�යුරැ විශාොල කිරී�, 

�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරී� සහැ ලිංගි� අව�ව �රතිනිර්�ොණ� ඇතුළු 

මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො වෛවදා විදා �ොත්��ව අවශා 

වන ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් පුළුල් �රොස�� �වතී. 

මි�න්�ොර� ඇතුළු රටවල් කිහි��� එවැනි සැත්�ම් නීති විමෙරෝධී �. 

�ම් සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කු විවොහැ� අමෙ�කු නම්, ව�ස අවුරැදු 20 ට 

අඩු අමෙ�කු නම් මෙහැෝ අ�රොධා වොර්තොවක් තිමෙ�න අමෙ�කු නම් ආදී 

�රැණු ඇතුලත්ව චීනමෙ� �වතින මෙරගුලොසි තුලින්, මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින්ව එවැනි කිි�ො �ටි�ොටිවලින් �ැහැැර �රයි.

සැත්�ම් ල�ො �ත හැැකි රටවල, රක්ෂණ ආවරණ�ක් මෙනො�ැති�� 

�න්මෙනන් අදාහැස් වන්මෙන් එවැනි කිි�ො �ටි�ොටි මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් සඳහැො වි�ල්��ක් මෙනොවන �වයි. ඊට අ�තරව, අවශා 

සං�ොින්ති-සංස්�ෘති� මෙහැෝ සං�ොින්ති-සො�නි� නිපුණතොවන්හි, 

මෙරගුලොසි මෙනො�ැති��, කිි�ො�ටි�ොටි මෙහැෝ මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් 

මෙනො�ැති වී� ආදි� නිසො ස�හැර සං�ොින්ති පුේ�ලයින් නුපුරැදු , නුසුදුසු 

වෘත්ති��න්, ඔවුන්මෙ� එ�� වි�ල්��න් මෙලස සැලකි� හැැකි�. 

ඍණොත්�� හැො ස�හැර විට �ොරොන්ති� �රතිවි�ො� මෙනොත�ො මෙම් 

ආ�ොරමෙ� ශාරීර මෙවනස් කිරීම් සදාහැො සිලිමෙ�ොන් සහැ මෙවනත් �ට� 

පිරවුම් මෙවත මෙ�ොමුවී� මෙ��ට ඇතුළත් මෙ�.

ශාරීරමෙ� ඉහැළ මෙ�ොටමෙස් සැත්�ම් (�පු �රමෙේශා� �රතිනිර්�ොණ� කිරී� 

සහැ පි�යුරැ වැඩි කිරී�)

 y ශාරීරමෙ� �හැළ මෙ�ොටමෙස් සැත්�ම් / ලිංගි� අව�ව �රතිනිර්�ොණ� 

කිරීමෙම් සැත්�ම්

 y ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙවනත් සැත්�ම්

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො මෙසෞඛ්ය �රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමෙම්දී 

�රොථාමි� සත්�ොර මෙස්වො ස��න්නන්ට වැදා�ත් �ොර්�භොර�ක් ඉටු 

�ළ හැැකි�. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, සො�ොන වෛවදාවරැන් සහැ �වුමෙල් 

වෛවදාවරැන් විසින් මෙතොරතුරැ මෙහැෝ වැළැක්වීමෙම් සත්�ොර සැ�යී�, මූලි� 

තක්මෙස්රැ කිරී�, සං�ොින්ති� හැො සම්�න්ධා සො�ොන මෙසෞඛ්ය �ැටලු 

�ළ�නො�රණ� කිරී� මෙහැෝ සුදුසු මෙ�ොමු කිරීම් සිදු කිරී� සිදු �ළ 

හැැකි�. මෙ�� �ොතෘ�ොමෙ� මෙතොරතුරැ සැලසුම් �ර ඇත්මෙත් �රොථාමි� 

සත්�ොර මෙස්වො ස��න්නන් මෙ�� �ොර්�� �රන විට ඔවුන්ට සහැො� 

වී� සඳහැො �. 

සෑ� අංශා�ක්� WPATH SOC v7 �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා වල දාක්වො ඇති 

සුදුසු�ම් නිර්ණො���න් පිළි�ඳව සඳහැන් �රයි. මෙ�� මෙහැොඳ� පුහුණු 

සම්මුති මෙල්ඛ්යන� �ගින් ජාොතන්තරව පිළි�ත් �රමිතීන් සහැ තනි 

සැත්�ම් සඳහැො �රමෙ�ශා වීමෙම් නිර්ණො�� ස��යි. WPATH SOC දාැනට 

සංමෙශාෝධාන� මෙවමින් �වතින අතර 2021 දී SOC v8 �ඟින් ආසි�ොව සහැ 

�ැසිෆික් �ලො�� ඇතුළුව ජාොතන්තරව පුහුණුවීම් පිළි�ඳව දාැනුම් මෙදානු 

ඇත. ඒ අනුව එ� මෙතොරතුරැ WPATH මෙව� අඩවිමෙ�න් ල�ො �ත හැැකි�.

ක්රාලාපීය �න්ෙර්භායහාැඳින්වීම

ආසියා �හා පැසිෆික් ක්රාලාපසෞ� සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති 
පුද්ගැලයින්ට �ත්රී ී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
�ැත්ක්රාම් �ඳහාා පරසෞ�ශ විය සෞනාහාැක්රා.

සෞමම මාතෘක්රාාව තුළින් �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන �ැත්ක්රාම් පරා�ය සෞක්රාටිසෞයන් ආවරණය ක්රාරයි.

10.210.1
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 සැත්�ම් �රොස� පිළි�ඳව හුරැපුරැදු වී� එ� ආධාොර�මෙ� �රධාොන 

අං��කි. මෙම්වො �හැත සොරොංශා�ත �ර ඇති අතර ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� 

TransHub මෙව� අඩවිමෙ� ඇති සො�නි�යින් සඳහැො වූ මෙතොරතුරැ 

අනුවර්තන� �රන ලදි

�ාමානය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා 

වෘත්තික්රාසෞයකුසෞ� ක්රාාර්යභාාරය

10.3

ශලයක්රාර්මවලට සෞපර, අතරතුර හාා පසුව සෞරෝග්රීන්ට 
උපක්රාාර කිරීම �ඳහාා පරාථමික්රා සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රායින්ට 
වැෙගැත් ක්රාාර්යභාාරයක් ඇත.

ඔමෙ� මෙරෝගි�ො ශාල�ර්� සඳහැො සූදාොනම් �ව සනොථා �ර �ැනී� සඳහැො 

ඔවුන්ට අවශා සහැො� සහැ තක්මෙස්රැව ල�ො �ැනී�ට �ොනසි� මෙසෞඛ්ය 

වෘත්ති�මෙ�කු මෙවත ඔවුන්ව මෙ�ොමු කිරී�ට අවශා මෙ�. නිශ්චිත සැත්�ම් 

සඳහැො සුදුසු�ම් ලැබී� සඳහැො ඔමෙ� සං�ොින්ති මෙරෝගි�ො සපුරොලි� යුතු 

නිර්මෙේශිත නිර්ණො�� ලැයිස්තුවක් WPATH SOC7 හි ඇතුළත් මෙ�. 

(Coleman et al., 2012, Appendix C). මෙ�ොඩියුලමෙ� මෙ�� මෙ�ොටමෙස්දී 

මෙම්වො �සුව දාක්වො ඇත. ඊට අ�තරව, රටවල් වලට අනූකූල වූ මෙේශී� 

�ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා�න්දා තිබි� හැැකි�.

ශාල�ර්� සඳහැො ල�ො මෙදාන එවැනි මෙ�ොමු ලිපි�ක් තුළ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය 

වෘත්ති�මෙ�කු විසින් ඇතුළත් �ළ යුතු මෙතොරතුරැ WPATH SOC7 දා 

දාක්වයි. (Coleman et al., 2012, pages 27-28) ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� TransHub 
විසින් එවැනි මෙ�ොමු කිරීම් සඳහැො ආ�ෘති ලිපි�ක් නිර්�ොණ� �ර ඇත. 1

ශාල�ර්��ට මෙ�ර සිදුවන හැමුවීම්වලදී, ශාල�ර්�� හැරහැො  �ළ හැැකි 

හැො �ළ මෙනොහැැකි මෙේ පිළි�ඳව විවෘත සංවොදා�ක් �ැවැත්වී� වැදා�ත් 

මෙ�. ශාල�ර්� කිි�ොවලි�, වි� හැැකි සංකූලතො, අවදාොනම් සොධා� සහැ 

�රතිඵල සොරොංශා කිරී� මෙ�යින් ආවරණ� වි� හැැකි�.

මෙරෝගිමෙ�කු විමෙේශා රට�දී සැත්�ම් කිරී�ට අදාහැස් �රන්මෙන් නම්, 

මෙ�� වි�ල්�මෙ� වොසි සහැ අවදාොනම් සො�ච්ඡාො කිරී� �රමෙ�ෝජානවත් මෙ�. 

විමෙශ්ෂමෙ�න්� සංකූලතො ඇති මෙ� නම්, �ශ්චොත් ශාල වෛවදා �රති�ොර 

සඳහැො �රමෙ�ශා� මෙනො�ැතිවී� අවදාොනම් සහැ�ත �.

නැවත �ැමිණුන වහැො� හැමුවී��ට �ොල� මෙවන් කිරී� �ඟින් මෙතොරතුරැ 

මෙහැෝ මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන්හි �ම් �ම් හිඩැස් පි�වො �ැනී�ට උ��ොරී වන 

අතර, සුව� ල�න තුරැ රැකි�ොමෙවන් සහැ/මෙහැෝ අධා �ො�න �ටයුතු වලින් 

ඉවත්වී සිටීමෙම් වැදා�ත්�� �ැහැැදිලි �ළ යුතු�.

1

26 https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-Referral.docx 

ශලයක්රාර්මසෞ�දී �ංක්රාාාන්ති සෞරෝග්රීන්ට �හාාය වීම
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ඔ� මෙරෝගි�ොමෙ� නිතර� මුණ �ැමෙසන සො�ොන වෛවදාවර�ො නම්, 

ශාළ�ර්�මෙ�න් �සු වෛවදා �රති�ොර හැො සංකූලතො සඳහැො සම්�න්ධා 

වීමෙම් �ළමු ස්ථාොන� ඔ� වි� හැැකි�. මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

සැත්�ම් කිරී�ට මෙ�ොමෙහැෝ �ොල�ක් �ලො සිටින අතර, කිි�ො �ටි�ොටිමෙ�න් 

�සුව උේදී�න� සහැ මෙවනත් ධානොත්�� හැැඟීම් ��ණක් අමෙ�ක්ෂො �ළ 

හැැකි�. අධි� මෙවමෙහැසක් හැො අ�හැසුතොව�ක් දාැනී� සො�ොන මෙදා�ක් 

�ව �හැදාො මෙදාමින් ඔමෙ� මෙරෝගි�ො ස�ඟ සො�ච්ඡාො �රන්න. ඔවුන් අත් 

වැරැේදාක් සිදු �ර   ඇති �ව මින් අදාහැස් මෙනොමෙ�. එ� ශාල�ර්�මෙ�න් 

සුව� ලැබී� සහැ ඔවුන්මෙ� ශාරීර� දිස්වන ආ�ොර� හැො කිි�ො�ොරීත්ව� 

ස�ඟ නැවත සම්�න්ධා වීමෙම් සො�ොන අදි�රකි.

ස�හැර ශාල වෛවදාවරැන් හැට ශාල�ර්��ට මෙ�ර සහැ �සු වහැො� 

මෙරෝගීන්මෙ� මෙහැෝමෙ�ෝන(විමෙශ්ෂමෙ�න් එස්ටාජාන්) ල�ො �ැනී� අඩු කිරී� 

සිදුකිරී�ට අවශා මෙ�. ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට මෙ�නිසො ඇති වි� හැැකි අතුරැ 

ආ�ොධා, �වතින �ොල රොමු සහැ  අමෙ�ක්ෂොවන් පිළි�ඳව සො�ච්ඡාො කිරී�ට 

අවශා වි� හැැකි�. එස්ටාැඩිමෙ�ෝල් (estradiol) තැන්�ත් කිරීම් භොවිතො 

�රන්නන් සඳහැො, සැත්�ම් සිදු�රන විට ඔවුන්මෙ� රැධිර �ට්ට� අඩු 

වන �රිදි ශාල�ර්� උ�මෙල්ඛ්යන�ත කිරී�ට උත්සොහැ �රන මෙලස ඔමෙ� 

මෙරෝගි�ොට මෙ�ෝජානො කිරී� වඩොත් සුදුසු�.

ශලයක්රාර්මසෞ�දී �ංක්රාාාන්ති සෞරෝග්රීන්ට �හාාය වීම
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�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 

ක්රාරන �ැත්ක්රාම් වර්ගැ පිළිබඳ 

ෙළැ වි�සෞල්ෂණය

10.4

සෞමම සෞක්රාාටසෞ�න් �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 
�ැත්ක්රාම් පරා�සෞයහි පසුබිම් සෞතාරතුරැ �පයයි.  

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් වන මෙ�ෝනි� ස�ස් කිරී� 

(vaginoplasty) සහැ ශිෂ්ණ� ස�ස් කිරී� (phalloplasty) වැනි සැත්�ම් 

ආසි�ොමෙ� මෙ�ොමෙහැෝ රටවල මෙනො�ැත, විමෙශ්ෂමෙ�න්� සම්�ත් සීමිත 

රටවල මෙනො�ැත. මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ආසි�ොව තුළ එවැනි 

සැත්�ම් �ළ හැැකි රටවලට ��න් �රයි. විවිධාො�ොර වන සැත්�ම්, 

ශිල්පී� �ි� සහැ �රමෙ�ශා�න්හි විවිධා �ට්ටම්වල සංකීර්ණතොව�න් 

තිබි� හැැකි�. ශාල වෛවදාවරැන් අතර සංකූලතො අනු�ොත� දා මෙවනස් 

වි� හැැකි�. විවිධා ශාල වෛවදාවරැන් විසින් සිදු �රනු ල�න කිි�ො 

�ටි�ොටි, ඔවුන්මෙ� අත්දාැකීම්, ඔවුන් මෙ�� කිි�ො �ටි�ොටි සිදු �රන 

වොර �ණන සහැ සංකූලතො අනු�ොත මෙත්රැම් �ැනී� ඔමෙ� මෙරෝගීන්ට 

මෙ�මෙහැවින් උ��ොරී මෙ�.

මෙ�� �ලො�මෙ� තවත් මෙ�ොමෙහැෝ රටවල �ර්භොෂ� ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�� 

(hysterectomy), වෘෂණ මෙ�ෝෂ ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�� (orchiectomy) සහැ 

පි�යුරැ ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�� (mastectomy) වැනි සැත්�ම් සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී මෙනොවන පුේ�ලයින් විසින් දා අමෙ�ක්ෂො �රන කිි�ො �ටි�ොටි 

වන නිසොමෙවන් �රමෙ�ශා� ලැමෙ�නු ඇත. මෙ�� සැත්�ම් ල�ො �ත හැැකි 

ස්ථාොන වලදී, සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට දා ස�ොනව �රමෙ�ශා වීමෙම් හැැකි�ොව 

ල�ො දි� යුතු�.

�ංක්රාාාන්ති ක්රාාන්තාවන් �හා ද්විමය සෞනාවන (උපසෞත්දී 
පුරැෂ සෞල� පැවරෑ අය - AMAB) පුද්ගැලයින් �ඳහාා 
වන �ැත්ක්රාම්

වෘෂණ සෞක්රාෝෂ ඉවත්කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම

Orchiectomy �නු වෘෂණ මෙ�ෝෂ ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�� වන අතර 
එ� ශිෂ්ණ� ඉවත් කිරී� (penectomy) මෙහැෝ මෙ�ෝනි� ස�ස් කිරී� 
(vaginoplasty) ආදී සැත්�ම් මෙනො�ර වුවදා තනිව� සිදු �ළ හැැකි�. ඔමෙ� 
මෙරෝගි�ො මෙම් වන විටත් එස්ටාජාන් මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �නිමින් සිටී නම්, මෙ�� 
ශාල�ර්�මෙ�න් �සු �ොතොීව අඩු �ළ හැැකි අතර මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 
අවහිර�රණ�න් (anti-androgens) තවදුරටත් අවශා මෙනොමෙ�.

සෞයෝනිය �ක්රා� කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම 

Vaginoplasty �නු ශිෂ්ණමෙ� මෙහැෝ �හැො �ඩවැමෙලහි �ට� භොවිතො �රමින් 
මෙ�ෝනි �ොර්�� සැ�සී�යි. සො�ොනමෙ�න් අවට �ට� භොවිතො �රමින් 
භ��ණි� සහැ මෙ�ෝනි �ොර්�� මෙදා�ස ලිංමෙ�න්ද්රිමෙ� අභන්තර හැො පිටත 
නැමීම් සෑදී� මෙ�� කිි�ො �ටි�ොටි�ට ඇතුළත් මෙ� (clitoro-labioplasty). 
ශිෂ්ණමෙ� ඍජු �ට� වලට වඩො �හැො �ඩවැමෙලන් ල�ො �න්නො �ට� 
භොවිතො කිරීමෙ�න් සොදාන ලදා මෙ�ෝනි �ොර්�� විස්තොරණ� කිරී� අවශා 
මෙනොවන අතර ස්ව�ං ලිහිසි කිරී�ක් සිදුමෙ�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, ලිහිසි කිරී� 
සෑ� විට� �වතී; ස�හැර සං�ොින්ති �ොන්තොවන්ට එ� �රදාර�ොරී මෙ�.

ශිෂ්ණය ඉවත් කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම

Penectomy �නු ශිෂ්ණ� ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�� මෙ�. ස�හැර �රජාොවන් 
තුල පිරිමි වන්ධා�රණ  සැත්�� (castration) තව�ත් සො�ොන වන 
දාකුණු ආසි�ොමෙ� ස�හැර �රමෙේශාවල හැැරැණු විට මෙ�� කිි�ො �ටි�ොටි� 
මෙවන�� සිදු මෙනො�රයි. ඒ මෙවනුවට, සො�ොනමෙ�න් මෙ�ෝනි� ස�ස් 
කිරීමෙම් සැත්�මෙ�හි මෙ�ොටසක් මෙලස ශිෂ්ණ� ඉවත් කිරී� සිදු�රනු 
ලැමෙ�. වඩොත් සුලභ වන ශාල�ර්� ශිල්� �ි��ක් මෙලස ශිෂ්ණමෙ� ස� 
භොවිතො �ර මෙ�ෝනි� සැ�සී� සිදු�රනු ල�යි.

පියයුරැ වර්ධානය වැඩි කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම

එස්ටාජාන් ල�ො �ැනී� �ඟින් �ර�ොණවත් පි�යුරැ වර්ධාන�ක් 
උත්මෙත්ජාන� මෙනො�රන්මෙන් නම් (පි�යුරැ වර්ධානමෙ� ‘මෙ�ොවුන්’ අවධි� 
දාක්වො ��ණක් ඉදිරි�ට �යි), පි�යුරැ වර්ධාන� වැඩි කිරීමෙම් සැත්�� 
වෛවදා විදාොත්��ව අවශා වි� හැැකි�.

උගුරැ දාණ්මෙඩහි �ැට� අඩු කිරීමෙම් සැත්�� -  Reduction 
thyroidchrondroplasty 
මෙ�� ශාල�ර්� �ගින් උගුරැ දාණ්මෙඩහි �ැපී මෙ�මෙනන උගුරැ �ැට� 
අඩු කිරී� සිදු�රයි.

හාඬ ආශිරත �ැත්ක්රාම්

හැඬ ආශිිත සැත්�ම් �නු �ථාන හැමෙඬහි තීවර භොව� ඉහැළ නැංවී�යි. 
මෙ�� ශාල�ර්�� සිදුකිරී�ට �ලොමෙ�ොමෙරොත්තු වී�ට මෙ�ර �ථාන 
චිකිත්සොව සිදුකිරී� නිර්මෙේශා මෙ�මෙර්.

මුහුසෞණ් �ත්රීීක්රාරණය සිදුකිරීසෞම් �ැත්ක්රාම

මුහුමෙණ් ස්තීී�රණ� සිදුකිරී�ට මුහුමෙණ් ස�ොනු�ොති��න් මෙවනස් �රන 
විවිධාො�ොර මෙසෞන්දාර්�ොත්�� �ලොස්ටික් සැත්�ම් කිි�ො �ටි�ොටි ඇතුළත් 
මෙ�.



150පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

�ංක්රාාාන්ති පුරැෂයින් �හා ද්විමය සෞනාවන (උපසෞත්දී 
ගැැහාැණු සෞල� පැවරෑ අය - AFAB) පුද්ගැලයින් �ඳහාා 
වන �ැත්ක්රාම්

පපුව පරතිනිර්මාණය කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම 

�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරී� �නු සං�ොින්ති පුරැෂයින්ට මෙ�ොමෙහැෝ විට 
අවශා වන කිි�ො �ටි�ොටි�ක් වන අතර �වතින �ට� ඉවත් �ර 
�ැතලි �පුවක් නිර්�ොණ� කිරී� මෙ��ඟින් සිදු�රයි. පි�යුරැ මෙදා�� 
එ�විට ඉවත් කිරී� (bilateral mastectomy) ඇතුළු විවිධා ශිල්� �ි� 
මෙ��ට ඇතුළත් මෙ�. ඉවත් �ළ යුතු �ට� �ර�ොණ� �ත මෙ�ොමෙහැෝ දුරට 
මෙ�� භොවිතො �ළ හැැකි�. මෙ��ඟින් �ැළැල් ඇති වි� හැැකි අතර ශාල 
වෛවදාවර�ොමෙ� ශිල්� �ි� �ත �දානම්ව තනපුඩු �ේධා කිරී� සිදුකිරී� 
අවශා මෙ�. 27

ගැර්භාාෂය / ඩිම්බ සෞක්රාෝශ ඉවත් කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම

�ර්භොෂ� ඉවත් කිරීමෙම් ශාල�ර්�� �ඟින් �ර්භොෂමෙ� මෙහැෝ 
�ැ�මෙ�මෙලහි සි�ලු� මෙ�ොටස් මෙහැෝ ස�හැර මෙ�ොටස් ඉවත් කිරී� 
සිදු�රයි. ශාල වෛවදාවර�ොට oophorectomy නම් වන කිි�ො �ටි�ොටි� 
එනම්, ඩිම්� මෙ�ෝෂ ඉවත් කිරී� - මෙහැෝ ඒවො නිසි තැන තැබී� සිදු �ළ 
හැැකි�. 28 

WPATH SOC7 හි �ර්භොෂ� ඉවත්කිරීමෙම් සැත්�� පිළි�ඳව සඳහැන් 
වන්මෙන්, “මෙ�� කිි�ො�ටි�ොටි� අමෙ�ක්

ෂො �රන සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� 
තහැවුරැ �රන ශාල චිකිත්සොව වෛවදා�� වශාමෙ�න් අතවශා 
අං��ක්” මෙලස සල�නු ල�න �වයි. (Coleman 2012).

මුතොී �ොර්�� සෑදී� සඳහැො මෙ�ෝනි �ට� භොවිතො �රන විට �ර්භොෂ� 
ඉවත්කිරීමෙම් සැත්��, ශිෂ්ණ� ස�ස් කිරීමෙම් සැත්�මෙ�හි/මෙ�ෝනි� ස�ස් 
කිරීමෙම් සැත්�මෙ�හි කිි�ො�ටි�ොටිමෙ� මෙ�ොටසක් වි� හැැකි�. තන්තු�� 
�ට� වල මෙ�ඩි (fibroid) වර්

ධාන� වී�, �ර්භොෂ ආවරණමෙ� (endometrial) තත්ව�න් මෙහැෝ පිළි�ො 
පිළි�ඳ �වුල් ඉතිහැොස�ක් ඇති මෙස්වොදාො��යින් සඳහැො දා මෙ�� සිදුකිරී� 
අවශා වි� හැැකි�.

පවතින ලිංංගික්රා අවයව භාාවිතසෞයන් ශිෂ්ණය �ක්රා� කිරීසෞම් 
ශලයක්රාර්මය 

Metoidioplasty �නු දාැනට �වතින ලිංගි� �ට� ස�ඟ කිි�ො �ර 
phallus මෙහැෝ නව ශිෂ්ණ�ක් සෑදීමෙම් ශාල�ර්��යි. මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් 
භොවිත� නිසො සැලකි� යුතු මෙලස භ��ණිමෙ� වර්ධාන�ක් ඇති ඕනෑ� 
අමෙ�කුට එ� සිදු �ළ හැැකි�. මෙ�� ලිං�� �රොණවත් වූ විට නව 
මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන මෙ�මෙනකුමෙ� ශිෂ්ණ�ක් මෙ�න් සො�ොනමෙ�න් කුඩො 
වනු ඇත, නමුත් ශිෂ්ණ� ඍජුවීමෙම් �ට� හැො සංමෙ�දාන� ආරක්ෂො 
මෙ�. මෙ�� කිි�ො�ටි�ොටි� �ගින් භ��නිමෙ� උඩ මෙ�ොටස සහැ ස�හැර 
විට අත්හිටුවන අස්ථි මෙ�ොටස් අව�වවල දි� වැඩි �රයි. මෙ�� කිි�ො 
�ටි�ොටි� phalloplasty �ටි�ොටි��ට වඩො මෙ�මෙහැවින් අඩු ආ�ි�ණශීලී 

මෙ� (�හැත �ලන්න). මුතොීශා�ක් සැ�සී� සිදු කිරීමෙ�න් එ� පුේ�ල�ොට 
නැගී සිටීමෙ�න් මුතොී කිරී�ට ඉඩ ල�ො මෙේ.

ශිෂ්ණය �ක්රා� කිරීසෞම් ශලයක්රාර්මය

Phalloplasty �නු මෙ�ොමෙහැෝ අදි�ර�න්මෙ�න් යුක්ත වන ශිෂ්ණ� ස�ස් 
කිරීමෙම් ශාල�ර්�� මෙ�. මෙ�� ශාල�ර්�� තුළින් සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට 
සිටමෙ�න මුතොී කිරී�ට හැැකිවන �රිදි මුතොී �ොර්�� දිගු කිරී�, 
ශිෂ්ණමෙ� මුල(ශිෂ්ණ මුණ්ඩ�) නිර්�ොණ� කිරී�, වෘෂණ මෙ�ෝෂ සෑදී�, 
මෙ�ෝනි �ොර්�� ඉවත් කිරී� සහැ ශිෂ්ණ� ඍජු කිරීමෙම් හැො වෘෂණ 
මෙ�ෝෂ වලට සම්�න්දා �ෘති� උ�ොං� තැන්�ත් කිරී� ආදි� සිදු �ළ 
හැැකි�. එ� එ� අදි�ර�න්මෙ�න් යුක්ත මෙ�� ශාල�ර්� සැලැස්� ඒ 
ඒ මෙරෝගි�ොට සුවිමෙශ්ෂ වන අතර මෙ�� කිි�ොදාො��න්මෙ�න් ස�හැරක් මෙහැෝ 
සි�ල්ල� ඇතුළත් මෙහැෝ මෙනොවන්නට පුළුවන.

ශිෂ්ණ� ස�ස් කිරී� සඳහැො �රධාොන වශාමෙ�න් ශාල වෛවදාවරමෙ�කුට 
භොවිතො �ළ හැැකි සමෙම් මෙ�ොටස් වර්� තුනක් තිමෙ�. මෙම්වො අමෙතන් 
(රවු�ො�ොර අ�ී�ොහුව රහිත මෙ�ොටස- radial forearm free flap) ල�ො�න්නො 
ස�, මෙම්දා�, ස්නොයු, ධා�නි සහැ නහැර �ට� වලින් සහැ �කුමෙල් (�ලවො 
�රමෙේශාමෙ� ඉදිරි�ස සහැ �ැති මෙ�ොටස- anterolateral thigh flap) මෙහැෝ 
මෙරෝගි�ොමෙ� පිටු�මෙසහි �ැති �රමෙේශා� (musculocutaneous latissimus 
dorsi flap) භොවිතො �රයි. මෙරෝගි�ො අමෙ�ක්ෂො �රන ශාල�� �රතිඵල 
ල�ො �ැනී�ට අවශා වන්මෙන් කු�න �රිත �ො�ශීලී අව�වමෙ�න්දා �න්න 
මෙ�න්වන සොධා� වලට මෙරෝගි�ොමෙ� මෙසෞඛ්ය� හැො මෙම්දා� මෙ�දාො හැැරී�, 
ස්නොයු කිි�ො�ොරිත්ව�, රැධිර �රවොහැ� සහැ මෙරෝගි�ොමෙ� අරමුණු සහැ 
සංමෙ�දාන� ඇතුළු මෙ�.

වෘෂණ මෙ�ෝෂ සැ�සීමෙම් සැත්�� 

Scrotoplasty �නු වෘෂණ මෙ�ෝෂ ස�ස් කිරීමෙම් සැත්��යි. සො�ොනමෙ�න් 
එ� මෙ�ෝනි මුඛ්යමෙ� මෙදා�ස ඇති �ර�ොණමෙ�න් විශාොල අභන්තර හැො පිටත 
නැමීම් සහැ මෙස්ලයින් මෙහැෝ සිලි�න් වලින් සෑදූ වෘෂණ හැො සම්�න්ධා 
�ෘති� උ�ොං� භොවිතො �රමින් සිදු �රයි. ස�හැර ශාල වෛවදාවරැන් 
විසින් �ට� �රසොර� භොවිතො �රනු ඇති අතර, �ට� �ර�ොණවත් 
මෙලස දිගු කිරීමෙ�න් �සුව තැන්�ත් කිරීම් සිදු �රනු ලැමෙ�. මෙ�� කිි�ො 
�ටි�ොටි� �ලොතුරකින් මෙවන මෙවන� සිදු �රන නමුත් සො�ොනමෙ�න් 

මුතාී මාර්ගැය දිගු කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම

Urethroplasty �නු neophallus හැරහැො මුතොී �ොර්��ක් නිර්�ොණ� 
කිරීමෙ�න් මුතොී �ොර්�� දිගු �රන සැත්�� මෙ�. Urethroplasty සැත්�� 
සිදුකිරී� �ඟින් සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට නැගී සිටීමෙ�න් මුතොී කිරී�ට 
ඉඩ සලසො මෙේ. 

මෙ�ෝනි� ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�� - Vaginectomy 

Vaginectomy (මෙ�ෝනි� ඉවත් කිරීමෙම් සැත්��) උත්මෙත්ජා� තොක්ෂාණ�ක් 
භොවිතො �රමින් මෙහැෝ ශාල�ර්� තොක්ෂණ�ක් භොවිතො �රමින් සිදු �ළ 
හැැකි�. මෙ�ෝනි �ොර්�� විවෘත කිරී� වැසී�ට නම් එ� සිදුකිරී� අවශා 
මෙ�.

27 TransHub විසින් ස��න විවිධා කිි�ො �ටි�ොටිවල සොරොංශා�: https://www.transhub.org.au/

clinicians/top-surgery#what-happens 

 

28 �ැමෙලෝපී� නොල ඉවත් �ළ විට එ� කිි�ො �ටි�ොටි� salpingectomy 
මෙලස හැැඳින්මෙ�. සම්පූර්ණ �ර්භොෂ�, නල මෙදා�� සහැ ඩිම්� මෙ�ෝෂ 

මෙදා�� ඉවත් �ළ විට, සම්පූර්ණ කිි�ො �ටි�ොටි� hysterectomy සහැ 

bilateral salpingectomy-oophorectomy මෙලස හැැඳින්මෙ�.
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10.5

සෞමම සෞමාඩියුලසෞ� ඊළැඟ සෞක්රාාටසෞ�න් �ත්රී ී පුරැෂ 
භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන �ැත්ක්රාම් �ඳහාා පරසෞ�ශ වීම 
�ඳහාා WPATH SOC v7 නිර්ණායක්රායන් ෙක්වා ඇත.

සෑ� නිර්ණො����� සඳහැන් වන්මෙන් “මෙනොනැසී �වත්නො, �නොව 

මෙල්ඛ්යන�ත �ර ඇති ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව” �න්නයි. 

“ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� මෙනො�ැලපී�” �ත �දානම් වූ නව ICD මෙරෝ� 

විනිශ්ච� වර්ගී�රණ�න් නිර්�ොණ� කිරී�ට මෙ�ර SOC හි වර්ත�ොන 

අනුවොදා� ස�ස් �රන ලදී. WPATH SOC 8 තුල මෙ�� �දා මෙදා�� භොවිතො 

�රනු ඇතැයි අමෙ�ක්ෂො මෙ�මෙර්. SOC හි අමෙනකුත් අංශා දා �ොවත්�ොලීන 

මෙ�මෙර්.

සැත්�ම් සිදු �ළ යුතු නිමෙ�ෝ��ක් SOC විසින් නිශ්චිතව දාක්වො 

මෙනො�ැති අතර ඒවො සම්මුති �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා මිස නීති�ත අවශාතො 

මෙනොමෙ�. එක් එක් මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්ට හැොනි� අව� කිරීමෙම් උ�ො� 

�ොර්��ක් ඇතුළුව නිර්ණො�� මෙවනස් �ළ හැැකි �ව අවධාොරණ� 

�රමින් මෙල්ඛ්යන� ආරම්භ වන අතර, එවැනි සො�නි� පිටවීම් SOC 

මෙවතින් �ැහැැදිලි කිරී� හැො මෙල්ඛ්යන�ත කිරී� �ළ යුතු�. 

“SOC හි සෞපර පැවති සියලුම �ං�ක්රාරණවල 
දී සෞමන්, සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාව �හා �ත්රී ීපුරැෂ 
භාාවය පිළිබඳ ඩි�සෞ�ෝරියාව �ඳහාා වන ශලය 
පරතික්රාාර වලට සෞමම සෞල්ඛ්යනසෞ� ෙක්වා ඇති 
නිර්ණායක්රා �ායනික්රා මාර්සෞගැෝපසෞද්ශයන් සෞ�; 
තනි සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රායන් �හා වැ��ටහාන් 
මඟින් ඒවා සෞවන� කිරීම සිදු ක්රාළැ හාැකිය. 
සෞරෝගියාසෞ� අද්විත්රීය වූහා විෙයාත්මක්රා, �මාජීය 
සෞහාෝ මානසික්රා තත්වයක් නි�ා; පළැපුරැදු සෞ�ෞඛ්යය 
වෘත්තික්රාසෞයකු සෞපාදු තත්වයක් හාැසිරවීසෞම් 
වික්රාාශනය වන ක්රාාමය; පර්සෞ�ෂණමය කිායා 
පටිපටියක්; සෞලෝක්රාසෞ� විවිධා පරසෞද්ශවල �ම්පත් 
සෞනාමැතික්රාම; සෞහාෝ විසෞ�ෂිත හාානිය අවම කිරීසෞම් 
උපායමාර්ගැවල අවශයතාවය ආදී ක්රාරැණු මත 
SOC සෞවතින් �ායනික්රා ඉවත්වීම් සිදුවිය හාැකිය. 
සෞමම ඉවත්වීම් හාඳුනාසෞගැන, සෞරෝගියාට පැහාැදිලිං 
ක්රාළැ යුතු අතර, ගුණාත්මක්රා සෞරෝග්රී �ත්ක්රාාර 
�හා නීතිමය ආරක්ෂාව �ඳහාා ෙැනුවත් බව 
පළැකිරීසෞම් එක්රාඟතාවයන් සෞල්ඛ්යනගැත ක්රාළැ 
යුතුය. නව ෙත්ත �මුච්චය කිරීම �ඳහාා ෙ 
සෞමම ලිංයකියවිලිං ඉතා වැෙගැත් වන අතර, එය 
සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �ඳහාා �හා SOC පරිණාමය වීමට 
ඉ� �ල�ා දීම �ඳහාා නැවත �ලක්රාා බැලිංය 
හාැකිය. ”

මූලාශරය: Coleman et al. 2012, p. 2 
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පපුව පරතිනිර්මාණය කිරීම �හා 
පියයුරැ වර්ධානය කිරීම
�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරී� සහැ පි�යුරැ වර්ධාන� කිරීමෙම් සැත්�ම් 

සඳහැො �රමෙ�ශා වී�ට අදාොල WPATH SOC v7 නිර්ණො��:

 y නිරන්තර, �නොව මෙල්ඛ්යන�ත �ළ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ 

ඩිස්මෙ�ෝරි�ො

 y පූර්ණ දාැනුවත් තීරණ�ක් �ැනී�ට සහැ �රති�ොර සඳහැො එ�ඟ 

වී�ට ඇති හැැකි�ොව

 y �හුතර �රජාොමෙ� ව�ස

 y සැලකි� යුතු වෛවදා මෙහැෝ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටළු තිමෙ� නම් ඒවො 

මෙහැොඳින් �ොලන� �ළ යුතු�.

සෞහාෝසෞමෝන චිකිත්�ාව යනු:

�පුමෙ� ශාල�ර්�� පුරැෂ�රණ� කිරී� සඳහැො පූර්ව අවශාතොවක් 

මෙනොමෙ�.

�ැහැැදිලි නිර්ණො���ක් මෙනොවන නමුත් පි�යුරැ වර්ධාන� කිරීමෙම් 

සැත්�ම් කිරී�ට මෙ�ර මෙරෝගීන් අව� වශාමෙ�න් �ොස 12 ක් සඳහැො 

�ැහැැණු මෙහැෝමෙ�ෝන චිකිත්සොව�ට භොජාන� කිරී� නිර්මෙේශා �රනු ලැමෙ�. 

(වඩො මෙහැොඳ ශාල��/මෙහැොඳ ස්වරෑ��� �රතිඵල ල�ො �ැනී� සඳහැො 

පි�යුරැ වර්ධාන� උ�රි� කිරී� මෙ�හි අරමුණයි.)

�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙම් සැත්�මෙ�න් �සුව, සිදු �රන ලදා 

සැත්�ම් වර්��, ඔවුන්මෙ� �පුමෙ� �ර�ොණ� සහැ ඔවුන්මෙ� ශාරීර� 

�ථාො තත්ත්ව�ට �ත්වන ආ�ොර� අනුව ශාල�ර්�මෙ�න් �සු සති 

�ණනොවක් ඔමෙ� මෙරෝගි�ොට ශාල�� �න්ධා��ක් (Surgical Binder) 
�ැළඳී� අවශා මෙ�. තරල සෑදී� අඩු කිරී� සඳහැො මෙ�ොමෙහැෝ මෙරෝගීන්ට 

අ�තර උනන්දුවක් අවශා වන අතර මෙ�� �ළ�නො�රණ� �රනු 

ල�න්මෙන් ශාල වෛවදාවර�ො විසිනි. �පු �රමෙේශාමෙ� සිදු�රන සැත්�ම් 

වලින් සුව� ලැබී�ට සති අටක් ��ණ �ත මෙ�.

ගැර්භාාෂය ඉවත්කිරීම (Hysterectomy), 
ඩිම්බ සෞක්රාෝෂ �හා පැසෞලෝපීය නාල 
ඉවත් කිරීම (salpingo-oophorectomy) 
�හා වෘෂණ සෞක්රාෝෂ ඉවත් කිරීසෞම් 
(orchidectomy) �ැත්ක්රාම්

�ර්භොෂ� ඉවත්කිරී�, ඩිම්� මෙ�ෝෂ සහැ �ැමෙලෝපී� නොල ඉවත් කිරී� 

සහැ වෘෂණ මෙ�ෝෂ ඉවත් කිරීමෙම් සැත්�ම් වලට �රමෙ�ශා වී� සඳහැො 

WPATH SOC v7 හි වන නිර්ණො��:

 y නිරන්තර, �නොව මෙල්ඛ්යන�ත �ළ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ 

ඩිස්මෙ�ෝරි�ො

 y පූර්ණ දාැනුවත් තීරණ�ක් �ැනී�ට සහැ �රති�ොර සඳහැො එ�ඟ 

වී�ට ඇති හැැකි�ොව

 y �හුතර �රජාොමෙ� ව�ස

 y සැලකි� යුතු වෛවදා මෙහැෝ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටළු තිමෙ� නම් ඒවො 

මෙහැොඳින් �ොලන� �ළ යුතු�.

 y මෙරෝගි�ොමෙ� සං�ොින්ති� කිි�ොවලිමෙ� අරමුණු වලට �ැලමෙ�න 

�රිදි අඛ්යණ්ඩව �ොස 12 � මෙහැෝමෙ�ෝන � රති�ොර �ැනී� (මෙරෝගි�ොට 

වෛවේ ��� � රතිවිමෙරෝධාතොවක් තිමෙ� නම් මෙහැෝ මෙවනත් ආ�ොර�කින් 

මෙහැෝමෙ�ෝන �ැනී�ට අ��ැති නම්)

ශාල�ර්�මෙ�න් වෘෂණ මෙ�ෝෂ මෙහැෝ ඩිම්� මෙ�ෝෂ ඉවත් කිරී�ට මෙ�ර 

මෙහැෝමෙ�ෝන චිකිත්සොව ල�ොදීමෙම් �ර�ොර්ථා� වන්මෙන් මෙරෝගි�ොට ආ�සු 

හැැරවි� මෙනොහැැකි ශාල�ර්��ක් සිදු�ර�ැනී�ට මෙ�ර, ආ�සු හැැරවි� 

හැැකි එස්ටාජාන් මෙහැෝ මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් නිවොරණ �ොල �රිච්මෙ�දා�ක් 

හැඳුන්වො දී�යි.
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ලිංංගික්රා අවයව පරතිනිර්මාණය 
කිරීසෞම් �ැත්ක්රාම්

WPATH SOC v 7 හි ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� තහැවුරැ කිරී�ට ශාරීරමෙ� 

�හැළ මෙ�ොටමෙස් සිදු�රන සැත්�ම් (metoidioplasty) මෙහැෝ ශිෂ්ණ� 

සැ�සීමෙම් සැත්�� (phalloplasty-පුරැෂ�රණ�) සහැ මෙ�ෝනි� ස�ස් 

කිරීමෙම් සැත්�ම්  (vaginoplasty-ස්තීී�රණ�) සඳහැො �රමෙ�ශා වීමෙම්දී 

තිමෙ�න නිර්ණො��:

 y නිරන්තර, �නොව මෙල්ඛ්යන�ත �ළ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ 

ඩිස්මෙ�ෝරි�ො

 y පූර්ණ දාැනුවත් තීරණ�ක් �ැනී�ට සහැ �රති�ොර සඳහැො එ�ඟ 

වී�ට ඇති හැැකි�ොව

 y බහුතර පරජාසෞ� වය�

 y සැලකි� යුතු වෛවදා මෙහැෝ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටළු තිමෙ� නම් ඒවො 

මෙහැොඳින් �ොලන� �ළ යුතු�.

 y මෙරෝගි�ොමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අරමුණු වලට �ැලමෙ�න �රිදි 

අඛ්යණ්ඩව �ොස 12 � මෙහැෝමෙ�ෝන චිකිත්සොව සිදුකිරී� (මෙරෝගි�ොට 

වෛවේ � � රතිවිමෙරෝධාතොවක් තිමෙ� නම් මෙහැෝ මෙවනත් ආ�ොර�කින් 

මෙහැෝමෙ�ෝන �ැනී�ට අ��ැති නම්)

ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව�ට අනුකූල වන ස්තීී පුරැෂ 

භූමි�ොව� අඛ්යණ්ඩව �ොස 12 ක් ජීවත් වී� (පිරිමි සහැ �ැහැැණු හැැර 

මෙවනත් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතො දා ඇතුළුව)



154පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

පපුව පරතිනිර්මාණය කිරීසෞමන් 
පසු
සුව වීමෙම් දුෂ්�රතො සඳහැො මෙරෝගීන් �රීක්ෂො �ළ යුතු�. �පුව �රතිනිර්�ොණ� 

කිරීමෙම් ශාල�ර්�මෙ�න් �සු ඇතිවි� හැැකි සංකූලතො වලට අර්ධාව මෙහැෝ 

සම්පූර්ණව තන පුඩු �ට� මි� �ො� (nipple necrosis), �ට� තුළ �ැටි 

�ැසුණු රැධිර� ඝන මෙලස ඉදිමී� (hematoma) මෙහැෝ ආසොදා� �ැක්ටීරි�ො 

�ඟින් ඇතිවන බිඳුණු �ට� වලින් සෑමෙදාන කුහැර�� සැරව එ�තුවී� 

(abscess formation) ආදි� ඇතුළත් වි� හැැකි�. ශාල�ර්�මෙ�න් �සුව 

භොවිතො �රන �රිවොහැ සහැ සම්පීඩන මෙවළුම් �ටි �ඟින් සෑ� විට� 

මෙ�� සංකූලතො වළක්වන්මෙන් නැත. තුවොල සුව වූ �සු �ැළැල් (Keloid 
scarring) ඇති වි� හැැ�. ස�හැර අවස්ථාොවන්හිදී, සුව වීමෙම්දී මෙනොමෙම්රෑ 

�ැපුම්, ඇඳී� මෙනොවන �වට සහැති� වීමෙ�න් �ැළැල් අඩු �ර�ත හැැ�.

ආසි�ොනු ජානතොවට හැයි�ර්පි��න්මෙට්ෂන් (hyperpigmentation) සහැ 

�ැළැල් ඇතිවීමෙම් වැඩි �රවණතොව�ක් ඇත. �ැළැල් සඳහැො සො�නි� 

වැළැක්වී� සහැ �රති�ොර කිරී� පිළි�ඳ �ෑත �ොලීන චීන විමෙශ්ෂඥයින් 

එ�ඟතො �ර�ොශා�ක් ඉදිරි�ත් �රමින් ආසි�ොති� මෙරෝගීන්මෙ� �ැළැල් 

�ොලන� කිරී� සඳහැො උ�මෙදාස් සහැ මෙ�ොමු කිරීම් ස��යි (Lv and Xia 
2018).

Phalloplasty සෞහාෝ metoidioplasty 
�ැත්ක්රාමින් පසු
ඕනෑ� ශාල�ර්��ක් හැො සම්�න්ධා සො�ොන අවදාොනම් වලට අ�තරව, 

phalloplasty සඳහැො විමෙශ්ෂිත අවදාොනම් �රොස�ක් ඇත. Flap නැතිවීමෙම් 

අවදාොන� (neophallus සෑදී�ට භොවිතො �රන ස� හැො සම්�න්ධා �ට�), 

මුතොී �ොර්�මෙ� ඇතිවි� හැැකි සංකූලතො, මෙශාෝිණි රැධිර වහැන� මෙහැෝ 

මෙ�දානොව, මුතොීශා� මෙහැෝ ගුදා �ොර්�මෙ� තුවොල, සංමෙ�දීතොව මෙනො�ැති��, 

අ�වහැන� සඳහැො දීර්ඝ �ොලීන අවශාතොව� මෙහැෝ වැඩිදුර කිි�ො �ටි�ොටි 

අවශා වී� ආදි� එවැනි අවදාොනම් වලට ඇතුළත් මෙ�. �ට� �රිතො� 

�රන  ශාරීර �රමෙේශා�න්හි අවදාොනම් අතරට අවලක්ෂණ �ැළැල් ඇතිවී�, 

තුවොල ඇතිවී� , �ැටිති �ට� සෑදී�, සංචලතොව අඩුවී�, රක්ත�ොත�, 

මෙ�දානොව සහැ සංමෙ�දීතොව අඩුවී� ඇතුළත් මෙ�. metoidioplasty 
සැත්�මින් �සුව ඇතිවන අවදාොනම් අතරට තුවොල ඇතිවී� , ආසොදාන, 

මුතොී අඩස්සි� සහැ ��ංදාරොභොධා ඇතිවී� වැනි මෙේ ඇතුලත් වන අතර 

ඒවො සිදුවී� ඉතො අඩු�. (Deutsch 2016).

මෙරෝගීන් ඔවුන්මෙ� ශාල වෛවදාවර�ොමෙ� මෙසෞඛ්ය මෙස්වොමෙවන් නිදාහැස් වී 

මෙ�ොස් �සුවි�රම් මෙේශී� �හැසු�ම් ල�ො මෙනො�න්මෙන් නම්, phalloplasty 
මෙහැෝ metoidioplasty වලින් �සු �ළමු වසර තුළ සෑ� �ොස තුන�ට 

වරක් ඔවුන්මෙ� �රොථාමි� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නො හැමුවි� යුතු�.

ශලයක්රාර්මසෞයන් පසුව සිදු 

ක්රාරන පසු විපරම

10.6

�ැත්ක්රාමින් පසු 
සුව වීමෙම් දුෂ්�රතො සම්�න්ධාව මෙස්වොදාො��යින් �රීක්ෂො �ළ යුතු�. 

ශාල�ර්�මෙ�න් �සුව ඇතිවන සංකූලතො වලට මෙල් �ැලී�, ආසොදාන� 

වී� මෙහැෝ දුර්වල වූ තුවොල සුව කිරී� ඇතුළත් වි� හැැකි�. මුතොී �ොර්�මෙ� 

නවත� විවෘත වී� මෙේතුමෙවන් �සු�ොලීනව ඇතිවි� හැැකි සංකූලතො 

වලට මුතොී අඩස්සි� ඇතුළත් වි� හැැකි�. මෙ�� සිදු වුවමෙහැොත්, එ�ට 

අදාොල විමෙශ්ෂඥතොවමෙ�න් යුත් ශාල වෛවදාවර�කු මෙවත මෙ�ොමු වන්න.

Vaginoplasty සැත්�� ශිෂ්ණමෙ� �ට� වලින් සොදාො ඇති ඕනෑ� අමෙ�කුට, 

ශාල වෛවදාවර�ොමෙ� නිර්මෙේශා අනු��න� �රමින් �ළමු �ොස   තුන 

සඳහැො දින�ට තුන් හැතර වතොවක් එ� �රසොරණ� කිරී� අතවශා 

මෙ�. මෙ�� �ලො�� තුළ, මෙ�� සංකූලතොවමෙ�න් මෙ�මෙළන සං�ොින්ති 

�ොන්තොවන්මෙ� සො�නි� අවස්ථාො තිමෙ�, �න්දා �රසොරණ� සිදු කිරී� 

පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ ලැබුණු �වක් මෙහැෝ අවමෙ�ෝධා වූ �වක් මෙනොමෙ�මෙනන 

�ැවිනි.

ශාල�ර්�මෙ�න් �ොස තුන� සිට �ි�ොනුකූලව �ර�ොණමෙ�න් විශාොල වන 

�රසොරණ� �රන උ��රණ භොවිතො �රමින් �රසොරණ� කිරී� අඩු වොර 

�ණනක් අවශා මෙ�. ආරම්භ� ශාල�ර්�මෙ�න් �සු �ොස   6 සිට 12 

දාක්වො, නිති�තො ලිංගි� සංසර්�මෙ�හි මෙ�දී සිටින අමෙ�කුට, තවදුරටත් 

විස්තොරණ� කිරී� අවශා මෙනොමෙ�. එමෙස් මෙනො�ැති නම්, සති��ට 

වරක් මෙහැෝ මෙදාවරක් සො�ොන �රසොරණ� කිරී� නිර්මෙේශා �රනු ලැමෙ�. 

සංසර්�මෙ� මෙ�දී� සඳහැො ලිහිසි�ොර� භොවිතො කිරී� අවශා වනු ඇත.
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ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන ශාල�ර්��ක් සඳහැො මෙ�ොමු කිරී�ක් අවශා වන, එ� 
සැත්�� සඳහැො සූදාොනම් වීමෙම් දී මෙහැෝ සංකූලතො වලට �රතිචොර වශාමෙ�න් ශාල�ර්�මෙ�න් 
�සුව ල�ො මෙදාන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් සැ�යී�ට ඔ� සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට සහැො� දී තිමෙ�දා?

එමෙස් නම්, එ� සත්�ොර� ල�ො දීමෙ�න් ඔ� ඉමෙ�නමෙ�න ඇති �ොඩම් මෙ�ොනවොදා? ඔ�මෙ� 
�ොර්�භොර� සඳහැො අන් අ�ට �රමෙ�ෝජානවත් වන තවත් මෙතොරතුරැ තිමෙ�දා?

ඔ� මෙ�� සත්�ොර� ස��ො මෙනො�ැති නම්, ඔමෙ� සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට සහැො� වී�ට ඔ�ට 
අවශා �ැයි හැැමෙඟන අ�තර දාැනු� මෙහැෝ කුසලතො මෙ�ොනවොදා?

ඔමෙ� සං�ොින්ති මෙරෝගීන්ට ලැමෙ�න ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් පිළි�ඳ 
ගුණොත්�� හැො ආරක්
ෂිත �රැණු පිළි�ඳව ඔ� දාැනුවත්දා? ඔ� නම්, මෙ�� �ැටළු වලට �රතිචොර වශාමෙ�න් ඔ�ට 
�ළ හැැකි හැොනි� අව� කිරීමෙම් පි�වර තිමෙ�දා?

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වයයාම
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

මුලාශර
Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health 
of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 
7. Int J Transgend. 2012;13(4):165-232.

Deutsch M (ed.) 2016. Guidelines for the primary and gender affirming 
care of transgender and gender minority people. Centre of Excellence 
for Transgender Health, Department of Family and Community 
Medicine, University of California, San Francisco. Second edition.  
https://transcare.ucsf.edu/sites/transcare.ucsf.edu/files/Transgender-
PGACG-6-17-16.pdf 

Fenway Health. 2015. The Medical Care of Transgender Persons. 
Boston: Fenway Health Transgender Health Program. https://www.
lgbthealtheducation.org/publication/transgender-sod

Lv K and Xia Z. 2018. Chinese expert consensus on clinical prevention 
and treatment of scar. Burns Trauma. 2018; 6: 27. Published online 2018 
Sep 17. doi: 10.1186/s41038-018-0129-9 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6154406/ 

ශලයක්රාර්ම හාා �ම්බන්ධා ලිංපි ගැැන උපසෞෙ�
Boston Children’s Hospital’s Centre for Gender Surgery: https://www.
childrenshospital.org/centers-and-services/programs/a-_-e/center-
for-gender-surgery-program/eligibility-for-surgery 

Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health 
of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 
7. WPATH, pp 27-28: https://www.wpath.org/media/cms/Documents/
SOC%20v7/SOC%20V7_English2012.pdf?_t=1613669341 

TransHub’s online information for clinicians includes this Surgical 
Readiness referral template letter for health professionals making a 
referral to a surgeon:  https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-
Referral.docx 

ශාල් ��ර්�වලට මෙ�ර, අතරතුර හැො �සුව මෙරෝගීන්ට උ��ොර කිරී� සඳහැො � රොථාමි� 
මෙසෞඛ් � වෘත්ති�යින්ට වැදා�ත් �ොර්�භොර�ක් ඇත. ස්ත් රී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 
�රන සැත්�ම් �රොස� සම්�න්දාමෙ�න් හුරැ වී� එ� ආධාොර�මෙ� � රධාොන අං��කි.

ශාල් ��ර්� සඳහැො ඔවුන්මෙ� සූදාොන� සනොථා කිරී� සඳහැො ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� සහැො� 
සහැ තක්මෙස්රැව සඳහැො �ොනසි� මෙසෞඛ් � වෘත්ති�මෙ�කු මෙවත මෙ�ොමු කිරී� අවශ් � 
මෙ�.

ශාල් ��ර්��ට මෙ�ර සිදු�රන හැමුවීම් වලදී, ශාල් ��ර්�� තුළින් �ළ හැැකි හැො �ළ 
මෙනොහැැකි මෙේ පිළි�ඳව විවෘත සංවොදා�ක් �ැවැත්වී� වැදා�ත් මෙ�.

මෙරෝගිමෙ�කු විමෙේශා�� සැත්�ම් කිරී�ට අදාහැස් �රන්මෙන් නම්, මෙ�� වි�ල්�මෙ� වොසි 
සහැ අවදාොනම් සො�ච්ඡාො කිරී� � රමෙ�ෝජානවත් මෙ�. අවදාොනම් වශාමෙ�න් විමෙශ්ෂමෙ�න්� 
සංකූලතො ඇතිමෙ� නම් ශාල් ��ර්�මෙ�න් �සුව වෛවේ � � රති�ොර සඳහැො � රමෙ�ශා� 
මෙනො�ැති�� දාැක්වි� හැැකි�.

ඔ� මෙරෝගි�ොමෙ� නිතර� හැමුවන සො�ොන් � වෛවේ �වර�ො නම්, සැත්�මෙ�න් �සුව 
ල�ො�න්නො වෛවේ � � රති�ොර හැො සංකූලතො සඳහැො සම්�න්ධා වීමෙම් �ළමු ස්ථාොන� ඔ� 
වි� හැැකි�.
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11 වන මාතෘක්රාාව: �ත්රීී පුරැෂ 

�මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර වූ ළැමයින්ට �හා 

තරැණයින්ට �හාාය වීම

11.1 ෙළැ වි�සෞල්ෂණය

11.2 ළැමා විසෞ� �හා තාරැණය සෞ� පසුවන්නන් �ඳහාා �ත්රීී 
පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ කිරීසෞම් වැෙගැත්ක්රාම

11.3 �ාමානය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායන්සෞ� ක්රාාර්යභාාරය
රහා�යභාාවය

11.4 ක්රාැමැත්ත පරක්රාාශ කිරීම

11.5 �ම්පූර්ණසෞයන්ම ආපසු හාැරවිය හාැකි වෛවෙය පියවර

11.6 සෞයෞවන විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින් �ඳහාා අර්ධා 
වශසෞයන් ආපසු හාැරවිය හාැකි �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන පරතික්රාාර

11.7 �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී හාා �ත්රී ී පුරැෂ �මාජභාාවය 
විවිධාාක්රාාර වන සෞයෞවන විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින් �ඳහාා 

11.8 ආපසු හාැරවිය සෞනාහාැකි ශලයක්රාර්මයන්හි මැදිහාත්වීම්

11
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අධාය යනය 

කිරීසෞම් අරමුණු

ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 
කිරීමෙම් වැදා�ත්�� සහැ තරැණ පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂභොවමෙ�හි ��නට 
සහැො� දාැක්වීමෙම්දී සො�ොන මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�මෙ�කුට �ළ හැැකි �ොර්�භොර� 
මෙත්රැම් �ැනී�.

සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන දාරැවන් සහැ ඔවුන්මෙ� 
�වුමෙල් සො�ොජි�යින් සඳහැො �මෙනෝ ස�ොජී� සහැමෙ�ෝ�මෙ� �ොර්�භොර� මෙත්රැම් 
�ැනී�.

ආ�සු හැැරවි� හැැකි වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර ලක්ෂණ අවහිර �රන 
ද්රව භොවිතමෙ� සුදුසු�ම් තක්මෙස්රැ කිරී�, නි�� කිරී� සහැ අධීක්ෂණ� කිරී� 
සඳහැො සොක්ෂි �ත �දානම් වූ සම්මුති �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා පිළි�ඳව දාැනුවත් වන්න.

නි�ො�න� මෙනො�ළ මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිත� මෙේතුමෙවන් ඇතිවන හැොනි� අව� කිරී� 
ඇතුළුව, නව මෙ�ොවුන් විමෙ� දාරැවන් සඳහැො අර්ධා වශාමෙ�න් ආ�සු හැැරවි� හැැකි 
ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන�ක් භොවිතො කිරී� පිළි�ඳ සොක්ෂි 
�ත �දානම් වූ සම්මුති �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා පිළි�ඳව දාැනු� ල�ො �ැනී�.

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන ශාල�ර්� �ටි�ොටිවලට �රමෙ�ශා වී�ට �ැ�ති 
මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් සඳහැො සුදුසු�ම් නිර්ණො�� මෙත්රැම් �ැනී�.

රහැසභොව� සහැ දාැනුවත් භොව� පිළි�ඳ �ැටළු සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 
තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවක් අමෙ�ක්ෂො �රන සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ 
ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින්ට 
ඒවො අදාොළ වන ආ�ොර� පිළි�ඳව දාැනුවත් වන්න.
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හිරිහැැර කිරීම් සහැ මෙවනත් ආ�ොරමෙ� �රචණ්ඩත්ව�න් මෙ�න්නුම් �රන 

සැලකි� යුතු �ර්මෙ�ෂණ තිමෙ�. (මෙසෞඛ්ය �රති�ත්ති ව �ො�ෘති�, APTN 

සහැ UNDP, 2015 ). සං�ොින්ති පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� 

මෙහැෝ �ර�ොශාන� මෙවනස් කිරී�ට මෙහැෝ �ට�ත් කිරී�ට උත්සොහැ �රන 

�රිවර්තන භොවිත�න් මෙ��ට ඇතුළත් මෙ�.

මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින්මෙ� දාැඩි �ර�ොශා තිබි�දීත්, එවැනි භොවිත�න්ට 

විදාොත්�� �දාන�ක් මෙනො�ැති අතර ඒවො පිළි�ත මෙනොහැැකි, සදාොචොර 

විමෙරෝධී හැො හැොනි�ර �ව(Coleman et al, 2012; ඉන්දි�ොනු සො�නි� �මෙනෝ 

විදාොඥයින්මෙ� සං���, 2020; ඕස්මෙට්ාලි�ොනු �මෙනෝවිදාොත්�� ස�ොජා 

�ර�ොශා�, 2021; නවසීලන්ත �මෙනෝවිදාොත්�� සං���1, 2021) මෙ�� 

�ලො�මෙ� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් දා ඇතුළුව ඔවුන් දිගින් දි�ට� 

මෙම් �ව �වසයි. ඉදිරිමෙ�දී APTN �ර්මෙ�ෂණ�ක් �ඟින් �ැමෙල්සි�ොව, 

ඉන්දුනීසි�ොව, ශීි ලං�ොව සහැ ඉන්දි�ොමෙ� මෙදා�ොපි�න් සහැ පුළුල් 

�වුල් සො�ොජි��න්, ආ�මි� නො��යින් සහැ ආ�තන, මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

වෘත්ති��න්, �ොසල් සහැ රජා� විසින් අනු�ත �රන ලදා �රිවර්තන 

චිකිත්සොව පිළි�ඳව මෙල්ඛ්යන�ත �රයි. 

සොමූහි�ව �ත්�ල, මෙ�� ආතතීන් සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

විවිධාො�ොර වන තරැණ තරැණි�න්මෙ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය�ට සහැ 

�හැ�ැවැත්�ට සැලකි� යුතු ඍණොත්�� �ල�ෑ�ක් ඇති �රයි. (Strauss 
et al, 2017; Veale et al, 2019).2 අමෙනක් අතට, �වුල් සහැමෙ�ෝ�� 

�වතින විට, එ�ඟින් ඔමෙරොත්තු දීමෙම් හැැකි�ොව මෙ�ොඩනඟො �ැනී�ට සහැ 

එවැනි �ැහැැර කිරීම් හැො ආන්ති��රණමෙ� ඍණොත්�� �ල�ෑම් අව� 

කිරී�ට උ��ොරී මෙ�. (Veale et al, 2019).

HEEADSSS තක්මෙස්රැවක් වැනි පුළුල් �මෙනෝ ස�ොජී� සම්මුඛ්ය 

�රීක්ෂණ�ක් �ැවැත්වී� �ඟින් තරැණ විමෙ� �සුවන්මෙනකුමෙ� �ොනසි� 

ෙළැ වි�සෞල්ෂණය

11.1

ආතති� හැො සම්�න්ධා වන �ොනසි� මෙසෞඛ්ය අවදාොනම් හැඳුනො �ැනී�ට 

උ��ොරී මෙ�.3 මෙ�� පීඩොව සඳහැො මෙේතු දා ඇතුළුව, ඔවුන්මෙ� ජීවිතමෙ� 

විවිධා මෙ�ොටස් වලදී උ�තින් ලදා ලිංගි�ත්ව� ස�ඟ ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොවී අනනතොව� මෙනො�ැලපී� (Gender Dysphoria) පිළි�ඳව 

දාැමෙනන අසහැන�ොරී හැැඟී� ඇති වන්මෙන් මෙ�මෙස්දාැයි �මෙ�ෂණ� කිරී�ට 

තොරැණ මෙ� �සුවන්මෙනකුට මෙ�� තක්මෙස්රැව උ��ොරී �ර �ත හැැකි�. 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති�මෙ�කුට තරැණ විමෙ� �සුවන පුේ�ල�ොට සහැ 

ඔවුන්මෙ� �වුලට ආරක්ෂිත සැලැස්�ක් ස�ස් කිරී�ටත්, ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව සහැ �ොනසි� පීඩන� ස�ඟ 

�ටයුතු කිරී� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ ල�ො දී�ටත්, අවශා නම් �ොනසි� 

මෙසෞඛ්ය ආධාොර සඳහැො ඔවුන්ව මෙ�ොමු කිරී�ටත් හැැකි මෙ�.

මෙසෞඛ්ය  මෙස්වො වෘත්ති��න් විසින් සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

විවිධාො�ොර වන දාරැවන් සහැ ඔවුන්මෙ� �වුල් ස�ඟ සෘජුව වැඩ �රමින් 

ඔවුන්ට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� සම්�න්ධාව ස�ොජී���, 

වෛවදා�� මෙහැෝ නීත �ොනුකූල වශාමෙ�න් තහැවුරැ �ර �ැනී� සඳහැො 

වි�ල්� �මෙ�ෂණ� කිරී�ට අවශා නම් ඒ සදාහැො අවශා  සහැ� සහැ 

මෙ�ොමු කිරීමෙම් ලිපි සැ�යී� තුළින් වැදා�ත් �ොර්�භොර�ක් ඉටු �රනු 

ල�යි. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 

විවිධාො�ොරවන ළ�ො විමෙ� සහැ තරැණ මෙ� �සුවන අ�ට ඔවුන්මෙ� 

ස්ව�ං නිර්වචන� �ළ ස්තීී පුරැෂ අනනතොව� �ත �දානම්ව �ොසල් 

ජීවිතමෙ� සෑ� අංශා��ට� සහැභොගී වී�ට හැැකි වන �රිදි �රති�ත්ති 

ඇති කිරී�ට �ොසල් දිරි�ත් කිරී� මෙ��ට ඇතුළත් වි� හැැකි�. මෙ��ට 

ඇතුළත් වි� හැැකි මෙේ අතරට:

�ොසල් වොර්තො සහැ �රි�ොලන �ේධාතන්හි, ඔවුන්මෙ� න� සහැ/මෙහැෝ ස්තීී 

පුරැෂ භොව� සලකුණු කිරී� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ මෙවනස් කිරී�, එවිට 

මෙ�� නිවැරදි මෙතොරතුරැ භොවිතො �රමින් නිරතුරැව� ආ�න්තීණ� �රනු 

ඇත.

 y ඔවුන්මෙ� න� සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� භොවිතො කිරී�.

 y සුදුසු වන �ොසල් නිල ඇඳු� ඇඳී�ට ඉඩ සැලසී�.

 y �ොසල් හැො කීිඩො �ටයුතුවලට සහැභොගී වී�.

 y ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂභොව� �ත �දානම්ව වැසිකිළි �හැසු�ම් සහැ 

ඇඳුම් �ොරැ කිරීමෙම් කුටි ආදී �හැසු�ම් භොවිතො කිරී�ට ඉඩ සැලසී�.

සෞමම ක්රාලාපසෞ� ජීවත්වන ළැමා විසෞ� �හා සෞයෞවන 
විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින්සෞ� පවුල්, පරජාවන් �හා 
පා�ල් ඇතුළුව �ංක්රාාාන්ති හාා �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය 
විවිධාාක්රාාර වන ළැමා විසෞ� �හා සෞයෞවන විසෞ� පසුවන 
පුද්ගැලයින් අත්විඳින ඉහාළැ මට්ටසෞම් පරතික්සෞෂ්ප 
කිරීම්, සෞවන� සෞක්රාාට �ැලකීම්, 

29 අන්තර්ජාොල �ත මෙතොරතුරැ මෙ�තැනින් ල�ො �ත හැැකි�: https://www.youthkiawaaz.
com/2020/05/several-indian-mental-health-associations-oppose-gay-conversion-therapy/

30 උදාොහැරණ�ක් මෙලස, ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙවන් සහැ නවසීලන්තමෙ�න් 

�ෑත�දී �රන ලදා විශාොල සමීක්ෂණවල දාක්නට ලැමෙ�. ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ�, 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන 

මෙ�ෞවන�න් අතර ස්ව�ං-වොර්තො වූ �ොනසි� අවපීඩන� (75%) සහැ 

සොං�ොව (72%) හැඳුනොමෙ�න ඇති අතර 80% ක්� ස්ව�ං හැොනි�ක් 

වොර්තො �ර ඇති අතර 48% ක් සි�දිවි නසො �ැනී�ට උත්සොහැ �ර  

31 ඇත. (Strauss et al, 2017 ). නවසීලන්තමෙ�, ව�ස අවුරැදු 14 ත් 24 ත් 

අතර සං�ොින්ති සහැ ේවි�� මෙනොවන පුේ�ලයින්මෙ�න් 86% ක් �සුගි� 

සති හැතර තුළ ඉහැළ මෙහැෝ ඉතො ඉහැළ �ොනසි� පීඩොව�ට මුහුණ දුන් 

අතර, 84% ක් සි�දිවි නසො �ැනී�ට තැත් කිරී� �ැන �ැරෑරැම් මෙලස 

සිතූ අතර �සු ගි� �ොස 12 තුළ 17% ක් සි�දිවි නසො �ැනී�ට තැත් 

�ළහැ. (Veale et al, 2019)
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ළ�යින්ට ත�න්ට සුව�හැසු ස්ථාොන�ක් මෙසො�ො �ැනී�ට විවිධා ස්ව�ං 

�ර�ොශාන�න් �මෙ�ෂණ� කිරී�ට සහැ උත්සොහැ කිරී�ට අව�ොශා� සලසො 

දී ඇත (Ehrensaft, 2016; Newhook et al, 2018).

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� තහැවුරැ �රන ලදා සං�ොින්ති 

දාරැවන්මෙ� මෙසෞඛ්ය සහැ �හැ�ැවැත්� පිළි�ඳ �ර්මෙ�ෂණොත්�� 

�ර්මෙ�ෂණ �ණ්ඩො��ක් මෙ�න්නුම් �රන්මෙන් ඔවුන්මෙ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය 

�රතිඵල ඔවුන්මෙ� සිස් ස�ොජාභොවී ස� ව�මෙස් මිතුරන්ට ස�ොන �වයි. 

(Durwood et al., 2017; Olson, Durwood, DeMeules, T McLaughlin, 
2016). ළ�ො �ොලමෙ� දී ඔවුන්මෙ� අනනතොව�න් තහැවුරැ �ර �ැනී�ට 

කිි�ො�ොරීව අවෛධාර්��ත් වූ ළමුන් අතර මෙල්ඛ්යන�ත �ර ඇති ඉහැළ 

�ොනසි� පීඩොවන් හැො චර්�ොත්�� �ැටලු ස�ඟ මෙ�� මෙවනස් මෙ�. 

(Turban, J. 2017;). ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් �රමෙ�ශා�ක් �ඟින්, 

ළ�යින් වොධිජාන� වන මෙරෝ� විනිශ්ච�න් භොවිතො කිරී� වළක්වන 

අතර, එ� �දානම් වන්මෙන් දාරැමෙවකුමෙ� ස්තීී පුරැෂ අනනතොව� සහැ 

�ර�ොශාන�ට �රැ කිරී� �ත �.

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො වන ස්තීී පුරැෂ 

ළැමා විසෞ� �හා තාරැණය සෞ� පසුවන්නන් 

�ඳහාා �ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 

කිරීසෞම් වැෙගැත්ක්රාම

11.2

ස�ොජාභොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් ආ�ෘති�ට මෙලොව පුරො මෙ�ොමෙහැෝ 

වෘත්ති�යින්මෙ� සහැ �රධාොන වෘත්තී� හැො විදාොත්�� සං�ම්වල සහැො� 

ඇත. WPATH (Coleman et al 2012), Endocrine Society (Hembree et 
al 2017) සහැ ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� (Telfer et al 2018) සහැ නවසීලන්තමෙ� 

(Oliphant et al 2018) සංවර්ධාන� �රන ලදා ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන �රති�ොර �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා සඳහැො උදාොහැරණ මෙ�. ළ�ො විමෙ� සහැ 

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව සඳහැො සහැො� වන ස්ථාොන සහැ �රති�ත්ති �ර�ොශාන 

අතරට ඇ�රි�ොනු �මෙනෝවිදාොත්�� සං��� (American Psychological 
Association), ඕස්මෙට්ාලි�ොනු �මෙනෝවිදාොත්�� සං��� (Australian 
Psychological Society), එක්සත් රොජාධාොනිමෙ� රොජාකී� �මෙනෝචිකිත්ස� 

විදාොල� (Royal College of Psychiatrists), ළ�ො හැො නව මෙ�ොවුන් �මෙනෝ 

විදාොව පිළි�ඳ ඇ�රි�ොනු විදාොතන� (American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry), ළ�ො මෙරෝ� පිළි�ඳ ඇ�රි�ොනු විදාොතන� 

(American Academic of Pediatrics), ඕස්මෙට්ාලි�ොනු �මෙනෝවිදාොත්�� 

සං��� (Australian Psychological Society) සහැ රොජාකී� ඔස්මෙට්ාලි�ොනු 

වෛවදා විදාොල� (Royal Australasian College of Physicians) අ�ත් මෙ�.

ලමා විසෞ� �හා සෞයෞවන විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින් 
�ඳහාා වන �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය 
ආරක්ෂණ ආක්රාෘති මඟින් ඔවුන්සෞ� �ත්රී ී පුරැෂ 
�මාජභාාවය යන ගැමන කුමන දිශාවක්රාට සෞයාමු සෞ�ෙ 
යන්න ගැැන කිසිදු අසෞ�ක්ෂාවක් සෞනාමැතිව, ඔවුන්සෞ� 
�ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවී අනනයතාවය වර්ධානය වන 
විට අවශය �හාසෞයෝගැය පරවර්ධනය ක්රාරයි.
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වැඩිවි�ට �ැමිණී�ට මෙ�ර ළ�යින් සඳහැො නිශ්චිත වෛවදා�� 

�ැදිහැත්වී�ක් අවශා මෙනොවුවදා, ඕනෑ� ආ�ොර�� ස�ොජා�� �රිවර්තන 

පි�වරක් සහැ අනො�තමෙ� ඇති වි� හැැකි වෛවදා පි�වර ඇතුළුව �වුමෙල් 

සො�ොජි�යින්ට මෙ�ොමෙහැෝ විට ත� දාරැවොමෙ� �හැ�ැවැත්�ට සහැමෙ�ෝ�� 

දාැක්වි� හැැකි ආ�ොර� පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ අවශා මෙ�. හැැකි සෑ� විට�, 

තරැණ පුේ�ල�ොමෙ� සංස්�ෘති� අනනතොව�ට මෙ�න්� ඔවුන්මෙ� 

ස්තීී පුරැෂ අනනතොව�ට සහැො� වන සංස්�ෘති��� වශාමෙ�න් සුදුසු 

සම්�ත් ස��න්න.

දාරැමෙවකුට උ�මෙත්දී �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව� / ස්තීී පුරැෂ භොව� හැැර 

මෙවනත් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව�ක් ඉදිරි�ත් කිරී�ට හැො ජීවත් වී�ට 

�ැ�ැත්තක් දාක්වන විට, ස�ොජී� වශාමෙ�න් සං�ොින්ති වී� පිළි�ඳ 

මෙතොරතුරැ මෙ��ට ඇතුළත් වි� හැැකි�. ඔවුන්මෙ� න� සහැ ස්තීී පුරැෂ 

භොව�, මෙ�ොණ්ඩො මෙ�ෝස්තර මෙහැෝ ඇඳුම් වර්� මෙවනස් කිරී�ට අවශා වී� 

මෙ��ට ඇතුළත් වි� හැැකි�.

ස�ොජා�� සං�ොින්ති� දාරැවො විසින් මෙ�මෙහැ�වි� යුතු අතර සි�ල්ලක්� 

මෙහැෝ කිසිවක් සිදු �ළ යුතු මෙනොමෙ�. දාරැවො විවිධාො�ොර වූ තීරණ �ැනී�ට 

ඉඩ ඇත. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, දාරැවො නිවමෙස්දී මෙ�නී සිටින ආ�ොර� 

සහැ �ොසමෙල්දී මෙ�නී සිටින ආ�ොර� දාැක්වි� හැැකි�. මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

වෘත්ති�මෙ�කුමෙ� සහැො� ලිපි�ක් �ඟින් �ොසලක් මෙහැෝ ළ�ො ආරක්ෂණ 

�ධාස්ථාොන�ක් ස�ඟ සො�ච්ඡාො කිරී�ට �හැසු�ම් ස��නු ල�යි. සොක්

ෂි වලට අනුව, ස�ොජී� වශාමෙ�න් සං�ොින්ති� වූ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

ළ�යින් ඔවුන්මෙ� සිස් ස�ොජාභොවී ස� ව�මෙස් මිතුරන් හැො සැසඳි� හැැකි 

�ොනසි� අවපීඩන�, සොං�ොව සහැ ස්ව�ං-වටිනො�ම් ස�ඟ මෙහැොඳින් 

�ටයුතු �රනු ල�යි. (Olson et al 2016, Durwood et al 2017).

�ාමානය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායන්සෞ� 

ක්රාාර්යභාාරය

11.3

දාරැවො මෙ�ොතැනට ගි�ත් ඔවුන්ට ඔවුන්මෙ� ��නට සහැමෙ�ෝ�� ලැමෙ�න 

�ව සන්නිමෙ�දාන� කිරී� වැදා�ත්�. ස�හැර ළ�යින් සඳහැො, එ� ��න 

ඔවුන්ව සිස් ස�ොජාභොවී අනනතොව�ක් ල�ො �ැනී� දාක්වො නැවත 

මෙ�න එනු ඇත. �වුමෙල් සො�ොජි��න් ත� දාරැවොමෙ� ස්තීී පුරැෂ ��නට 

හැැඩ�ැසීමෙම් කිි�ොවලීන්හි මෙ�දී සිටින අතරතුර, �වුලක් තුළ විවිධාො�ොර 

�රතිකිි�ො ඇතිවී� සො�ොන මෙදා�කි. �වුමෙල් සො�ොජි��න් ස�ඟ �තො 

�රන විට, මෙශාෝ��, අහිමි වී�, වරදා�ොරිත්ව� සහැ බි� වැනි හැැඟීම් 

ඇති වන්මෙන් ත� දාරැවො �ැන ඔවුන් සැලකිලි�ත් වන නිසො �ව 

පිළි�ැනී� වැදා�ත්�.

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන අමෙ�කු ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී 

අනනතොව පිළි�ඳ අවධාොරණ� �රන්මෙන් නම්, ස්ථාොවරත්ව�කින් හැො 

මෙනොනැසී �වතින්මෙන් නම් මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව 

අත්විඳින්මෙන් නම්, වෛවදා සං�ොින්ති� සඳහැො වන වි�ල්��න් පිළි�ඳව 

ඔවුන්ට සහැ ඔවුන්මෙ� මෙදා�ොපි�න්ට / භොර �රැවන් හැට ව�ස් 

�ට්ට�ට සරිලන මෙතොරතුරැ සහැ දාැනු� ල�ො දී� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

වෘත්ති��ොමෙ� �ොර්�භොර�ට ඇතුළත් මෙ�. මෙ�� වි�ල්��න් ල�ො �ත 

හැැකි මෙේශී� වශාමෙ�න් ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් මෙස්වොවන් 

මෙවත මෙ�ොමු කිරී� මෙහැෝ සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර 

වන මෙ�ොවුන් දාරැවන් රැ��ලො �ැනී� පිළි�ඳ �ළපුරැදු විමෙශ්ෂඥමෙ�කු 

සම්�න්ධා කිරී� මෙ��ට ඇතුළත් වි� හැැකි�. වැඩිවි� �ැමිණී�ට මෙ�ර 

එවැනි මෙ�ොමු කිරී�ක් සදාහැො වූ සුදුසු� ව�ස අවුරැදු නව� ��ණ මෙ�.

WPATH සහැ එහි �ලොපී� �රිච්මෙ�දා�න් වන USPATH සහැ EPATH හි 

�ෑත �ර�ොශා�� අවධාොරණ� �රන්මෙන් “උ�මෙත්දී �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව� 

හැො ස්තීී පුරැෂ භොව� අතර මෙනො�ැලපී�ක් අත්විඳින තරැණ තරැණි�න් 

සඳහැො සො�නි� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා �ර�ොශා�ට �ත් �ර ඇති අතර ඒවො 

ජාොතන්තරව �හුලව භොවිතො වන අතර ඒවො වර්ත�ොන සොක්ෂි �ත 

�දානම් මෙ�. නිසි මෙලස තක්මෙස්රැ �රන ලදා �ොල ව�ස්�රැවන් සඳහැො 

වෛවදා�� �ැදිහැත්වීම් භොවිතො කිරී�ට මෙ�� �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා සහැො� 

මෙ�.” �නුමෙවනි (Leibowitz et al, January 2020).

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව සඳහැො මෙ�ොමු කිරීම් 

සල�ො �ැලීමෙම්දී හැොනි� වළක්වො �ැනී� මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති�යින් 

සඳහැො වැදා�ත් සදාොචොරොත්�� සල�ො �ැලී�කි. “රැඳී සිට �ලන්න” 

(“wait and see”) වශාමෙ�න් �රමෙ�ශා�ක් �වත්වො මෙ�න �ොමෙ�න් මෙ�ොමු 

කිරී�ක් මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් �රති�ොර�ක් �ර�ොදා 

කිරී� �ධාස්ථා�� වි�ල්��ක් මෙලස මෙනොසැලමෙක් (Telfer et al 2018). 
�ොනසි� අවපීඩන�, සොං�ොව, සි�දිවි නසො�ැනීම් සහැ ස�ොජාමෙ�න් 

ඉවත්වී� �ගින් එ� පීඩොව තවත් උ�ී �ළ හැැකි අතර එ�ඟින් වෛවදා 

අධීක්ෂණ�කින් මෙතොරව නීති විමෙරෝධී මෙලස මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී�ට 

ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින්ව මෙ�ොළඹවනු ඇත.

සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායින් හාට, ඕනෑම ආක්රාාරසෞ� 
සෞද්ශීය විසෞ�ෂඥ සෞ�වාවක්රාට සෞහාෝ සෞයාමු කිරීසෞම් 
මාර්ගැයන්ට (පවත්රී නම්) �හා තරැණ තරැණියන් 
හාා ඔවුන්සෞ� පවුල් �ඳහාා පරජා පාෙක්රා �හාය සෞහාෝ 
�ම්පත් ආදිය පිළිබඳව ඇතුළැත් ව, ළැමා විසෞ� �හා 
සෞයෞවන විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින් �ඳහාා වන �ත්රීී 
පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය ාරක්ෂාව පිළිබඳ 
මූලිංක්රා ෙැනුමක් තිබිය යුතුය. 



163

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී වැඩිහිටි පුේ�ලයින්ට වඩො ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන 

විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් රහැසභොව� පිළි�ඳ 

වඩොත් සැලකිලි�ත් වි� හැැකි�. ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන 

පුේ�ලයින් ඔවුන්මෙ� අධා �ො�න වි�දාම් පි�වො �ැනී� ඇතුළුව නිවොස 

හැො මූල ආධාොර සඳහැො මෙදා�ොපි�න් �ත රඳො �වති. උ�මෙත්දී �වරො 

ඇති ලිංගි�ත්ව� ස�ඟ ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� 

මෙවනස් �වට �ර�ල හැැඟී�කින් හැැදී වැඩුණු මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට �වො මෙ�� මෙතොරතුරැ �වුමෙල් අ�ට මෙහැෝ ස� 

ව�මෙස් මිතුරන්ට මෙහැළි කිරී� අනොරක්ෂිත �ැයි හැැඟී�ට ඉඩ ඇත. 

තවත් ස�හැරැ �වුමෙල් අමෙ�ක්ෂොවන් සපුරොලී�ට මෙනොහැැකි වී� පිළි�ඳ 

වරදා�ොරී හැැඟීම් ඇතුළුව ඔවුන්මෙ� හැැඟීම් �මෙ�ෂණ� කිරී�ට සහැ 

වි�ල්� පිළි�ඳව සො�ච්ඡාො කිරී�ට මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න්මෙ� සහැො� ල�ො 

�ැනී�ට ඉඩ තිමෙ�.

රහා�යභාාවය

11.4

රහා�යභාාවය යනු තමන්සෞ�ම වෛවෙය ත්රීරණ 
ගැැනීමට පරමාණවත් තරම් නිපුණතා ඇති නව 
සෞයාවුන් සෞ�වාොයක්රායින්ට ආචාර ධාාර්මික්රා හාා 
වෛනතික්රා අයිතියකි. (රාජකීය ඔ�සෞට්ේලිංයානු වෛවෙය 
විෙය යාලසෞ� ඒක්රාාබද්ධා නව සෞයාවුන් සෞ�ෞඛ්යය ක්රාමිටුව, 
2008).

ෂ� කිි�ො �ටි�ොටිවල ඇති වි� හැැකි �ල�ෑම් මෙ�න්�, ඇති වි� හැැකි 

අතුරැ ආ�ොධා දා ඔවුන් මෙත්රැම් �නී (මෙහැෝ දාැනුවත්ව මෙත්රැම් �ත හැැකි�). 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො පිරිහී�, �ර�ොදා වී� මෙහැෝ �රතික්මෙෂ්� කිරීමෙ�හි �රතිවි�ො� 

මෙත්රැම් �ැනී� දා මෙ��ට ඇතුළත් �. වැඩිවි� �ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන 

ශාොරීරි� ලක්ෂණ �ර්දාන� කිරී�ට මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙහැෝමෙ�ෝන මෙසො�න සං�ොින්ති තරැණ තරැණි�න්ට දා එ� එමෙස්� 

මෙ�. මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්මෙනකු මෙවත �ො�ට මෙ�ර මෙ�ොමෙහැෝ මෙදානො ල�ො 

�ත හැැකි වි�ල්��න් පිළි�ඳව මෙහැොඳින් දාැන සිටිති. නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, 

වැඩිවි�ට �ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන මෙවනස්�ම් පිළි�ඳ �රතිවි�ො� මෙ�ොනවොදා, 

වැඩිවි�ට �ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන ශාොරීරි� ලක්ෂණ �ර්දාන� �ර�ැනීමෙම් 

අවහිරතො භොවිතමෙ�න් මෙම්වො �ර�ොදා �ළ හැැක්මෙක් මෙ�මෙස්දා සහැ �රමෙ�ශා� 

�ර�ොදා වී� මෙහැෝ �රතික්මෙෂ්� වී� ඔවුන්මෙ� ශාරීරමෙ� ස්ථිර මෙවනස්�ම් 

වලට තුඩු මෙදාන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති 

පුේ�ලයින් දාැන සිටි� හැැකි�.

මෙ�� මෙේතූන් නිසො, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

ආ�ෘති� �ඟින් මෙ�ෝජානො �රන්මෙන් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් විසින් 

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� �ැ�ැත්තට නිසි �රක් 

ල�ො මෙදාන �වත්, දාැනුවත් �ැ�ැත්ත �ත කිි�ොත්�� වන �වත්, 

මෙරෝගි�ො තීරණ �ැනීමෙම් මෙක්න්ද්රමෙ� ත�න �වත් �. එක්සත් ජාොතීන්මෙ� 

ළ�ො අයිතිවොසි�ම් පිළි�ඳ සම්මුති� �ටමෙත් �ොනව හිමි�ම් �ැඳීම් දා 

මෙ�යින් පිළිබිඹු වන අතර එ�ඟින් ළ�යින් සම්�න්ධා සි�ලු කිි�ොවන්හිදී 

දාරැවොමෙ� �හැ�ත මූලි� වශාමෙ�න් සල�ො �ැලි� යුතු අතර (3 වන 

ව�න්ති�) දාරැවොමෙ� අදාහැස් සඳහැො “දාරැවොමෙ� ව�ස සහැ �රිණතභොව�ට 

අනුකූලව නිසි �ර ල�ො දි� යුතු�”(12 වන ව�න්ති�). 32

මෙ�� මෙේතූන් නිසො, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

ආ�ෘති� �ඟින් මෙ�ෝජානො �රන්මෙන් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් විසින් 

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� �ැ�ැත්තට නිසි �රක් 

ල�ො මෙදාන �වත්, දාැනුවත් �ැ�ැත්ත �ත කිි�ොත්�� වන �වත්, 

මෙරෝගි�ො තීරණ �ැනීමෙම් මෙක්න්ද්රමෙ� ත�න �වත් �. එක්සත් ජාොතීන්මෙ� 

ළ�ො අයිතිවොසි�ම් පිළි�ඳ සම්මුති� �ටමෙත් �ොනව හිමි�ම් �ැඳීම් දා 

මෙ�යින් පිළිබිඹු වන අතර එ�ඟින් ළ�යින් සම්�න්ධා සි�ලු කිි�ොවන්හිදී 

ක්රාැමැත්ත පරක්රාාශ 

කිරීම

11.5

සෞ�ෞඛ්යය ාරක්ෂාව පිළිබඳ ත්රීරණ ගැැනීසෞම් හාැකියාව 
සෞයෞවන විසෞ� පසුවන සෞබාසෞහාෝමයක් පුද්ගැලයින්ට 
ඇත. සෞ�ෞඛ්යය ාරක්

 

32  ළ�ො අයිතිවොසි�ම් පිළි�ඳ එක්සත් ජාොතීන්මෙ� සම්මුති� - UN Convention on the 

Rights of the Child
33The standard is based on the 1985 decision of the House of Lords in 
Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority. The case is 
binding in England and Wales, applied under other laws in Scotland and 
Northern Ireland, and has been adopted to varying extents in Australia, 
Canada, and New Zealand.

34Re Jamie (2013), and Re Kelvin (2017)
35Re Imogen (2020) �රොමෙ�ෝගි� �රතිඵල වනුමෙ� එක් මෙදා�ොපිමෙ�කු මෙසො�ො �ැනී�ට 

මෙනොහැැකි මෙහැෝ �රතිචොර මෙනොදාක්වන තැන� දාරැවොට මෙහැෝ තරැණ�ොට මෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ� 

අහිමි වනු ඇති �ව මුල් වොර්තො වල මෙ�ෝජානො වි�.



164පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

දාරැවොමෙ� �හැ�ත මූලි� වශාමෙ�න් සල�ො �ැලි� යුතු අතර (3 වන 

ව�න්ති�) දාරැවොමෙ� අදාහැස් සඳහැො “දාරැවොමෙ� ව�ස සහැ �රිණතභොව�ට 

අනුකූලව නිසි �ර ල�ො දි� යුතු�”(12 වන ව�න්ති�). 33

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්යරක්ෂොව සඳහැො �ැ�ැත්ත 

�ර�ොශා කිරී�ට මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින්ට ඇති හැැකි�ොව පිළි�ඳ 

ඕනෑ� සී�ොවක්, කිසිදු තත්ව�ක් �ටමෙත්, මෙවනත් ඕනෑ� ආ�ොර�� 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවක් සඳහැො �වතිනවොට වඩො දාැඩි වි� යුතු�.

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය පිළි�ඳව කිි�ො �රන 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති�යින් නිමෙ�ෝජාන� �රන ජාොතන්තර, �ලොපී� 

සහැ ජාොති� ආ�තන විසින් දාැනුවත් එ�ඟතො �රමෙ�ශා�ක් බිඳ දා�න 

නීති��ට මෙහැෝ උසොවි තීන්දු වලට එමෙරහිව දාැඩි මෙලස �ථාො �ර ඇත. 

2020 දී මෙ�� �ලො�මෙ� මෙ�ොටස් තුනක් (AsiaPATH, AusPATH සහැ 

PATHA) WPATH (සහැ එක්සත් ජාන�දාමෙ� හැො යුමෙරෝ�මෙ� එහි �ලොපී� 

ආ�තන) ස�ඟ සම්�න්ධාව  සහැ �ැනඩොමෙ� CPATH ස�ඟ සම්�න්ධා 

වී නිර්මෙේශා �ළ �රැණු:

එ� �ර�ොශාමෙ� දීර්ඝ සංස්�රණ�ක් 2021 අමෙ�රල් �ොසමෙ� දී �ර�ොශා�ට 

�ත් �රන ලදා අතර එ�ට �දානම් වූ විදාොත්�� සොක්ෂි සහැ මෙ�ොමු 

දාැක්වීම් දා ඇතුළත් වි�. “සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී තරැණ තරැණි�න්ට 

අවශා වෛවදා �රති�ොරවලට �ොධාො �මුණුවන, නීති�� තීන්දු නිසො සිදුවි� 

හැැකි හැොනි� පිළි�ඳව, සහැ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට සම්�න්ධා 

මෙනොවන �ොල ව�ස්�රැවන් සඳහැො වන �රති�ොර මෙ�න්� මෙරෝගීන් සහැ 

සුදුසු�ම් ලත් වෛවදාවරැන් අතර හැවුල් තීරණ �ැනීමෙම් කිි�ොවලි�� 

දී සිදු �රනු ලැබී�” පිළි�ඳව �තුවරැන් තවදුරටත් විස්තර �ර ඇත.  

(de Vries et al, 2021)

මෙදා��පි�න්මෙ� අවසර�කින් මෙතොරව මෙ�ෞවනමෙ�කුට ත�න්මෙ� වෛවදා 

තීරණ �ත හැැකි ව�ස, මෙ�� �ලො�� පුරො ජාොතන්තරව මෙවනස් මෙ�. 

මෙලොව පුරො මෙ�ොමෙහැෝ රටවල, 16 හැැවිරිදි ළ�යින් වෛවදා�� තීරණ 

�ැනී� සඳහැො නීත �ොනුකූලව වැඩිහිටි�න් වන අතර, මෙදා�ොපි�න්මෙ� 

�ැ�ැත්ත අවශා මෙනොමෙ�. (Coleman et al 2012).

ව�ස අවුරැදු 16 ට අඩු මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන්මෙනකුට �රති�ොර වි�ල්��න් 

සහැ �රතිවි�ො� අවමෙ�ෝධා �ර �ැනී�ට සහැ මෙදා��පි�න්මෙ� අවසර�කින් 

මෙතොරව ඔවුන්මෙ�� වෛවදා �රති�ොර සඳහැො �ැ�ැත්ත ල�ො දී�ට “Gillick 
competency” තිබි� යුතු � �න සං�ල්�� මෙ�ොදු නීති අධි�රණවල 

නීතිමෙ� දී මෙහැොඳින් තහැවුරැ වී ඇති අතර මෙ�� �ලො�මෙ� නව මෙ�ොවුන් 

විමෙ� සං�ොින්ති පුේ�ලයින් පිළි�ඳ තීරණ සඳහැො ඒවො කිි�ොත්�� මෙ�.1

නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� Gillick-competent දාරැමෙවකුට ස්තීී 

පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර සඳහැො එ�ඟ වි� 

හැැකි�. 2 දාරැවො Gillick-competent මෙනොමෙ� නම් සහැ �රති�ොර �රන 

වෛවදාවරැන් එ�ඟ වන්මෙන් නම්, උසොවිමෙ� අනු�ැති�කින් මෙතොරව 

මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර ආරම්භ කිරී�ට දාරැවොමෙ� මෙදා�ොපි�න්ට එ�ඟ වි� 

හැැකි�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, �ෑත�දී ඕස්මෙට්ාලි�ොනු අධි�රණ තීන්දුවක් 

�ගින් �ැහැැදිලි �ර ඇත්මෙත් මෙදා�ොපි�න්මෙ� අධි�ොරි� පිළි�ඳව කිසි�ම් 

ආරවුලක් ඇති, තරැණ විමෙ� �සුවන තැනැත්තොමෙ� Gillick-competent 
තත්ව� පිළි�ඳව, ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව මෙහැෝ මෙ�ෝජිත 

�රති�ොර පිළි�ඳව තීරණ� �වුල් අධි�රණ� මෙවත �ො යුතු �වයි. 33

එ� තීරණ�ට �රතිචොර දාක්වමින් AusPATHහි �ර�ොශා� �ගින් ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් ල�ො �ැනී�ට අමෙ�ක්ෂිත 

�ර�ොදා�න් සිදුවූ නිසො ඇති වූ ඍණොත්�� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටළු 

මෙ�න්�, තරැණ විමෙ� �සුවන්නන් මෙහැෝමෙ�ෝන �රතික්මෙෂ්� �රමින් 

කිසිදු වෛවදා අධීක්ෂණ�කින් මෙතොරව මෙහැෝමෙ�ෝන මිලදී �ැනීමෙම් 

අවදාොන� මෙ�න්වො දී ඇත. AusPATH තරමෙ� කි�ො සිටිමෙ�, “�ර�ොණවත් 

�රිණතභොව�කින් යුත් තරැණ තරැණි�න්ට ඔවුන්මෙ� �රති�ොර සඳහැො 

දාැනුවත් �ැ�ැත්ත ල�ො දී�ට, ඔවුන්මෙ� වෛවදා වෘත්ති��න් ස�ඟ 

සහැමෙ�ෝ�මෙ�න්, වි�දා�, �ර�ොදා�, �හැජාන �ැති�ඩ සහැ මෙ�ෞේ�ලි�ත්ව�ට 

හැොනි මෙනොවන මෙලස, මෙදා��පි�න් ස�ඟ ආරවුල� සිටින විට උසොවි 

අවසර� ල�ො �ැනී�ට ඉඩ දි� යුතු �වයි.” (AusPATH 2020).

�ැමෙන්ඩි�ොනු බිිතොන මෙ�ොමෙලොම්බි�ොමෙ� ඉහැළ� උසොවිමෙ� 2020 ජානවොරි 

තීන්දුවකින් මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් මෙහැෝමෙ�ෝන� ල�ො�ැනී� ආරම්භ කිරී�ට 

�ැ�ති 15 හැැවිරිදි සං�ොින්ති පිරිමි ළ�මෙ�කුට අවසර ල�ො මෙදාමින් 

සනොථා වූමෙ� �රිණත �ොල ව�ස්�රැවන්ට ඔවුන්මෙ� වෛවදා �රති�ොර 

සඳහැො4 එ�ඟ වී�ට අවසර මෙදාන �වයි, (AB v. CD, 2020 BCCA 11 ). 
�ොල ව�ස්�රැට �රති�ොරමෙ� ස්වභොව� සහැ �රතිවි�ො� අවමෙ�ෝධා �ර 

�ැනීමෙම් �රිණත �වක් ඇති �වත්, මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව �ොල ව�ස්�රැමෙ� 

�හැ�තට මෙේතු වන �වත් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යුම්�රැ සෑහී��ට �ත්වන 

මෙහැයින් මෙදා��පි�න්මෙ� �ැ�ැත්ත අවශා මෙනොවී�. මෙ�� අභි�ොචන� 

�ඟින් මෙදා��පි�න්මෙ� විමෙරෝධාතොවන්  දාරැවොමෙ� �හැ�තට �ටහැැනි �ව 

බිිතොන මෙ�ොමෙලොම්බි�ො මෙශ්ිෂ්ඨාොධි�රණමෙ� (�හැළ උසොවි��) �ලින් දුන් 

තීන්දුවක් සනොථා �මෙ��.

“ක්රාැමැත්ත පරක්රාාශ කිරීමට ඇති හාැකියාව 
උ�ාවියකින් සෞනාව, එක් එක් සිද්ධිය අනුව 
පරතික්රාාර සිදුක්රාරන වෛවෙයවරයා විසින් ඇගැයීමට 
ලක් ක්රාරනු ලබන බවත්. �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී 
පුද්ගැලයින් �ඳහාා වන සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වාවන්, 
සෞවනම නීතිමය විධි විධාානයන් අවශය වන 
පරිදි, සි� �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්ට ලබා සෞෙන 
ආක්රාාරයට ව�ා සෞබසෞහාවින් සෞවන� යැයි අපි 
එක්රාඟ සෞනාවන්සෞනමු.” (WPATH et al, 2020)

31996 ළදාරැ �නමෙත් s.17 වන ව�න්තිමෙ�න් (the Infants Act, 1996), මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 
සැ�යුම්�රැ විසින් �ැහැැදිලි කිරී� අවශා වන අතර, �ොලව�ස්�ොර�ොමෙ� ස්වභොව�, 
�රතිවි�ො� සහැ සොධාොරණව අමෙ�ක්ෂො �ළ හැැකි �රතිලොභ සහැ මෙසෞඛ්ය ආරක්ෂාොමෙ� 
අවමෙ�ෝධා� �ැන සෑහී��ට �ත් වි� යුතු�. මෙසෞඛ්යොරක්ෂාණ� දාරැවොමෙ� �හැ�ත සඳහැො 
�ැයි තීරණ� කිරී�ට ඔවුන් සොධාොරණ උත්සොහැ�න් �ත යුතු අතර නි��න� �ර 
තිබි� යුතු�. බිිතොන මෙ�ොමෙලොම්බි�ොමෙ�, �ැ�ැත්ත ල�ො දී�ට හැැකි�ොවක් ඇති �වට 
මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්මෙනකු විසින් තක්මෙස්රැ �රන දාරැමෙවකු හැැඳින්මෙවන්මෙන් “�රිණත 
�ොලව�ස්�රැමෙවකු” (“mature minor”) මෙලස �.
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 මෙ�ොමෙහැෝ විට මෙම්වො වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාොරීරි� මෙවනස්�ම් 

අවහිර �රන ද්රව මෙලස හැැඳින්මෙ�. (Hembree et al, 2017). නව මෙ�ොවුන් 

විමෙ� �සුවන අ�ට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �මෙ�ෂණ� කිරී�ට 

ඉඩ සැලසී� සහැ දාැඩි පීඩොවන්ට මෙේතු වි� හැැකි අනවශා ශාොරීරි� 

මෙවනස්�ම් වළක්වො �ැනී� සඳහැො මෙම්වො භොවිත �රයි. වැඩිවි�ට 

�ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර මෙවනස්�ම් ��හැැරී�ට ල�ො �න්නො අවහිරතො 

තුළින් ආ�සු හැැරවි� මෙනොහැැකි �ල�ෑම් ඇති �ළ හැැකි ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතො කිරී� පිළි�ඳ තීරණ �ැනී�ට 

මෙ�ර, නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නන්ට චිත්තමෙ�ගී��� හැො සංජාොනනී� 

මෙලස වර්ධාන� වී�ට �ොල� ල�ො මෙේ. 

වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර මෙවනස්�ම් �ර්දාන� �රන 

අවහිර�රණ�න් �නු ආරක්ෂිත සහැ ආ�සු හැැරවි� හැැකි ඖෂධා වන 

අතර එ�ගින් ලිංගි� ස්මෙටමෙරොයිඩ් නි�දාවී� නැවැත්වීමෙ�න් වැඩිවි�ට 

�ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාොරීරි� ලක්ෂණ නවත්වන අතර නව මෙ�ොවුන් 

දාරැවන් තුළ සො�ොන �ොල�ට වඩො �ලින් වැඩිවි�ට �ත්වී�ට �රති�ොර 

කිරී� සඳහැො වසර �ණනොවක් තිස්මෙස් භොවිතො �ර ඇත. ඒවොමෙ�හි 

අධි� මිල �ණන්  මෙේතුමෙවන් ආසි�ොව පුරො සිටින මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති 

හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන තරැණ තරැණි�න්ට සහැ 

ඔවුන්මෙ� �වුල්වලට මෙ�� වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම් ලක්ෂණ  අවහිර �රන 

ද්රව මූල�� වශාමෙ�න් දාැරි� මෙනොහැැකි වි� හැැකි�.

වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර මෙවනස්�ම් අවහිර �රණ�න් �ඟින් 

සං�ොින්ති පිරිමින්මෙ� පි�යුරැ වර්ධාන� සහැ සං�ොින්ති �ොන්තොවන්මෙ� 

හැඬ �ැඹුරැ වී� (Telfer et al, 2018), වැනි ශාොරීරි� මෙවනස්�ම් 

නැවැත්වීමෙ�න් සො�ොනමෙ�න් මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

සඳහැො ඇතිවන �ොනසි� පීඩොව ස�න� �රන අතර ඒවො Tanner අවදිමෙ� 

2-3 දාක්වො ඉතො �ැනවින් භොවිතො මෙ�මෙර්. නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන 

ස්තීී ලක්ෂණ සහිත සං�ොින්ති පුේ�ලයින් අතර වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම් දී 

�සු �මෙල� ඇතිවි� හැැකි පුරැෂොත්�� මෙවනස් වීම් නැවැත්වී�ට ඒවො 

උ��ොර වි� හැැකි�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙම්වො මෙ�ෞවනමෙ� �සුවන පුරැෂ 

ලක්ෂණ සහිත සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් �සු�ල�දී 

ආරම්භ �ළ හැැකි සො�ොනමෙ�න් මෙ�ෝජිත �රති�ොර�ක් මෙනොමෙ�. ඔස� 

වීමෙම්දී ඒවො තව�ත් ඵලදාොයී වනු ඇති නමුත්, progesterone / දුර්වල 

androgen Norethisterone, Depo-Provera,  මෙහැෝ උ�ත් �ොලන මෙ�ති 

අඛ්යණ්ඩව භොවිතො කිරී� වැනි ආදී වශාමෙ�න් �ළමුමෙවන් සල�ො �ැලි� 

යුතු අතුරැ ආ�ොධා සහිත මෙවනත් වි�ල්� තිමෙ� (Stephenson, 2020).

�ම්පූර්ණසෞයන්ම ආපසු හාැරවිය හාැකි 

වෛවෙය පියවර

11.6

�ංක්රාාාන්ති හාා �ත්රී ීපුරැෂ �මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර වන 
සෞයෞවන විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින් �ඳහාා ලබා ගැත 
හාැකි පළැමු වෛවෙය පරතික්රාාර වන්සෞන් gonadotropin 
මුොහාරින සෞහාෝසෞමෝන �මාක්රාාරක්රාය (Gonadotropin - 
Releasing Hormone Analogues -GnRHa) සෞ�.  

වැඩිවියට පත්වීසෞම්දී ඇතිවන ශරීර 
සෞවන�ක්රාම් වලක්වන සෞහාෝසෞමෝන 
�ඳහාා වන අවම නිර්ණායක්රා
The WPATH SOC7 �ඟින් සඳහැන් �රන, නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නන් 

හැට වැඩිවි� �ැමිණීමෙම්දී ඇතිවන ශාරීර මෙවනස්�ම් වළක්වන මෙහැෝමෙ�ෝන 

ල�ො �ැනී�ට මෙ�ර තිබි� යුතු අව� නිර්ණො���න් �හැත සඳහැන් 

දාක්වො ඇත. SOC8 හිදී මෙම්වො මෙවනස් වී�ට ඉඩ ඇත:

1. නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන තැනැත්තො ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ 

ස�ොජාභොව� මෙනො�ැලපී� මෙහැෝ ස්ත් රී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ 

ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව (�ට�ත් �ළත් මෙහැෝ � ර�ොශා �ළත්) පිළි�ඳව දිගු 

�ොලීන හැො තී� ර රටොවක් මෙ�න්නුම් �ර තිබී�.

2. වැඩිවි� �ැමිණී�ත් ස�ඟ ස්තීී පුරැෂ භොවී ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව අඩුවී� 

මෙහැෝ නර� අතට හැැරී�.

3. �රති�ොර�ට �ොධාො �ළ හැැකි සහැජීවන�, �ොනසි�, වෛවදා මෙහැෝ 

ස�ොජී� �ැටලු (උදාො., � රති�ොර පිළි�ැදී�ට �ොධාො �මුණුවනු ඇත) 

සම්�න්ධාව ආ�න්ත් රණ� �ර තිබී�, එ�ැවින් නව මෙ�ොවුන් විමෙ� 

තත්ව� සහැ ක් රි�ො�ොරිත්ව� � රති�ොර ආරම්භ කිරී�ට තරම් 

ස්ථාොවර වන �ව.

4. නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නන් දාැනුවත් �ැ�ැත්ත ල�ො දී ඇති 

අතර, විමෙශ්ෂමෙ�න් නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන තැනැත්තො වෛවේ ��� 

�ැ�ැත්ත ල�ොදී�ට තරම් ව�ස�ට �ැමිණ මෙනො�ැති විට, මෙදා��පි�න් 

මෙහැෝ මෙවනත් රැ��ලො�න්නන් මෙහැෝ භොර�රැවන් � රති�ොර සඳහැො 

�ැ�ැත්ත �ළ �ර ඇති අතර � රති�ොර ක් රි�ොවලි� පුරො� නව 

මෙ�ොවුන් විමෙ� දාරැවන්ට සහැමෙ�ෝ�� දාැක්වී�ට සම්�න්ධා වී සිටිති.

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන්මෙනකු මෙ�� කිි�ොවලි� ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර 

නිර්මෙේශිත වෛවදා �රීක්ෂණ සහැ වි�ර්ශාන ලැයිස්තුවක් සිදු�ළ 

යුතු අතර, ඔවුන් එ� සිදු�රන අතරතුර, ඕස්මෙට්ාලි�ොනු �රමිති සහැ 

රැ�වරණ� පිළි�ඳ ඇමුණු� අං� 1 හි සඳහැන් සං�ොින්ති හැො ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන ළ�යින් සහැ නව මෙ�ොවුන් දාරැවන් 

සඳහැො ල�ො �ත හැැකි වැඩිවි�ට �ත්වී� අවහිර �රණ�න් පිළි�ඳව 



166පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

�රැණු මෙසො�ො �ත හැැකි� (Telfer 2018).

වැඩිවි�ට �ත්වී� අවහිර�රණ�න් ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර මෙසෞඛ්ය 

මෙස්වො ස��න්නන් ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් 

ස�ඟ ඔවුන්ට ල�ො �ත හැැකි සරැ �ව සුරැකීමෙම් වි�ල්��න් පිළි�ඳව 

සො�ච්ඡාො �ළ යුතු�. වැඩිවි�ට �ත්වී� අවහිර�රණ�න් ල�ො�ැනීමෙ�න් 

සිදුවන මෙවනස්�ම් ආ�සු හැැරවි� හැැකි අතර දිගු�ොලීන සොරවත් �ව 

මෙ�මෙරහි එහි �ල�ෑ�ක් මෙනො�ැත. මෙ�� �වුල්වලට මෙත්රැම් �ැනී�ට 

�හැත් සහැන�ක් වි� හැැකි�.

→ 06 වන මාතෘක්රාාසෞවහි �ාක්රාච්ඡාා ක්රාර ඇති පරිදි, ළැමා විසෞ� �හා 

සෞයෞවන විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින්ට ෙැන් �හා අනාගැතසෞ�දී ලබා ගැත 

හාැකි �රැ බව පිළිබඳ වික්රාල්පයන් �ම්බන්ධාව �ංවර්ධානාත්මක්රාව 

සුදුසු සෞතාරතුරැ ලබා දීම වැෙගැත්ය. පරිණත ශුක්රාාාණු එක්රාතු කිරීම 

සෞභාෞතික්රාව ක්රාළැ හාැකි විට (නව සෞයාවුන් විසෞ� අසෞයකු වැඩිවිය 

පැමිණීසෞමන් පසු / අවම වශසෞයන් Tanner 3 වන අදියසෞර්දී), වැඩිවියට 

පත්වීම අවහිරක්රාරණයන් ආරම්භා කිරීමට සෞපර සෞමම වික්රාල්පය 

�ලක්රාා බැලිංය යුතුය. ගැැහාැණු සෞහාෝසෞමෝන ආරම්භා කිරීම පිළිබඳ ත්රීරණ 

ගැැනීමට සෞපර ශුක්රාාාණු එක්රාතු ක්රාර ගැබ�ා ක්රාර ගැත හාැකි වුවෙ, සෞම් 

�ඳහාා වැඩිවියට පත්වීම අවහිර ක්රාරණයන්සෞගැන් ලබා ගැැනීසෞමන් 

විරාමයක් අවශය සෞ�. පුරැෂ ලක්ෂණ ඇතිවීසෞම් අවොනම නි�ා නව 

සෞයාවුන් විසෞ� පසුවන්නන් එවැනි විසෞ�ක්රායක් ගැැනීමට සෞබාසෞහාෝ විට 

මැලිං සෞ�.

පුරැෂ ලක්ෂණ ඇති�රන මෙහැෝමෙ�ෝන �ැනී� පිළි�ඳව සල�ො �ලන 

අ� සඳහැො, ඩිම්� මෙහැෝ ඩිම්�මෙ�ෝෂ �ට� ��ඩො කිරීමෙම් වි�ල්�� 

තිමෙ� නම් එ� සො�ච්ඡාො �ළ යුතු�. මෙ�මෙස් මෙවතත්, මෙ�� ඵලදාොයි 

කිි�ො �ටි�ොටිවලට සම්�න්ධා වන අතර මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් ආරම්භ 

�ළ යුතුදා �න්න තීරණ� කිරී�ට මෙ�ර මෙ�� පි�වර �ැනී� සඳහැො 

අඩු පීඩන�ක් �වතී. මෙ��ට මෙේතුව අනො�තමෙ� දී නිමෙරෝගී ඩිම්� 

ල�ො�ැනීමෙම් සම්භොවිතොවට මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් �ල�ොන �වට දාැනට 

සොක්ෂි මෙනො�ැති වී�යි.

වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් අවධිමෙ� සිට� වැඩිවි� �ැමිණීමෙ�න් ඇතිවන 

ශාොරීරි� මෙවනස්�ම් �ර්දාන� කිරී� මෙ�මෙරහි ඇති �රධාොන අවධාොන� නම් 

එස්ටාජාන් මෙහැෝ මෙටස්මෙටොස්මෙටමෙරෝන් මෙනො�ැති�� අස්ථි ඛ්යනිජා ඝනත්ව�ට 

ඇති �රන �ල�ෑ�යි. අස්ථි ඝනත්ව� �ැනී� ඉතො මිල අධි� වන 

අතර, එ� ලඟො �ර�ත හැැකි  වි�ල්��ක් මෙනොවි� හැැකි�. ස�හැර 

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාහැොව� පිළි�ඳ සො�න �ගින් එ� නිර්මෙේශා �රනු 

ලැමෙ�, විමෙශ්ෂමෙ�න් අඩු අස්ථි ඝනත්ව� �ැන සැලකිලි�ත් වන්මෙන් නම්, 

උදාොහැරණ�ක් මෙලස දාරැමෙවකුට ඉතො අඩු BMI මෙහැෝ anorexia තත්ත්ව�ක් 

ඇති විට. නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන අමෙ�කු ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙහැෝමෙ�ෝන ආරම්භ �රන්මෙන් නම් අස්ථි ඛ්යනිජා ඝනත්ව� වැඩි 

දියුණු මෙ� (Vlot et al 2016).

අස්ථි මෙසෞඛ්ය� �රශාස්ත කිරී� සඳහැො, වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් ශාරීර 

මෙවනස්�ම් අවහිරතො ල�ො�න්නො නව මෙ�ොවුන් විමෙ� පුේ�ලයින්ට �ර 

දාරො �ැනීමෙම් ව ො�ො� කිරී�ට, හිරැ එළි�ට නිරොවරණ� වීමෙ�න් මෙහැෝ 

අතිමෙර්��ක් සහිතව �ැල්සි�ම් සහැ විටමින් D �ර�ොණවත් මෙලස ල�ො 

�ැනී�ට දිරි�ැන්වී� නිර්මෙේශා �ර ඇත (Mahfouda et al, 2017). අස්ථි 

ඝනත්ව� පිළි�ඳව සැලකිලි�ත් වන විට, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙහැෝමෙ�ෝන ආරම්භ කිරී�ට මෙ�ර නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නන් 

වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් ශාරීර මෙවනස්�ම් අවහිර�රණ�න් ල�ො�ැනී� අඩු 

කිරී� �ැන සල�ො �ලන්න. (Telfer 2018).    

වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් ශාරීර මෙවනස්�ම් අවහිර�රණ�න් ල�ො �ැනී� 

මෙේතුමෙවන් ළ�ො විමෙ� සහැ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින් 

සඳහැො �හැ�ත් �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �රතිඵල ලැමෙ�න �ව මෙ�න්වන කුඩො 

අධා�න සමූහැ�ක් වර්ධාන� මෙවමින් �වතී. 1 මෙම් දාක්වො �රන ලදා 

විශාොලත� සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී වැඩිහිටි පුේ�ලයින්මෙ� සමීක්ෂණමෙ� 

දාත්ත �දානම් �ර මෙ�න �රන ලදා නවත� අධා �න�කින් මෙහැළි 

වූමෙ�, නව මෙ�ොවුන් විමෙ�දී වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් ශාරීර මෙවනස්�ම් 

අවහිර�රණ�න් සඳහැො �රමෙ�ශා� ඇති සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී තරැණ 

තරැණි�න් අතර ජීවිත �ොල� තුළ සි�දිවි නසො�ැනීමෙම් අදාහැස අඩු 

�ට්ට�� �වතින �වයි. (Turbin et al, 2020). ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� සිදු�රන 

ලදා �ෑත �ොලීන අධා �න�ක් ඇතුළුව මෙේශාොංශි� සහැමෙ�ෝගීතො අධා�න 

සිදු මෙවමින් �වතී (Tollit MA et al, 2019).  

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් සඳහැො අර්ධා වශාමෙ�න් ආ�සු හැැරවි� 

හැැකි ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර

37වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් ශාරීර මෙවනස්�ම් අවහිරතො පිළි�ඳ අධා�න සහැ ශාොස්තීී� සොහිත� 
ස�ොමෙලෝචන� කිරී�ට �ැ�ති අ� සඳහැො, සං�ොින්ති දාරැමෙවකු සිටින මෙදා��පි�න් 
මෙදාමෙදාමෙනකුමෙ� මෙව� අඩවි�කින් ල�ො �ත් මෙ�� ලිපි�, උපුටො �ත් සි�ලු� ලිපි මෙල්ඛ්යන 
හැො සම්පූර්ණ �ීන්ථා නො�ොවලි� ස�ඟ සවිස්තරොත්�� දාළ විශ්මෙල්ෂණ�ක් සඳහැො �රමෙ�ශා� 
ස��යි : https://growinguptransgender.com/2020/06/10/puberty-blockers-overview-of-the-
research/ 
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→08 වන මාතෘක්රාාව මඟින් �ත්රී ී පුරැෂ භාාවය 
තහාවුරැ ක්රාරන සෞහාෝසෞමෝන පරතික්රාාර පිළිබඳව 
ව�ාත් �වි�තරාත්මක්රා සෞතාරතුරැ �පයයි. එවැනි 
සෞහාෝසෞමෝනවල �මහාර බලපෑම් පමණක් ආපසු 
හාැරවිය හාැකිය. (Hembree et al., 2017; Coleman et 
al., 2011).

නි�ො�න� �රන ලදා සන්දාර්භ� තුළ, ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන 

මෙහැෝමෙ�ෝන ව�ස අවුරැදු 16 තරම් ඉක්�නින් ල�ො �ත හැැකි අතර, 

ඇතැම් තනි පුේ�ල අවස්ථාො වලදී 16 ට මෙ�ර දා ල�ො �ත හැැකි�. 

(Hembree et al., 2017). ඔවුන්ව මෙදා�ොපි�න්මෙ� මෙහැෝ භොර�රැමෙ� 

�ැ�ැත්ත සහැ / මෙහැෝ සහැො� ඇතිව ඉතො �ැනවින් �රි�ොලන� �රනු 

ල�යි. දාැනට�ත් සො�ච්ඡාො �ර ඇති �රිදි, තරැණ විමෙ� �සුවන්නොට 

ඔවුන්මෙ� ශාොරීරි�, චිත්තමෙ�ගී� හැො ස�ොජා මෙසෞඛ්ය� හැො �හැ�ැවැත්� 

මෙ�මෙරහි ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොරමෙ� �ල�ෑ� 

පිළි�ඳ අවමෙ�ෝධා� තුළින් දාැනුවත් �ැ�ැත්ත මෙ�න්වී�ට හැැකි වි� හැැකි 

අතර අතුරැ ආ�ොධා මෙත්රැම් �ත හැැකි වි� යුතු�. මෙ�� කිි�ොවලි�ට 

සො�ොනමෙ�න් තරැණ තරැණි�ට දාැනුවත් �ැ�ැත්ත ල�ො දී� සහැති� 

කිරී� සඳහැො විමෙශ්ෂිත තරැණ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�මෙ�කුමෙ� සහැ 

ස�හැර විට �මෙනෝචිකිත්ස� �රති�ොරමෙ� සහැො� දා ඇතුළත් මෙ�.

වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම් සිට වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම් ශාරීර මෙවනස්�ම් අවහිර 

�රණ�න් ල�ො�න්නො නව මෙ�ොවුන් විමෙ� දාරැවන් (Tanner stage 2-4) 

�ත්රීී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ ක්රාරන 

සෞහාෝසෞමෝන පරතික්රාාර

11.7

Only some of the effects of such hormones 
are reversible. (Hembree et al., 2017; Coleman et 
al., 2011). 

සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන නි�� �රන 

වෛවදාවරැ විසින් වැඩිහිටි�න් සඳහැො සම්�ත මෙහැෝමෙ�ෝන නි�� කිරීමෙ�න් 

මෙවනස් වන වැඩිවි� �ැමිණී� සඳහැො නිර්මෙේශිත නිශ්චිත �ොලන 

තන්තී�න් �ැන දාැනුවත් වී සිටි� යුතු� (Hembree et al 2017). 

මෙ�� �ලො�මෙ� �හැළ හැො �ධා�� ආදාො�ම් ල�න රටවල එවැනි 

�ොනසි� මෙසෞඛ්ය විමෙශ්ෂඥතොවන් මෙ�ොමෙහැෝ විට  සං�ොින්ති තරැණ 

තරැණි�න් සඳහැො දාැරි� මෙනොහැැ� මෙහැෝ ල�ො �ත මෙනොහැැ�. ආසි�ොමෙ� 

මෙහැෝමෙ�ෝන �හැසුමෙවන් මිලදී �ත හැැකි රටවල, මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති 

තරැණ තරැණි�න් ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන මෙසෞඛ්ය 

වෘත්ති��න්මෙ� අධීක්ෂණ�කින් මෙතොරව ඔවුන් විසින්� මෙහැෝ ඔවුන්මෙ� 

ස��ොලීන�න් ස�ඟ එක්ව ව�ස අවුරැදු 11 සිට 12 දාක්වො �ොලමෙ�දී 

ආරම්භ �රනු ල�යි. අඩු වි�දා�කින් �වුන්ටර� හැරහැො මෙහැෝමෙ�ෝන 

ල�ො �ත හැැකි ස්ථාොනවල, මෙ�ොමෙහැෝ මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් 

දාැනට�ත් �මෙනෝ චිකිත්සොවකින් මෙතොරව මෙහැෝමෙ�ෝන �රති�ොර ආරම්භ 

�ර ඇත. �මෙනෝ චිකිත්සොව අතවශා �ව මෙසෞඛ්ය වෘත්ති��න් විසින් 

නි�� �රනු ලැබුවමෙහැොත්, එ� ඔවුන්මෙ� සං�ොින්ති� සම්�න්ධාව සහැ� 

හැො උ�මෙදාස් ල�ො �ැනී�ට තරැණ විමෙ� �සුවන්නන් අවෛධාර්��ත් �ළ 

හැැකි�.
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හාානිය අවම කිරීසෞම් උපාය මාර්ගැ, එවැනි 
මුල් ක්රාාලීන හාා නියාමනය සෞනාක්රාළැ සෞහාෝසෞමෝන 
භාාවිතසෞ� ඍණාත්මක්රා පරතිවිපාක්රා අවම කිරීම 
�ඳහාා ඵලොයී මාධායයක් විය හාැකිය. සෞම්වාට 
පහාත �ඳහාන් ෙෑ ඇතුළැත් විය හාැකිය:

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින් ස�ඟ 
විශ්වොස� මෙ�ොඩනඟො �ැනීමෙ�න් ඔවුන්මෙ� මෙහැෝමෙ�ෝන 
භොවිත� පිළි�ඳව අනොවරණ� �ර�ැනී�. (වර්��, 
�ොතොීව සහැ සංඛ්ය ොත�)

ස්වොභොවි� ශාරීර කි�ිොවලීන් අනු�රණ� කිරී�ට සහැ 
ශාරීරමෙ� �ර�ොණ�ට �ණන� කිරී� සඳහැො �ොල�ත් 
ස�ඟ �ොතොීව ස�ස් කිරී� ඇතුළුව නිවැරදි මෙහැෝමෙ�ෝන 
භොවිත� පිළි�ඳව ඔවුන් දාැනුවත් කිරී�.

නි�ො�න� මෙනො�ළ මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතමෙ�න් ඇතිවන 
අහිත�ර මෙසෞඛ්ය�� �ල�ෑම් පිළි�ඳව දාැනුවත් කිරී�, 
මෙ�� උ�ො��ොර්�� තුළින් තරැණ තරැණි�න්මෙ� සහැො� 
�ැතීමෙ�න් වළක්වො �ත හැැකි �ව �ත� ත�ො �න්න.

මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිත� සැලකිල්ලට �නිමින් සං�ොින්ති 
හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන තරැණ 
තරැණි�න්ට මෙ�ොමෙහැෝ විට උ�මෙදාස් ල�ො මෙදාන ව�සින් 
වැඩි සං�ොින්ති ස��ොලීන මිතුරන් හැො ආදාර්ශා ස��න 
පුේ�ලයින් ස�ඟ හැවුල් වී�.

මෙහැෝමෙ�ෝන එන්නත් කිරී� සඳහැො ඉඳි�ටු එකිමෙන�ො 
ස�ඟ මෙ�දාො �ැනීමෙ�න් මෙහැෝ නැවත භොවිතො කිරීමෙ�න් 
ඇතිවි� හැැකි අවදාොනම් පිළි�ඳව දාැනුවත් කිරී�.

නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නන්මෙ� ව�සට සහැ වර්ධාන�ට 
�ැලමෙ�න අවස්ථාො වලදී වෛවදා සං�ොින්ති� සඳහැො 
�ොවතක් සැ�යී� ඇතුළුව අවදාොනම් සහැ�ත, නි�ො�න� 
මෙනො�ළ පිළිමෙවත් වලට වඩො වෛවදාවරමෙ�කුමෙ� 
අධීක්ෂණ� පිළි�ඳව දිරි�ත් කිරී�.

මෙවනත් අවදාොනම් හැැසිරීම් තක්මෙස්රැ කිරී� සහැ ඒවො 
සම්�න්ධාව ආ�න්තණී� කිරී�
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169

→ 10 වන මාතෘක්රාාසෞ� �ත්රී ීපුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන ශලයමය මැදිහාත්වීම් පිළිබඳ වැඩි වි�තර 
�පයයි. සෞම්වා ආපසු හාැරවිය සෞනාහාැක්රා.
�පු �රමෙේශා� �රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙම් සැත්�� (Chest reconstructive 
surgery) නව මෙ�ොවුන් විමෙ�දී සං�ොින්ති පුරැෂයින් සඳහැො වන සත්�ොර�ක් 

මෙලස �පුමෙ� �රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙම් සැත්�� (ශාරීරමෙ� ඉහැළ �රමෙේශාමෙ� 

සැත්�� මෙලසදා හැැඳින්මෙ�) සුදුසු වි� හැැකි�. (Coleman 2012, Marinkovic 
2017). වෛවදා �ි�මෙ�දා�න් සඳහැො සුදුසු �හුතරමෙ� ව�ස අවුරැදු 16 ක් 

වන රටවල මෙ�� මෙලොව පුරො නිති�තො සිදු �රනු ලැමෙ�.

නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන පුේ�ලමෙ�කු ආ�සු හැැරවි� මෙනොහැැකි 

�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරීමෙම් සැත්��ක් කිරී�ට තීරණ� �රන විට, 

ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ොමෙවන් මෙ�මෙළන නව මෙ�ොවුන් 

දාරැවන් ස�ඟ වැඩ කිරීමෙම් අත්දාැකීම් ඇති වෘත්ති��න් විසින් එ� 

සල�ො �ැලි� යුතු�. නව මෙ�ොවුන් විමෙ� සංජාොනන හැො චිත්තමෙ�ගී� 

�රිණතභොව�, ඔවුන්මෙ� ආධාොර� ජාොල සහැ ශාල�� �ැදිහැත්වීමෙම් 

අවදාොනම් සහැ �රතිලොභ මෙත්රැම් �ැනී�ට ඇති හැැකි�ොව තක්මෙස්රැ 

�රමින් පුේ�ලී�රණ� �ළ �රමෙ�ශා�ක් මෙම් සඳහැො අවශා මෙ�. සැත්�� 

නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නොමෙ� �හැ�ත සඳහැොදා �න්න පිළි�ඳව 

තීරණ�ක් �ත යුතු අතර, නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන පුේ�ල�ො, 

ඔවුන්මෙ� මෙදා��පි�න් / භොර�රැවන් සහැ ඔවුන්මෙ� රැ�වරණ�ට 

සම්�න්ධා සො�නි� වෛවදාවරැන් අතර එ�ඟතොව�ට �ැමිණි� යුතු�.

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී හාා �ත්රීී පුරැෂ 
�මාජභාාවය විවිධාාක්රාාර වන සෞයෞවන 
විසෞ� පසුවන පුද්ගැලයින් �ඳහාා ආපසු 
හාැරවිය සෞනාහාැකි ශලයක්රාර්මයන්හි 
මැදිහාත්වීම් 

11.8

ශාල වෛවදාවරැන්මෙ� අදාහැස් මෙවනස් වුවදා, මෙලොව පුරො, ව�ස අවුරැදු 

18 ට අඩු පුේ�ලමෙ�කුට ලිංගි� සැත්�ම් සිදු කිරී� සොමෙ�ක්ෂව දුර්ලභ 

මෙලස �වතී. (Milrod and Karasic 2017).  මෙ�� සැත්�ම් වල වැඩි 

අවදාොනම් සහැ දිගු �ොලීන �ල�ෑම් නිසො නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන 

තැනැත්තොමෙ� ඉහැළ� උනන්දුව සහැ ලිංගි� සැත්�ම් සඳහැො එ�ඟ 

වී�ට ඇති හැැකි�ොව පිළි�ඳ තීරණ වඩොත් සංකීර්ණ මෙ�.  
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මෙ�� �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොරවන තරැණ 
තරැණි�න් නිසි අධීක්ෂණ�කින් මෙතොරව මෙහැෝමෙ�ෝන ල�ො �ැනී� ආරම්භ �රයි.

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව සං�ොින්ති� 
අරමුණු සඳහැො වෛවදා ආධාොර ල�ො �ැනී�ට දිරි�ැන්වී� සහැ හැැකි�ොව ල�ො මෙදාන හැොනි� 
අව� කිරීමෙම් �රමෙ�ශා�ක් ඔමෙ� සො�න� තුළින් කිි�ොත්�� �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා?

මුල් �ොලීන හැො නි�ො�න� මෙනො�ළ මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිත� නිසො සිදුවන හැොනි� අව� කිරී� 
සඳහැො ඔ� සං�ොින්ති ස� ව�මෙස් මිතුරන් මෙහැෝ සංවිධාොන ස�ඟ මෙ�ොතරම් දුරට හැවුල් මෙ�දා?

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වයයාම
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�ොල�ොමෙ� ඇවෑමෙ�න් ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ �ර�ොශාන� �මෙ�ෂණ� කිරී�ට 
දාරැවොට සහැො� වන්න, සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව විවිධාත්ව� සො�ොන �ොනව 
විචලතොවමෙ� මෙ�ොටසක් �ව මෙත්රැම් �ැනී�ට ඔවුන්ට සහැ ඔවුන්මෙ� �වුමෙල් අ�ට 
උදා� �රන්න.

ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� වර්ණොවලි�ක් �ව දාැන�න්න, සෑ� මෙ�මෙනකුමෙ�� ස්තීී පුරැෂ 
��න අේවිතී� මෙ�. එ� ��නට �ඟ �ෑදි� හැැකි ඕනෑ� තැන�ට විවෘතව සිටී�ට 
ජානතොව දිරි�ත් �රන්න.

තරැණ විමෙ� �සුවන පුේ�ල�ො ඔවුන්මෙ�� ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ විමෙශ්ෂඥ�ො 
�වට සවන් මෙදාන්න, තහැවුරැ �රන්න, පිළි�න්න. එ� ආරක්ෂිත නම් ඔවුන්මෙ� 
මෙතෝරො�ත් න�, �ොතෘ�ොව සහැ සර්වනො� (අදාොළ තැන) භොවිතො �රන්න. මෙවනත් 
සැ�සුම් වලදී තරැණ�ො භොවිතො �රන්මෙන් කු�න වචනදාැයි වි�සන්න.

තරැණ විමෙ� �සුවන පුේ�ල�ො ඔවුන්ව රැ��ලො �න්නො අමෙ�කු ස�ඟ මෙනොසිටින්මෙන් 
නම්, උ��ොර ල�ො දී� සඳහැො වැඩිහිටි �වුමෙල් සො�ොජි�යින් ඔවුන්මෙ� මෙසෞඛ්ය මෙස්ව�ට 
සම්�න්ධා වි� හැැක්මෙක් මෙ�මෙස්දාැයි වි�සන්න. ආරක්ෂිත සෑ� අවස්ථාොව�දී� �වුමෙල් 
අ� සො�ච්ඡාොවලට ඇතුළත් �රන්න, එමෙස්� තරැණ විමෙ� �සුවන සං�ොින්ති පුේ�ල�ො 
සහැ ඔවුන්මෙ� �වුලට මෙවන මෙවන� සවන් දී�ට අවස්ථාොව සලසන්න. 

ත� දාරැවොමෙ� �හැ�ැවැත්� සඳහැො ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් 
වැදා�ත්�� සහැ �වුමෙල් සහැමෙ�ෝ�� පිළි�ඳව �වුමෙල් සො�ොජි�යින්ට �ෘදු මෙලස 
මෙත්රැම් �ර මෙදාන්න.

ඕනෑ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය අවදාොන�ක් සඳහැො මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන්මෙනකුමෙ� ඔමෙරොත්තු 
දීමෙම් හැැකි�ොව හැඳුනො �ැනී�, �රීක්ෂණ සිදුකිරී� සහැ අවශා නම් �ොනසි� මෙසෞඛ්ය 
ආධාොර සඳහැො �රමෙ�ශා� සහැති� කිරී� සඳහැො HEEADSSS තක්මෙස්රැව වැනි පුළුල් 
�මෙනෝ ස�ොජී� සම්මුඛ්ය �රීක්ෂණ�ක් �ැවැත්වී�.

උ�මෙත්දී �වරො ඇති ලිංගි�ත්ව� හැැර මෙවනත් ස්තීී පුරැෂ භොව�ක් �ර�ොශා කිරී�ට 
දාරැවො �ැ�ැත්තක් දාක්වන්මෙන් නම්, ස�ොජී� වශාමෙ�න් සං�ොින්ති කිි�ොවලි� සිදු කිරී� 
පිළි�ඳව �මෙ�ෂණ� කිරී�ට �හැසු�ම් සැලසී� සඳහැො ඔවුන්ට සහැ ඔවුන්මෙ� �වුමෙල් 
අ�ට �ොනසි� සහැ� සහැ �රොමෙ�ෝගි� සහැො� ල�ො මෙදාන්න.

මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ල�ොමෙ�න් මෙහැෝ දාරැවොමෙ�න් ඔවුන්මෙ� ස�ොජා�� සං�ොින්ති� 
කිි�ොවලි� ස�ඟ ඔවුන්ට අවශා ඕනෑ� ආ�ොරමෙ� සහැමෙ�ෝ��ක් පිළි�ඳව වි�සන්න. 
නිදාසුනක් වශාමෙ�න්, ආරක්ෂිතව �පුව �ැඳී� �ැන සො�ච්ඡාො �රන්න මෙහැෝ �ොසැමෙල් දී 
ඔවුන්ට සහැො� වි� හැැකි සම්�ත් මෙ�ොනවො දාැයි සල�ො �ලන්න.

අවශා නම්, ඔවුන්මෙ� �ොසල් �රිසර� තුළ මෙහැෝ මෙස්වො ස්ථාොන� තුළ ස්තීී පුරැෂ භොව� 
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

තහැවුරැ කිරීමෙම් සහැො� ල�ො දී� සහැති� කිරී� සඳහැො නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන 
පුේ�ල�ොමෙ� සහැ ඔවුන්මෙ� �වුමෙල් අ� මෙවනුමෙවන් මෙ�නී සිටින්න.

නව මෙ�ොවුන් විමෙ� �සුවන්නොට සහැ ඔවුන්මෙ� මෙදා��පි�න්ට / රැ��ලො �න්නන්ට වැඩිවි�ට 
�ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාොරීරි� මෙවනස්�ම් �ර්දාන� �රන අවහිර�රණ�න් සහැ ස්තීී පුරැෂ 
භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන භොවිතමෙ�දී ඇතිවි� හැැකි අවදාොනම් ඇතුළුව වෛවදා�� 
සං�ොින්ති කිි�ොවලි� සඳහැො තිමෙ�න වි�ල්��න් පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ සහැ අධා ො�න� ල�ො දී�.

�වතින සරැභොව� සුරැකීමෙම් වි�ල්��න් ඇතුළුව, මෙ�� වෛවදා�� �ැදිහැත් වීම් 
ආරම්භ වී�ට මෙ�ර, වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාොරීරි� මෙවනස්�ම් අවහිර�රණ�න් 
භොවිත� මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන �ඟින් සරැ�වට ඇති 
�රන �ල�ෑ� පිළි�ඳව සංවර්ධානොත්��ව සුදුසු අධා ො�න�ක් ල�ො මෙදාන්න.

අවශා නම්, ඔස� වී� නැවැත්වීමෙම් වි�ල්� සො�ච්ඡාො �ර තරැණ විමෙ� �සුවන 
පුේ�ල�ොමෙ� උ�ත් �ොලන අවශාතො පිළි�ඳව සල�ො �ලන්න.

හැොනි� අව� කිරීමෙම් උ�ො� �ොර්� අවශා වි� හැැකි නි�ො�න� මෙනො�ළ වෛවදා මෙහැෝ 
ශාල�� �ැදිහැත්වීම් ඇතුළුව ඔමෙ� �රමෙේශාමෙ� තරැණ තරැණි�න් සඳහැො වන ස්තීී 
පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් වැනි ඕනෑ� �ොර්��ක් �ැන හුරැ 
වන්න.

දාරැමෙවකු ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂභොව� අනනතොව� පිළි�ඳව දාැඩි, ස්ථාොවර හැො 
අවධාොරණ� �රන්මෙන් නම්, මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� පිළි�ඳ ඩිස්මෙ�ෝරි�ොව අත්විඳින්මෙන් 
නම්, මෙේශී� ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙස්වොවන් මෙහැෝ හැැකි නම්, සං�ොින්ති 
සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන පුේ�ලයින් 
මෙවනුමෙවන් කිි�ො �රන විමෙශ්ෂඥවරමෙ�කු මෙවත මෙ�ොමු වන්න.

වැඩිවි�ට �ත්වීමෙම්දී ඇතිවන ශාොරීරි� මෙවනස්�ම් �ර්දාන� �රන අවහිර�රණ�න් 
මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන නි�� කිරී� සහැ / මෙහැෝ �රි�ොලන� 
කිරී�, අවශා නම් විමෙශ්ෂඥයින් ස�ඟ වැඩ කිරී� සහැ වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් සිට� 
වැඩිවි� �ැමිණීමෙම් ශාරීර මෙවනස්�ම් �ර්දාන� �රන අවහිර�රණ�න් භොවිතො �රන 
නව මෙ�ොවුන් විමෙ� දාරැවන් සඳහැො නිශ්චිත ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන 
තන්තී�න් පිළි�ඳව දාැනුවත් වන්න.
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�පුව �රතිනිර්�ොණ� කිරී� වැනි සුදුසු ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන ශාල 
වි�ල්��න් පිළි�ඳව නව මෙ�ොවුන් දාරැවන්ට සහැ ඔවුන්මෙ� මෙදා��පි�න්ට / රැ��ලො 
�න්නන්ට උ�මෙදාස් මෙදාන්න.

ඔමෙ� මෙරෝගි�ො වෛවදා විදාොත්��ව සං�ොින්ති� කිි�ොවලිමෙ� මෙ�මෙදාන්මෙන් ඇතිවි� 
හැැකි අවදාොනම් දා ඇතුළුව ඔවුන්මෙ� ශාොරීරි� හැො වෛවදා මෙසෞඛ්ය� නිරීක්ෂණ� 
�රන්න.

ඔමෙ� මෙරෝගි�ොමෙ� �ැ�ැත්ත ඇතිව, ඔවුන්මෙ� නිවැරදි න� සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� 
පිළිබිඹු වන �රිදි ඔවුන්මෙ� විධි�ත් අනනතො මෙල්ඛ්යන මෙවනස් කිරී�ට ඔවුන්ට සහැො� 
වී�ට වෛවදා ලි�කි�විලි ල�ො මෙදාන්න. 

(Stephenson 2020 සහැ Telfer 2018 ඇසුරින් ස�ස් �රන ලදි)
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12 වන මාතෘක්රාාව: �ංක්රාාාන්ති 

පුද්ගැලයින්සෞ� සෞ�ෞඛ්යය �හා මානව 

හිමික්රාම් සෞවනුසෞවන් සෞපනී සිටීම

12.1 එක් එක් සෞරෝග්රීන් සෞවනුසෞවන් සෞපනී සිටීම

12.2 පැමිණිලිං යාන්තණීයන් පරවර්ධානය කිරීම.

12.3 පද්ධාතිමය සෞවන�ක් සෞවනුසෞවන් සෞපනී සිටීම

12.4 පරජා සෞ�වා �හා පරජා මූලිංක්රා සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා අධීක්ෂණය
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අධාය යනය 

කිරීසෞම් අරමුණු

හැඳුනො�ැනීමෙම් ලි�කි�විලි මෙහැෝ �රි�ොලන වොර්තො වල 

ඔවුන්මෙ� න� මෙහැෝ ස්තීී පුරැෂ භොව� සංමෙශාෝධාන� කිරී� 

සඳහැො ආධාොර� ලිපි සැ�යී� ඇතුළුව තනි පුේ�ල සං�ොින්ති 

මෙරෝගීන් මෙවනුමෙවන් මෙ�නී සිටී�ට ඇති අවස්ථාො හැඳුනො �ැනී�.

�වතින �ැමිණිලි �ොන්තීණ �රොස� සහැ ඔමෙ� කිි�ොවලි� තුළ 

මෙම්වො �රවර්ධාන� �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න සල�ො �ලන්න.

සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය� හැො �ොනව අයිතිවොසි�ම් 

�ි�ොනුකූලව වැඩිදියුණු කිරී� සඳහැො උ�මෙදාස් ල�ොදී�ට 

මෙසෞඛ්ය වෘත්තී� ආ�තන ස�ඟ වැඩ කිරී�ට ඇති අවස්ථාො 

හැඳුනො �ැනී�.

ඔමෙ� මෙේශී� සං�ොින්ති �රජාොවන්මෙ� අවශාතොව�න්ට �රතිචොර 

දාැක්වී�ට �රජාො �ොදා� අධීක්ෂණ� (Community-Based 
Monitoring - CBM) ඔමෙ� මෙස්වොවට සහැො� වන්මෙන් මෙ�මෙස්දාැයි 

සල�ො �ලන්න.

1

2

3

4



178පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

“�ොචාරාත්මක්රා සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �ැපයීසෞම් 
වැෙගැත් අංගැයක් වන්සෞන් සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා 
�ැපයුම්ක්රාරැවන් තම සෞ�වාවන් භාාවිතා 
ක්රාරන �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් සෞවනුසෞවන් සෞපනී 
සිටීමයි. සෞමයට පවුසෞල් �ාමාජික්රායින්, පා�ල්, 
සෞ�වා �ථාන, සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �ැක්රාසුම් �හා 
පරජාසෞ� අසෞනකුත් සෞක්රාාට� �ඳහාා �ංක්රාාාන්ති 
පුද්ගැලයින් ඇතුළැත් කිරීම �හා තහාවුරැ කිරීම 
ඇතුළුව සෞම් පිළිබඳව ඔවුන්ව ෙැනුවත් කිරීම 
සෞහාෝ ඔවුන් �මඟ කිායා කිරීම ඇතුළැත් විය 
හාැකිය. මිනිසුන් මුහුණ සෞෙන සෞබාසෞහාෝ ගැැටළු 
වලට මූලාශරය සෞල� අපකීර්තිය, සෞවන� සෞක්රාාට 
�ැලකීම �හා පරචණ්�ත්වය හාඳුනා ගැැනීම. . . 
සුළුතර ආතතිසෞ� ඍණාත්මක්රා බලපෑම් අවම 
කිරීම �ඳහාා �මාජ හාා රාජය පරතිපත්ති සෞවන� 
කිරීම සෞවනුසෞවන් සෞපනී සිටීම �ඳහාා සියලුම 
සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රායන් �ංක්රාාාන්ති පුද්ගැලයින් 
�මඟ �හාසෞයෝගැසෞයන් ක්රාටයුතු ක්රාළැ යුතුය. ”

  මුලාශරය: Oliphant J et al. 2018. 

මෙ�� �ලො�මෙ� මෙ�ොමෙහැෝ රටවල් ඇතුළුව වෛවදා වෘත්ති�යින්ට ල�ො 

දී ඇති තත්ව� නිසො එමෙස් සිදුවන අතර එ�ඟින් ඔමෙ� සං�ොින්ති 

ස�ොජාභොවී මෙරෝගි�ො �න්නො දාැනුවත් තීරණ වලට සහැමෙ�ෝ�� දාැක්වී�ට 

සො�ොනමෙ�න් ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� මෙහැෝ �ර�ොශාන� �ත �දානම්ව, 

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්යින්ට මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී� ආවරණ� 

�රන මෙවනස් මෙ�ොට සැලකීම් විමෙරෝධී නීති තිමෙ� නම්, මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

මෙවත �රමෙ�ශාවීමෙම්දී මෙම්වො මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී�ට අදාොළ මෙ�. මෙ�� 

�ලො�මෙ� ස�හැර රටවල, සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට  ස්තීී 

පුරැෂ ස�ොනොත්�තො නීති �ටමෙත් �ැමිණිලි කිරී�ට හැැකි�.

සො�ොන මෙවනස් මෙ�ොට සැලකීම්වලට එමෙරහි ආරක්ෂොවට අ�තරව, 

මෙ�ොමෙහැෝ විට සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට තනි මෙසෞඛ්ය පුහුණුව� 

අභන්තර �ැමිණිලි කිි�ොවලි�ක් හැරහැො, එහි සො�ොජි�යින්මෙ� හැැසිරී� 

පිළි�ඳව මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�මෙ�කුට මෙහැෝ ස්වොධීන නි�ො�න ආ�තන මෙවත 

�ැමිණිලි �ළ හැැකි�.

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් �ැමිණිලි කිරී�ට �ැලි��ක් දාක්වනු 

ල�යි, විමෙශ්ෂමෙ�න්� ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන වි�ල්� මෙලස 

මෙේශී� සැ�යුම්�රැවන් ස්වල්��ක් සිටී නම්, ඔවුන්ට මෙසෞඛ්ය �හැසු�ම් 

අහිමි මෙ� �ැයි බි� මෙ�. ඔමෙ� මෙස්වොවන් පිළි�ඳ �රතිචොර ඉල්ලො සිටිමින් 

සහැ �වතින �ැමිණිලි කිි�ොවලීන් විස්තර �රමින් මෙ�ොදු ස්ථාොන වල 

මෙ�ෝස්ටර් සහැ මෙවනත් මෙතොරතුරැ තැබී� සො�නි� හැො සංස්�ෘති� 

වශාමෙ�න් නිසි මෙසෞඛ්ය සත්�ොර සැ�යී� සඳහැො අඛ්යණ්ඩ �ැ�වී�ක් 

මෙ�න්නුම් �රයි.

එක් එක් සෞරෝග්රීන් 

සෞවනුසෞවන් සෞපනී

සිටීම

පැමිණිලිං යාන්තීණයන් 

පරවර්ධානය කිරීම.

12.1 12.2

සෞබාසෞහාෝ විට �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්, 
සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා වෘත්තික්රායන්සෞගැන් ඔවුන්සෞ� සෞ�වාවන් 
භාාවිතා ක්රාරමින් ආධාාර ලිංපි ලබා සෞෙන සෞල� ඉල්ලා 
සිටියි.

සෞ�ෞඛ්යය වෘත්තික්රායන්සෞ� �ායනික්රා සෞහාෝ �ං�ක්රාෘතික්රා 
නිපුණතාව සෞහාෝ �ොචාරාත්මක්රා හාැසිරීම පිළිබඳව 
පැමිණිලිං කිරීම �ඳහාා ඇති පැමිණිලිං යාන්තණී 
පිළිබඳව සෞබාසෞහාෝ �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින් 
සෞනාෙැනුවත් ය.

38ht tps://www.lgbtq iaheal theducat ion.org/wp-content /
uploads/2018/08/ Transgender-Health-and-Medical-Legal-
Partnership-1.pdf 

මෙ�� වැදා�ත් අවස්ථාොවක් වි� හැැකි �ව ඉන් අදාහැස් මෙ�.

ස�හැර මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන් �රජාො නීති �ධාස්ථාොන මෙහැෝ මෙවනත් 

නීති�� මෙස්වොවන් ස�ඟ එක්ව සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� අනනතො 

මෙල්ඛ්යන මෙහැෝ �රි�ොලන වොර්තො වල ඔවුන්මෙ� න� සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� 

මෙවනස් කිරී�ට සහැ� ස��යි. වර්ත�ොන නීති, �රති�ත්ති මෙහැෝ මෙරගුලොසි 

සඳහැො වෛවදා වෘත්ති�මෙ�කුමෙ�න් සොක්ෂි අවශා වන විට මෙ�� 

විමෙශ්ෂමෙ�න් උ��ොරී මෙ�. එක්සත් ජාන�දාමෙ� ස�හැර මෙ�ොටස් ඇතුළුව 

ස�හැර රටවල මෙ�� ආ�ොරමෙ� සහැමෙ�ෝගීතොව� වෛවදා-වෛනති� 

හැවුල්�ොරිත්ව�න් හැරහැො විධි�ත් �රනු ලැමෙ�. 38
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�ෞඛ්ය්ය වෘත්තීය ආයතනවල

ප්රක්රාාශ �මාලෝචනය ක්රාිරීම

මෙ�� �රශ්න පුේ�ලි� ව�ො��ක් මෙලස මෙහැෝ �ණ්ඩො���ට මෙහැෝ 

වැඩමුළු සො�ච්ඡාොව�ට ඇතුළත් �ළ හැැකි�.

 y ඔ� සො�ොජි�ත්ව� දාරන ජාොතන්තර, �ලොපී� මෙහැෝ මෙේශී� මෙසෞඛ්ය 

වෘත්තී� ආ�තන මෙ�ොනවොදා?

 y සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්යින් සඳහැො මෙසෞඛ්ය�ට ඇති අයිති� 

මෙ�මෙරහි විමෙශ්ෂමෙ�න් අවධාොන� මෙ�ොමු �රන එ� ආ�තනවල ඇති 

� රති�ත්ති මෙහැෝ � ර�ොශා�න් මෙ�ොනවොදා? (උදාො:ඩිමෙ�ොමෙතොමෙලොජි�රණ�, 

ස්ත් රී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ් � මෙස්වො සඳහැො � රමෙ�ශා�)

 y සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් මුහුණ මෙදාන මෙවනත් �ොනව 

හිමි�ම් �ැටළු මෙ�මෙරහි විමෙශ්ෂමෙ�න් අවධාොන� මෙ�ොමු �රන එ� 

ආ�තනවල ඇති � රති�ත්ති මෙහැෝ � ර�ොශාන මෙ�ොනවොදා? (උදාො: 

නීති�� වශාමෙ�න් ස්ත් රී පුරැෂභොව� හැඳුනො �ැනී�, ‘�රිවර්තන 

� රති�ොර ක් ර�’ තහැනම් කිරී� ආදි�)

 y ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සත්�ොර ආ�ෘති වලට අනුකූල 

වන වඩො පුළුල් � රති�ත්ති මෙහැෝ � ර�ොශා�න්? (උදාො: දාැනුවත් 

�ැ�ැත්ත, ශාොරීරි� අඛ්යණ්ඩතොව, මෙරෝගීන් මෙක්න්ේ ර �ර�ත් සත්�ොර 

මෙහැෝ හැොනි� අව� කිරී� සඳහැො සහැො� සැ�යී�)

→ 11වන �ොතෘ�ොමෙව හි සඳහැන් වන �රිදි, මෙ�� �ලො�� ඇතුළුව 

මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�යින් “�රිවර්තන �රති�ොර” �ැයි කි�ො�න්නො �රති�ොර 

වලට විරැේධා වී ඇත, එ� පුේ�ලමෙ�කුමෙ� ලිංගි� දිශාොනති�, ස්තීී 

පුරැෂ භොව� මෙහැෝ �ර�ොශාන� මෙවනස් කිරී� මෙහැෝ �ර්දාන� කිරී� සඳහැො 

නිර්�ොණ� �ර ඇති භොවිත�න් මෙ�. WPATH හි මෙ�ොදු �රති�ත්ති (WPATH’s 
public policies) �ගින් පුේ�ල�න්මෙ� මෙසෞඛ්ය�ට මෙහැෝ අවදාොන�ට 

සැලකි� යුතු හැොනි�ක් සිදු �රන නීති, �රති�ත්ති සහැ අධි�රණ තීන්දු 

නිරන්තරමෙ�න් ඉස්�තු �ර තිමෙ�. මෙරෝ� සහැ ඒ ආශිිත මෙසෞඛ්ය �ැටළු 

පිළි�ඳ ජාොතන්තර සංඛ්ය ොමෙල්ඛ්යන වර්ගී�රණ� (International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD) තුළ 

�රසිේධා �ර�ොශා, රජා�න්ට ලි�න ලදා ලිපි සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 

�රන මෙසෞඛ්යොරක්ෂොව ස�ස් �ර ඇති ආ�ොර� පිළි�ඳ සංමෙශාෝධාන 

සඳහැො �රතිචොර ඇතුළත් මෙ�.

මෙ�� �ලො�මෙ� සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් මෙසෞඛ්ය� මෙ�මෙරහි 

අවධාොන� මෙ�ොමු �රන ස්වොධීන වෘත්තී� සං�ම්  තුනක් දා ඇත, 

ඕස්මෙට්ාලි�ොමෙ� AusPath, ඔමෙටෝආමෙරෝවො / නවසීලන්තමෙ� PATHA සහැ 

වඩොත් �ෑත�දී ආරම්භ වූ AsiaPath ඒවො මෙ�. 11වන �ොතෘ�ොමෙව හි 

සඳහැන් වන �රිදි, 2020 මෙදාසැම්�ර් �ොසමෙ�දී මෙ�� සං�ම් තුන� WPATH 

සහැ අමෙනකුත් �රොමෙේශී� සං�ම් ස�ඟ එක් වී එක්සත් රොජාධාොනිමෙ� 

උසොවි තීන්දුවක් ස�ඟ දාැඩි එ�ඟතොව�ක් �ළ �මෙ� ළ�යින්ට වැඩිවි� 

�ැමිණීමෙම් අවහිරතො ල�ො �ැනී� සඳහැො �ැ�ැත්තක් දාැක්වි� මෙනොහැැකි 

�ව �. එ� ඒ�ො�ේධා �ර�ොශා� �ගින් �ොලනමෙ� “මිල අධි� �ව, 

අනවශා මෙලස බි� �ැන්වීමෙම් සහැ සහැජාමෙ�න්� මෙවනස් මෙ�ොට සැලකී� 

සඳහැො �ොධා� �ැනවී� තුළින් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර වන 

තරැණ තරැණි�න්ට සහැ ඔවුන්මෙ� �වුල්වලට සැලකි� යුතු අයුරින් 

අහිත�ර මෙලස �ල�ොනු ඇත” �න �ොරණ� ඉස්�තු �ර දාැක්වී�.

පද්ධාතිමය සෞවන�ක් 

සෞවනුසෞවන් සෞපනී සිටීම

12.3

�ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී පුද්ගැලයින්ට ඔවුන්සෞ� �ත්රීී 
පුරැෂ භාාවය සෞවන� කිරීමට ඉ� �ල�න රටවල් 
�වල්පයක් ඇති අතර, �ාපරාධීක්රාරණසෞ� සෞ�ෞඛ්යයමය 
බලපෑම් ඉ�මතු කිරීමට �හා නීතිමය අතින් �ත්රීී 
පුරැෂභාාවය පිළිගැැනීම සෞහාෝ සෞවන� සෞක්රාාට �ැලකීම් 
විසෞරෝධී ආරක්ෂාවන් සෞනාමැති වීම සෞවනුසෞවන් සෞ�ෞඛ්යය 
වෘත්තික්රා ආයතන වැෙගැත් ක්රාාර්යභාාරයක් ඉටු ක්රාර 
ඇත.

වයයාම: 



180පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

�රජාො �ොදා� අධීක්ෂණ� (CBM) �නු අධීක්ෂණ� මෙ�මෙහැ�වනු ල�න්මෙන් 

සං�ොින්ති පුේ�ලයින් විසින් �ව සහැති� කිරීමෙම් �ර�ල �ි��කි, 

එ�ඟින් මෙස්වොවන් ඔවුන්මෙ� �රොමෙේශී� �රජාොවන්මෙ� අවශාතොව�න්ට 

�රතිචොර දාක්වයි. CBM විසින් සං�ොින්ති පුේ�ලයින්ට ඔවුන් �රමෙ�ශා වන 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන් තක්මෙස්රැ කිරී�ට හැො ලකුණු කිරී�ට උනන්දු �රවයි. 

එ� කිි�ොවලි�ට ස��ොමීව, මෙසෞඛ්ය මෙස්වො වෘත්ති��න් විසින් පිරික්සුම් 

ලැයිස්තුව�ට එමෙරහිව ත�න්මෙ�� මෙස්වොවන් ස�ොමෙලෝචන� �රන අතර 

ඕනෑ� දුර්වලතො සහැ හිඩැස් පි�වො �ැනී� සඳහැො කිි�ො�ොරී සැලැස්�ක් 

ස�ස් �රයි.

PEPFAR හි �ොර්��න් තුළ, මෙ�� �රජාො මූලි� අධීක්ෂණ (CLM) මෙලස 

හැඳුන්වනු ල�න අතර එ�ඟින් �රජාොවන්, ඔවුන්මෙ� අවශාතො සහැ 

ඔවුන්මෙ� හැඬ එච්.අයි.වී �රතිචොරමෙ�1 මෙක්න්ද්රමෙ� ත�යි. අධි අවදාොනම් 

�ණ්ඩො�ම්  සඳහැො �වත්නො �රජාො �ොදා� සහැ / මෙහැෝ �රජාො මූලි� 

අධීක්ෂණ කිි�ො�ොර�ම් මෙ�ොමෙහැෝ විට MSM ජාන�හැනමෙ� අවශාතො සහැ 

ඉදිරි දාර්ශාන� මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු �රයි. සං�ොින්ති පුේ�ලයින්මෙ� 

ඉදිරි දාර්ශාන විමෙශ්ෂමෙ�න් සල�ො �ලන �ව සහැති� කිරී� සඳහැො 

මෙ�ොඩියුලමෙ� මෙ�� මෙ�ොටසට APTN හි CBM මෙ�වල� පිළි�ඳ �ඟ 

මෙ�න්වී� ඇතුළත් මෙ�.

මෙ�� ඵලදාොයී වී�ට නම්, CBM කිි�ොවලි �ි�ොනුකූලව හැො වෛදානි�ව සිදු 

වි� යුතු�, මෙේශී� �රජාොවන්මෙ� අවශාතොවන්ට අනුකූලව සහැ විසඳුම් 

නැඹුරැ වි� යුතු�. �රජාො �ොදා� අධීක්ෂණ මෙ�වල�ක් වන Trans COMP 
මෙ�වල� සංවර්ධාන� කිරී� සඳහැො APTN �ෑත�දී රමෙට් හැවුල්�රැවන් 

ස�ඟ �ටයුතු �ර ඇත. සං�ොින්ති �රජාොවන්මෙ� �රතිචොර වලට පිළිතුරැ 

සැ�යී�ක් වශාමෙ�න් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ඔවුන්මෙ� වැඩ �ටයුතු වැඩිදියුණු 

කිරී� සහැ ඔවුන්මෙ� වැඩ නිති�තො වි�ණන� කිරී� මෙ�හි අරමුණයි.

Trans COMP �රජාො �ොදා� අධීක්ෂණ මෙ�වල�ට මෙ�ොටස් හැතරක් ඇත, 

පරජා සෞ�වා �හා පරජා මූලිංක්රා සෞ�ෞඛ්යය 

සෞ�වා අධීක්ෂණය

12.4

සෞමම සෞමාඩියුලය හාඳුන්වාදීසෞම්දී ෙක්වා ඇති 
මානව හිමික්රාම් පරමිත්රීන්, සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා ලබා ගැත 
හාැකි පරමාණය, පරසෞ�ශ විය හාැකි ආක්රාාරය (ෙැරිය 
හාැකි මිලක්රාට ඇතුළුව) �හා පිළිගැත හාැකි �හා 
ගුණාත්මක්රාභාාවය (CESCR 2000) ඇතුළුව සෞ�ෞඛ්යය 
සෞ�වා �ඳහාා ඇති අයිතිය අධීක්ෂණය කිරීම �ඳහාා 
වැෙගැත් රාමුවක් සෞ�.39 

සං�ොින්ති �රජාො සො�ොජි�යින් සඳහැො ඇඟයීම් පුවරැවක් (විවිධා ආ�ෘතීන් 

මෙදා�කින් ල�ො �ත හැැකි�) සහැ මෙස්වො ස��න්නන් සඳහැො පිරික්සුම් 

ලැයිස්තුවක් සහැ කිි�ො�ොරී සැලසුම් ආ�ෘති�ක් ඇත.

සං�ොින්ති �රජාො සො�ොජි�යින් සඳහැො වන ඇඟයීම් පුවරැමෙ� �රජාො 

සො�ොජි�යින් ල�න අත්දාැකීම් පිළි�ඳ සඳහැන් �ර�ොශා ස�ඟ මෙ�ොතරම් 

දුරට එ�ඟ මෙවනවොදාැයි සලකුණු �රන මෙලස ඉල්ලො සිටී:

1. සො�නමෙ� පිළි�ැනී� සහැ මෙවනත් �රි�ොලන කිි�ොවලීන් සහැ 

�හැසු�ම් පිළි�ඳව

2. ඔවුන් මුණ �ැසුන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යුම්�රැ/�රැවන් පිළි�ඳව

3. විමෙශ්ෂිත මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන්ට �රමෙ�ශා වී� පිළි�ඳව

 y එච්.අයි.වී වැළැක්වී�, �රීක්ෂො කිරී� සහැ �රති�ොර කිරී�

 y ලිං�ොශිිතව මෙ�ෝවන මෙරෝ� විනිශ්ච�, �රීක්ෂණ සහැ �රති�ොර

 y ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවන්

 y �ොනසි� මෙසෞඛ්ය හැො හැොනි අව� කිරී�

4. මෙස්වොවන් භොවිතො කිරීමෙ�න් �සු ඔවුන් ලැබූ අත්දාැකීම් පිළි�ඳ මෙ�ොදු 

ආවර්ජානොව

�ැතුරැම්�ත් සංස්�රණමෙ� එක් එක් විමෙශ්ෂිත මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 

සැ�යුම්�රැවන්ට අදාොළ වන මූලි� මෙ�ොදු �රශ්න (1,2 සහැ 4 මෙ�ොටස්) සහැ 

මෙස්වොවන් මිශාි කිරී� පිළි�ඳ �රතිචොර (3 වන මෙ�ොටමෙස්) ඒ�ො�ේධා �රයි.

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො ස��න්නන් සඳහැො වන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව මෙ�� මෙ�ොටස් 

මෙදා��ට මෙ�දාො ඇති අතර, සො�නි� අත්දාැකීම් වැඩිදියුණු කිරී� සහැ 

මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සැ�යී� වැඩිදියුණු කිරී� ඒවො මෙ�. එ� �හැත පිට�ත් 

�ර ඇත.

ඔවුන්මෙ� �රතිචොර සහැ �රජාො සො�ොජි�යින්මෙ� Trans COMP ඇඟයීම් 

පුවරැ ස�ොමෙලෝචන� කිරීමෙ�න් �සුව, සැ�යුම්�රැවන්ට ඔවුන්මෙ� 

කිි�ො�ොරී සැලැස්� සංවර්ධාන� කිරී� සඳහැො මෙවන� ආ�ෘති�ක් භොවිතො 

�ළ හැැකි�. �තු �ළ හැැකි �ැටළු අව� කිරී� සඳහැො හැැකි සෑ� 

තැන�� මෙ�� විසඳුම් සිති�ම් �ත �ළ යුතු�.

39The AAAQ framework draws extensively on General Comment 14 from 
the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

40https://www.state.gov/community-led-monitoring/ 
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1. අ�මෙ� සො�න� පිළි�ඳව මෙරෝගීන්ට දාැන �ැනී�ට සහැ ඔවුන්ට �හැසුමෙවන් මෙ�ලොවන් ල�ො �ැනී� සඳහැො අවශා මෙතොරතුරැ 
අන්තර්ජාොල �ොර්� ඔස්මෙස් සහැ ඉන් පිටත �වතින සන්නිමෙ�දාන �ොර්��න් ඔස්මෙස් �හැසුමෙවන් ල�ො �ත හැැකි�.

2. අ�මෙ� සො�නමෙ� සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට අදාොල �රැණුදා ඇතුළත්  වන මෙසෞඛ්ය ආරොක්ෂොවට වැදා�ත් වන 

මෙතොරතුරැ ඇති අතර සංඥො පුවරැ, අත් �ත් රි�ො සහැ කුඩො මෙ�ොත් දා ඊට ඇතුලත්මෙ�.

3. පිළි�ැනීමෙම් නිලධාොරී, වෛවදාවරැන් සහැ මෙහැදි�න් ඇතුළු අ�මෙ� �ොර්� �ණ්ඩල� සෑ� මෙරෝගිමෙ�කුමෙ�න්� ඔවුන් 

භොවිතො කිරී�ට  �ැ�ති න�/සර්වනො� අසො සිටින අතර මෙරෝගි�ො ඇ�තීමෙම්දී එ� නො��න් භොවිතො �රයි.

4. අ�මෙ� සො�න� මෙස්වොලොභීන්මෙ� රහැසභොව� සහැති� කිරී� සඳහැො එකිමෙන�ොට ආමෙ�ණි� වන හැැඳුනුම් මෙක්ත�ක් (UIC) භොවිතො �රයි.

5. අ�මෙ� සො�න�ට �ැමිමෙණන මෙස්වොලොභීන්මෙ�න් ඔවුන්මෙ� දාැනුවත් භොව� සහිත �ැ�ැත්ත �ර�ොශා කිරී�ක් ඉල්ලො සිටී.

6. දාැරි� හැැකි මුදාල�ට මෙස්වොවන් ල�ොදී� සහැති� �රමින් අ�මෙ� සො�න� කිි�ොත්�� මෙ�.

7. සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �රජාොමෙ� අවශාතො සපුරොලී� සහැති� කිරී� සඳහැො අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� විසින් 

වොර්ෂි�ව �වතින අවශ් �තොවන් මෙ�ොනවොදාැයි ඇඟයී�ක් සිදු�රනු ල�යි.

8. �� එවැනි ඇ�යීම්වලට සහැභොගී වී ඇත්මෙතමි.

9. අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� විසින් �ොර්� �ණ්ඩල� ඇතුළුව නව ඉලක්��ත �ැදිහැත්වීම්වල තිරසොර �ැවැත්�ට 

සහැො� වී� සඳහැො පිරිවැ� තක්මෙස්රැ කිරීම් සිදු �රනු ල�යි.

10. අ�මෙ� සො�න�ට / සංවිධාොන�ට �රජාොමෙ� අවශාතොවන්ට �ැලමෙ�න �රිදි වි�ල්� මෙ�ලොවන් ඇත.

11. අ�මෙ� සො�න�ට/සංවිධාොන�ට රහැසභොව� සහැ මෙ�ෞේ�ලි�ත්ව� සුරැකීමෙම් මූල මෙල්ඛ්යන පිළි�ඳව නිරන්තර 

�ොවත්�ොලීන පුහුණුවක් ඇත.

12. �ො පුහුණු කිරී��ට ලක් �ර ඇති අතර රහැසභොව� උල්ලංඝන� කිරීම්වල �ර�තල �ව මෙත්රැම් �ැනී�ට �ට හැැකි�.

13. �වතින රක්ෂණොවරණ ආ�ෘති හැරහැො සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය අවශාතො සපුරොලන්මෙන් මෙ�මෙස්දා 

�න්න පිළි�ඳ � රති�ත්ති�ක් අ�මෙ� සො�න�ට/සංවිධාොන�ට ඇත.

14. අ�මෙ� සො�න�ට/සංවිධාොන�ට සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට හිත�ොමී වූ සම්�ත මෙ�මෙහැයුම් කිි�ො �ටි�ොටි�ක් 
(Standard Operating Procedures -SOP) ඇත.

15. අ�මෙ� සො�න�ට/සංවිධාොන�ට සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට හිත�ොමී වූ සම්�ත මෙ�මෙහැයුම් කිි�ො �ටි�ොටි�ක් 
�� එ� සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට හිත�ොමී වූ සම්�ත මෙ�මෙහැයුම් ක් රි�ො �ටි�ොටි� (SOP) සම්�න්ධාව 
දාැනුවත් අතර ඒ පිළි�ඳව පුහුණුව ල�ො සිටිමි.

16. SOP� වොර්ෂි�ව සංමෙශාෝධාන� මෙ�මෙර්.

17. අ�මෙ� සො�න�ට/සංවිධාොන�ට අවදාොන�ට ලක්වි� හැැකි ජාන�හැන සම්�න්ධාව මෙස්වො ස්ථාොන �රති�ත්ති�ක් ඇත.

18. මෙ�� �රති�ත්ති� තුළ �� ස�ොජා�ත වී සිටිමි.

19. මෙ�� �රති�ත්ති� වොර්ෂි�ව සංමෙශාෝධාන� මෙ�මෙර්.

20. අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� අඩු මෙස්ව�යින් පිරිසක් කිි�ො �රන ස්ථාොන�ක් මෙලසදා හැැඳින්වි� හැැකි�.

21. අ�මෙ� සො�නමෙ�හි/සංවිධාොනමෙ�හි සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී �ොර්� �ණ්ඩල�ක් සිටින අතර සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 

පුේ�ලයින් �ොර්� �ණ්ඩල�ට �ඳවො �ැනීමෙම් � රති�ත්ති�ක්දා ඇත.

22. අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� SOGISEC මූලධාර්� පිළි�ඳ පුහුණුව ල�ො මෙදායි.

23. අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� විසින් SOGISEC මූලධාර්� පිළි�ඳ �ොවත්�ොලීන පුහුණුවක් ල�ො මෙදායි.

24. මෙවනස් මෙ�ොට සැලකීම් මෙනොකිරී� පිළි�ඳව වන �රති�ත්ති / මෙ�මෙහැවර �ර�ොශාන / �ොර්� �ණ්ඩල� හැො සම්�න්ධා 

� රති�ත්ති ආදි�ට ස්ත් රී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනන් �තොව� සහැ � ර�ොශාන� පිළි�ඳව �ැහැැදිලිව ඇතුළත් �ර ඇත.

25. අ�මෙ� සො�නමෙ�හි/සංවිධාොනමෙ�හි රැදිසිටීමෙම් �ො�ර, �ඳවො �ැනීමෙම් ස්ථාොන, �රීක්ෂොවන් සිදු �රන ස්ථාොන, නොන �ො�ර සහැ 
මෙවනත් මෙභෞති� අව�ොශා�න් තුළට සි�ලු� ස්ත් රී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනන් �තොවන් සහිත පුේ�ලයින් සොදාරමෙ�න් පිළි�නී.

26. අ�මෙ� සංවිධාොන�ට �ැමිමෙණන මෙස්වො ලොභීන්ට ඔවුන්මෙ� �ැ�ති න�, සර්වනො� සහැ ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී 

අනන් �තොව� පිළි�ඳව සටහැන් කිරී�ට ඉඩ සලසන �ඳවො �ැනීමෙම් ආ�ෘති �ත් ර ඇත.

27. මෙස්වො ල�ො �ැනීමෙම්දී �ඳවො �ැනීමෙම් ආ�ෘති �තී වලින් රැස්�ර �ත්  සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින් සම්�න්ධාව වන 
විමෙශ්ෂිත දාත්ත අ�මෙ� සංවිධාොන� විසින් අදාොළ �ලධාොරීන්ට වොර්තො �රන අතර උ�මෙත්දී �වරො ඇති ඔවුන්මෙ� ලිංගි�ත්ව� 
පිළි�ඳව වොර්තො මෙනො�රයි

  #  පරක්රාාශය                   ඔ� නැත

A සෞක්රාාට�: �ායන පිළිබඳ අත්ෙැකීම් 
වැඩි දියුණු කිරීම
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1. අ�මෙ� සො�න� / සංවිධාොන� වෛවදා නි�� / �රමිති / �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා / සං�ොින්ති විමෙශ්ෂිත මෙසෞඛ්ය �ැදිහැත්වීම් 

� රති�ත්ති� සංවර්ධාන� කිරී� සඳහැො �ටයුතු �රයි.

2. �� මෙම් පිළි�ඳව දාැනු� ල�ොමෙ�න ඇත.

3. අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� විසින් ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� තහැවුරැ කිරී� සහැ �ොනසි� මෙසෞඛ්ය රැ�වරණ� ඇතුළත්ව 

සංක් රොන්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට විමෙශ්ෂිත වූ මෙසෞඛ් � මෙස්වොවන් පිළි�ඳව පුහුණුව ල�ො මෙදායි.

4. සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට� විමෙශ්ෂිත වූ ලිං�ොශිිතව සම්මෙ�රෂණ� වන  ආසොදාන / එච්.අයි.වී. සම්�න්ධා 

සත්�ොර පිළි�ඳව පුහුණුවක් අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� �ගින් ස��නු ල�යි.

5. අ�මෙ� සො�න�/සංවිධාොන� විසින් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්ට� විමෙශ්ෂිත වන මෙසෞඛ්ය ආරක්ෂොව පිළි�ඳ 

නවත� සහැ �ොවත්�ොලීන පුහුණුවක් ල�ො මෙදායි. 

6. අ�මෙ� මෙස්වො ස��න්නන් මෙවත මෙ�ොමු කිරීමෙම් ලැයිස්තුවට, හැොනි� අව� කිරී� සඳහැො කිි�ො �රන පිරිස් ඇතුළත් මෙ�.

7. සටහැන: සි�ලු� මෙ�ොමු කිරීමෙම් මෙස්වො සඳහැො මෙ�� ලැයිස්තුව නිරන්තරමෙ�න් �ොවත්�ොලීන �ළ යුතු�.

8. අ�මෙ� මෙස්වො ස��න්නන් මෙවත මෙ�ොමු කිරීමෙම් ලැයිස්තුවට �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටළු පිළි�ඳව �ටයුතු �රන අ�දා 

ඇතුළත් මෙ�.

9. අ�මෙ� මෙස්වො ස��න්නන් මෙවත මෙ�ොමු කිරීමෙම් ලැයිස්තුවට ලිංගි�ත්ව� සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� �ත �දානම් වී 

සිදුවන හිංසන� පිළි�ඳව ක් රි�ො �රන පිරිස්දා ඇතුළත් මෙ�.

10. අ�මෙ� මෙස්වො ස��න්නන් මෙවත මෙ�ොමු කිරීමෙම් ලැයිස්තුවට නීති ආධාොර �ත කිි�ො �රන අ� දා ඇතුළත් මෙ�.

11. අ�මෙ� මෙස්වො ස��න්නන් මෙවත මෙ�ොමු කිරීමෙම් ලැයිස්තුවට ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන සැත්�ම් සහැ ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන සත්�ොර මෙස්වො ස��න පිරිස්දා ඇතුළත් මෙ�.

12. �� නිරන්තරමෙ�න් මෙම් ආ�ොරමෙ� මෙ�ොමු කිරීම් වල තත්ව� �සු වි�රම් කිරී� මෙහැෝ  �රීක්ෂො කිරී� සිදු�රමි.

13. මෙතො� අවසන් වී�ක් සිදුවී�ට මෙහැෝ �ල් ඉකුත් වූ ඖෂධා මෙහැෝ මෙ�ොන්ඩම්/ලිහිසි ද්රව  භොවිතො මෙනොකිරී�ට අ�ට අදාොළ 

�ොන්ත් රණ�න් ඇත.

සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වා �ැපයීම වැඩිදියුණු කිරීම

  #  පරක්රාාශය                   ඔ� නැත
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මෙ�� මෙ�වලමෙ�හි ස�හැර අං� මෙ�� මෙ�ොඩියුල� තුළ ආවරණ� �ර ඇත. ඔමෙ� සො�නි� 
භොවිත�ට අදාොළ �රශ්නවලට පිළිතුරැ ස��මින් ඉහැත සම්පූර්ණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව හැරහැො 
වැඩ �රන්න.

ඔ� ‘නැත’ �නුමෙවන් පිළිතුරැ මෙදාන �රැණු �ැන සිතො �ලන්න:

මෙ�� �රතර� පි�වො �ත හැැකි ආ�ොර� සහැ

ඔමෙ� පුහුණුව වැඩිදියුණු �ළ හැැකි ආ�ොර� පිළි�ඳව සං�ොින්ති මෙරෝගීන්මෙ�න් මෙහැෝ �රොමෙේශී� 
සං�ොින්ති �රජාොමෙවන් �රතිචොර ල�ො �න්මෙන් මෙ�මෙස්දා

�වයං අධාය යනය කිරීසෞම් වයායාම
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පුහුණු ක්රාළැ යුතු ක්රාරැණු

එක් එක් සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ල මෙරෝගීන්ට ඔ� ඔවුන් මෙවනුමෙවන් මෙ�නී සිටී� 
අ�� �රන �ි� මෙත්රැම් �ැනී�ට සවන් මෙදාන්න, එ� ක්ෂණි� අන්තර් පුේ�ල 
�ට්ටමින් (උදාොහැරණ�ක් මෙලස �වුමෙල් සො�ොජි��න් මෙහැෝ මෙවනත් මෙසෞඛ්ය මෙස්වො 
ස��න්නන් ස�ඟ) මෙහැෝ �ොසල්, මෙස්වො ස්ථාොන සහැ මෙවනත් සැ�සුම් වලට වඩො පුළුල් 
�ට්ට�� වි� හැැකි�.

සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ�  මෙසෞඛ්ය�, �හැ�ැවැත්� සහැ පුළුල් �ොනව 
අයිතිවොසි�ම් මෙවනුමෙවන් මෙ�නී සිටී� සඳහැො ඔමෙ� වෘත්තී� සං��� තුළ සහැ / 
මෙහැෝ සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය� මෙ�මෙරහි අවධාොන� මෙ�ොමු �ළ 
සං�ම් හැරහැො වැඩ �රන්න.

අදාොළ �ැමිණිලි �ොන්තීණ ඇතුළුව මෙසෞඛ්ය  මෙස්වොවන්ට පිවිසීමෙම්දී සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී 
පුේ�ලයින්මෙ� අයිතිවොසි�ම් පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ සහැ සං�ොින්ති පුේ�ල�න්මෙ� මෙසෞඛ්ය 
අයිති� වැඩිදියුණු කිරීමෙම් ඕනෑ� මුලපිරී�ක් පිළි�ඳ මෙතොරතුරැ �රසිේධා �රන්න.

නිති�තො ස්ව�ං වි�ණන� ඒ�ො�ේධා �රන සහැ ඔමෙ� �රොමෙේශී� සං�ොින්ති �රජාොමෙ� 
�රතිචොර�න්ට පිළිතුරැ දාක්වන Trans COMP වැනි �රජාො �ොදා� අධීක්ෂණ මුලපිරීම් 
වලට සහැභොගී වීමෙ�න් ඔමෙ� මෙස්වොවන් වැඩි දියුණු කිරී� දි�ට� �රමෙ�න �න්න.
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186පරිවර්තනීයමය සෞ�ෞඛ්යය සෞ�වයක් උසෞෙ�ා

�වයං ආවර්ජනය කිරීම 
හාා පරතිචාර අව�න් කිරීම

සෞමාඩියුලසෞයහි සෞමම අව�ාන අංගැසෞයහි සෞක්රාාට� සෞෙක්රාක් 
ඇත. පළැමුව, සෞමහි සෞමාඩියුලසෞ� ආරම්භාසෞ� දී අ�ා ඇති 
පරක්රාාශයන් පුනරාවර්තනය ක්රාරයි. �ංක්රාාාන්ති �මාජභාාවී 
පුද්ගැලයින්සෞ� සෞ�ෞඛ්යය �හා �ත්රී ී පුරැෂ භාාවය තහාවුරැ 
ක්රාරන සෞ�ෞඛ්යය ාරක්ෂාව පිළිබඳ ඔසෞ� ෙැනුම �හා අෙහා� 
නැවත තක්සෞ�රැ කිරීමට සෞමය අව�ථාවකි. සෞමම සෞතාරතුරැ 
තනික්රාරම ඔසෞ� �වයං පරාවර්තනය �ඳහාා සෞ�.

මෙ�ොඩියුලමෙ�හි මෙ�� අවසොන අං�මෙ�හි මෙ�ොටස් මෙදා�ක් ඇත. �ළමුව, 

මෙ�හි මෙ�ොඩියුලමෙ� ආරම්භමෙ� දී අසො ඇති �ර�ොශා�න් පුනරොවර්තන� 

�රයි. සං�ොින්ති ස�ොජාභොවී පුේ�ලයින්මෙ� මෙසෞඛ්ය සහැ ස්තීී පුරැෂ 

භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය ොරක්ෂොව පිළි�ඳ ඔමෙ� දාැනු� සහැ අදාහැස් 

නැවත තක්මෙස්රැ කිරී�ට මෙ�� අවස්ථාොවකි. මෙ�� මෙතොරතුරැ තනි�ර� 

ඔමෙ� ස්ව�ං �රොවර්තන� සඳහැො මෙ�.
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�වයං ආවර්ජනය කිරීසෞම් පරක්රාාශ
පහාත ෙැක්සෞවන පරක්රාාශ 18 කියවා ඔබ ඒවාට සෞක්රාාපමණ දුරක්රාට එක්රාඟෙැයි සෞතෝරන්න.

සො�නි� වෛවදාවර�කු මෙලස, මෙස්වොදාො���කුමෙ� ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී අනනතොව� පිළි�ඳව 
අවමෙ�ෝධා �ර �ැනී� ඔවුන්ට වඩො මෙහැොඳ රැ�වරණ�ක් ල�ො දී�ට �ට උ��ොරී මෙ�.
තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

සං�ොින්ති මෙස්වොදාො���කු ස�ඟ ඔවුන්මෙ� ස්තීී පුරැෂ භොව� සහැ ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ 
�රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො අවශාතො �ැන �තො කිරී�ට භොවිතො �රන නි���න් �ර�ොණවත් 
�ට්ටමින් �� දානිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

ස�ස්ත �මෙනෝ ස�ොජී� තක්මෙස්රැව� මෙ�ොටසක් මෙලස �ොනසි� මෙසෞඛ්ය �ැටළු පිළි�ඳව 
සො�ච්ඡාො කිරී�ට �� දාක්ෂ වන අතර, ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොවී විවිධාත්ව� �ොනසි� මෙරෝ��ක් 
මෙනොවන �වත්, සං�ොින්ති මෙරෝගීන් අත්විඳින ඕනෑ� �ොනසි� මෙසෞඛ්ය අභිමෙ�ෝ��ක් ස්තීී 
පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙස්වොවන්ට �රමෙ�ශා වී�ට �ොධාොවක් මෙනොවන �වත් �ර�ොශා �රමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වො සහැ දාැනුවත් �ැ�ැත්ත පිළි�ඳ මූලධාර්� �� 
මෙත්රැම් �තිමි.
තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර පුේ�ලයින් සඳහැො සහැති� �ළ හැැකි සහැ 
සි�ල්ල ඇතුළත් වන සො�නි� �රිසර�ක් නිර්�ොණ� �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දාැයි �� මෙත්රැම් 
�තිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

සං�ොින්ති මෙස්වොදාො��යින් සඳහැො පිළි�ො �රීක්ෂණ �ොර්මෙ�ෝ�මෙේශා කිි�ොත්�� �රන්මෙන් 
මෙ�මෙස්දාැයි �� දානිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

සං�ොින්ති මෙරෝගිමෙ�කුමෙ�න් තහැවුරැ වන භොෂොවක් භොවිතො �රමින් ඔවුන්මෙ� ලිංගි� ඉතිහැොස� 
�ැන වි�සො �ර�ොණවත් මෙතොරතුරැ ල�ොමෙ�න ඔවුන්ට අවශා කු�නො�ොරමෙ� �රීක්ෂොවක්දා 
�න්න තීරණ� කිරී� සිදු �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �� දානිමි. 

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන සහැ PEP, PrEP මෙහැෝඑච්. අයි.වී  ඖෂධා අතර 
අන්තර්කිි�ො පිළි�ඳව �වතින �ැටළු ඇතුළුව එච්.අයි.වී වැළැක්වී�, ආරක්ෂො වී� සහැ 
�රති�ොර පිළි�ඳව සං�ොින්ති �ොන්තොවන්, සං�ොින්ති පුරැෂයින් සහැ ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� 
විවිධාො�ොර වන පුේ�ලයින් ස�ඟ �තො �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දාැයි �� දානිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 
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�වයං ආවර්ජනය කිරීසෞම් පරක්රාාශ
ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙහැෝමෙ�ෝන �ළ�නො�රණමෙ� �රධාොන �ැටළු �� මෙත්රැම් 
මෙ�න ඇත්මෙතමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

�ැ�ර් සහැ පි�යුරැ ආ�ෘති වැනි �ෘති� ශාරීරොං� භොවිත�, �ැඳුම් සිදු කිරී� සහැ ටක් කිරී� 
ආදි� මෙ�ොමෙහැෝ සං�ොින්ති පුේ�ලයින් සඳහැො ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ කිරීමෙම් �ි��න් වන 
�ව �� දාන්නො අතර, මෙම්වො ආරක්ෂිතව භොවිතො �රන්මෙන් මෙ�මෙස්දා �න්න පිළි�ඳව �ට 
උ�මෙදාස් දි� හැැකි�.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන ශාල�ර්��න්හි �රොස� සහැ ශාල�ර්��ට මෙ�ර, අතරතුර 
හැො �සුව අවශා වි� හැැකි සො�ොන වෛවදා ආධාොර �ැන �� දානිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

මෙ�ෞවනමෙ� �සුවන පුේ�ලමෙ�කුමෙ� සහැ ඔවුන්මෙ� �වුමෙල් අ�ට මෙ�න්� ස�ොජී� සහැ� ල�ො 
දී� සහැ සංවර්ධාන�ට සුදුසු මෙතොරතුරැ සැ�යී� වැනි මෙ�ෞවන විමෙ� �සුවන අමෙ�කුමෙ� ස්තීී 
පුරැෂ ස�ොජාභොවී ��නට සහැ� දාැක්වීමෙම්දී සො�ොන මෙසෞඛ්ය වෘත්ති�මෙ�කු වශාමෙ�න් �ට 
�ළ හැැකි �ොර්�භොර� �� දානිමි. 

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

�මෙ� මෙරෝගීන්ට ස්තීී පුරැෂ භොව� තහැවුරැ �රන මෙසෞඛ්ය මෙස්වොවක් ල�ො �ැනී�ට අවශා 
නම්, සං�ොින්ති සහැ ස්තීී පුරැෂභොව� විවිධාො�ොර වන පුේ�ලයින්ට විමෙශ්ෂ �රති�ොර අවශා 
නම් ඔවුන් මෙ�ොමු �ළ යුතු ස්ථාොන දා ඇතුළුව ඔවුන්ට ල�ො දි� හැැකි වි�ල්� �ැන �� දානිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 

සං�ොින්ති හැො ස්තීී පුරැෂ ස�ොජාභොව� විවිධාො�ොර පුේ�ලයින් හැට ස��ොලීනයින්මෙ� සහැ� 
අවශා නම් ඔවුන්ව මෙ�ොමු �ළ යුත්මෙත් මෙ�ොතැනටදාැයි �� දානිමි.

තදින්� එ�ඟ මෙනො මෙ�   එ�ඟ මෙනොමෙ�   �ධාස්ථායි  එ�ඟ මෙ�  තදින්� එ�ඟමෙ� 
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