HIV සදහා ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ (2018-2022) මෙනුමෙන් HIV සදහා අධි අෙධානම්
ප්රජාෙන්ම ිර්දමශය න්
2018 – 2022 ෙසර සදහා සැදීෝට ිර මිත HIV සදහා ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ ශ්රී ලංකාමේ HIV ෝ්දධන සදහා විමයේෂිත .
2030 ෙන විට මලපකමේ නෙ HIV අසාදන බින්දුෙ කිරීෝට ම පලී ඉලක්ක මලස පිළිම න එති අතර ශ්රී ලංකාෙ 202ව ෙන
විට නෙ ආසාදන බින්දුෙ කිරීෝට ඉලක්ක කරන ලදී.
මකමසේ මෙතත් 2017 ම පලී AIDS දත්ත ෝදතාෙන්ට අනුෙ ආසි ා ාැසිපික් කලාාමේ රටෙල් සෝ සසදන කල ශ්රී ලංකාෙ
තුල නෙ HIV අසාදන ෙැඩි මෙමින් ාෙතී.
ශ්රී ලංකාමේ HIV තත්ෙ HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් අතර බහුලෙ ාැතිර තිමබන බෙ දක්නට ලැමබයි. HIV සදහා අධි
අෙදානම් ප්රජාෙන් මලස පිිමමින් සෝ ිංංිකකෙ හැසිමරන පිිමමි, සංක්රාන්ති සෝාජභාවී කාන්තාෙන්, ිංංිකක ෙෘත්තික න්, ෝත්ද්රෙය
එන්නත් කර න්නන්, බීච් මබපයිස් හදුනාම න ඇත.
2021 දී ශ්රී ලංකාෙ ෝධයෝ අදා ම් රටක් මලස මලපක බැංකුෙ විසින් පිිං න්නා ිරසාමෙන් ම පලී අරමුදල විසින් ශ්රී ලංකාෙට
HIV සදහා මදනු ලබන ආධාර 2021 න් ාසු නතර කිරීෝට ඉඩ ඇත. ම පලී අරමුදමල් ආධාර ෝිකන් සිදු කරනු ලබන ෙැඩ
සටහන් 2021 න් ාසු ක්රි ාත්ෝක කරන ආකාර පිළිබද අා විමයේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වි යුතු . එෝ ිරසාමෙන් 2018 – 2022
ෙසර සදහා සැදීෝට ිර මිත HIV සදහා ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ ශ්රී ලංකාමේ HIV ෝ්දධන සදහා ඉතා ෙැද ත් ෙනු ඇත. එ
සැකසීමම්දී UNAIDS ආ තන ෝිකන් නම් කර ඇති 90 - 90 – 90 උාා ෝා්ද උාම පගී කර ැනීෝ ෙැද ත් .
මෝෝ නෙ ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්ෝට HIV සෝ ජීෙත් ෙන සහ HIV ිරසාමෙන් බලාෑම් ෙලට ලක්වූ සහ HIV සදහා අධි
අෙදානම් ප්රජාෙන් මලස ාහත සදහන් අාම ිර්දමශය න් ඉදිිමාත් කිරීෝට කැෝැත්මතමු.

ප්රතිපත්තතිපය නිර්දේශ න්
01. සි ල්ලන්දේය යානව හිමිකම් සුරැකීය
නෙ ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුලට “සි ල්ලන්ම ෝ ෝානෙ හිමිකම් සුරැකීෝ” ඇතුලත්වීෝ අතයෙයය කරුණකි. HIV
සෝ ජීෙත් ෙන සහ HIV ිරසාමෙන් බලාෑම් ෙලට ලක්වූ සහ HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන්ම (පිිමමින් සෝ
ිංංිකකෙ හැසිමරන පිිමමි, සංක්රාන්ති සෝාජභාවී කාන්තාෙන්, ිංංිකක ෙෘත්තික න්, ෝත්ද්රෙය එන්නත් කර න්නන්)
ෝානෙ හිමිකම් සුරැකීෝ සහ ඔවුන්ම ෝානෙ හිමිකම් කඩ ෙන නීතිෝ බාධක ඉෙත් කිරීෝ සහ එෝ ප්රජාෙන්ම ෝානෙ
අයිතිොසිකම් හදුනා ැනීෝ ෙැද ත් මේ.
02. ස්ත්රී පුරුෂ සයාජභාවී සයානා්තයතාව
ස්ත්රී පුරුෂ සෝාජභාෙ ට සංමේදී ප්රතිකාර සහ රැකෙරණ ක්රෝ අනු ෝන කල යුතු . විමයේෂම න් සංක්රාන්ති සෝාජභාවී
පුශ ල න් හට මකොන් මකොට සැලකීම් සහ මෙනස් මකොට සැලකීෝ ෙිංන් මතොර හිංසන න්ම න් මතොරවූ සෝාන
ඉඩකඩක් සැලසි යුතු .
03. HIV සයග ජීව්ත වන්නන්දේ දා ක්තව වැඩිපුර ලබාගැනීය.
HIV සෝ ජීෙත් ෙන්නන්ම දා කත්ෙ HIV ෝ්දධන ක්රි ාෙිං සදහා තෙදුරටත් ෙැඩි කල යුතු . තීරණ ැනීම්,
සැලසුම් කිරීම් , ක්රි ාත්ෝක කිරීම් හා අධීක්ෂණ කිරීම් සඳහා HIV සෝ ජීෙත් ෙන්නන් සහ එෝ ප්රජාෙන් ිරම පජන
කරන ආ තන සහභාගී කර තයුතු .
04. HIV අධි අවධානම් ප්රජාවන්
HIV ෝ්දධන කිරීමම්දී ඒ සදහා අධි අෙධානම් ප්රජාෙන්ම දා කත්ෙ අතිය ෙැද ත් . ඔවුන් මුහුණ මදන නීතිෝ
බාධක සහ ෝානෙ හිමිකම් උල්ලංඝන වීම් ආදී තත්ෙ න් හදුනා ැනීෝ සහ එෝ බාධාෙන් ඉෙත් කිරීෝ කල යුතු .
ඔවුනටද අමනකුත් ජන මකොට්ටාය මෝන්ෝ මසේොෙන් ලබා ැනීෝට සුදුසු ිරදහස් ාිමසර ක් ිර්දෝාණ වි යුතු . HIV
ෝ්දධන ක්රි ාෙිං තුල ඔවුන් පිළිබද තීරණ ැනීම්, සැලසුම් කිරීම්, ක්රි ාත්ෝක කිරීම් හා අධීක්ෂණ කිරීම් සඳහා
ඔවුන්ම සහභාිකත්ෙ ලබා ත යුතු .
05. සිවිල් සයාජ න්හි දා ක්තව
ඵලදායී ඉලක්ක ත ෙැඩසටහන් ේදධන කිරීෝ හා ක්රි ාත්ෝක කිරීෝ සඳහා සිවිල් සෝාජමේ අ්දථෙත් සහභාගීත්ෙ
ඉතා ෙැද ත් මේ. HIV ෝ්දධන සදහා ෙැඩසටහන් සැලසුම් කිරීෝ, ක්රි ාත්ෝක කිරීෝ සහ අධීක්ෂණ කිරීෝ සඳහා සිවිල්
සෝාජ සහ HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් සහභාගී වි යුතු . එමෝන්ෝ ඔවුන් HIV ෝ්දධන සදහා තීරණ ැනීමම්
කටයුතුෙල ම දී සිටි යුතු .

සාර්ථක්තව යැනීය සඳහා දර්ශක
01. HIV සදහා සාදන ජාතික කමෝොා සැලැස්ෝ ිරරීක්ෂණ කිරීෝ සදහා සාදන ලද ද්දයක න් තුල HIV සදහා අධි
අෙදානම් ප්රජාෙන් පිළිබඳ විමයේෂ ද්දයක න් ඇතුළත් වි යුතු . විමයේෂම න් HIV ෙයාප්තිති අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් තුල
ාැතිමරන බැවින් ඔවුන් සදහා ද්දයක ඇතුලත් කර එෝිකන් ලබා න්නා ප්රතිාල විය්මල්ෂණ කල යුතු .
I.

ARV ලබා න්නා HIV සෝ ජීෙත් ෙන අධි අෙධානම් ප්රජාෙන් සහ ARV ෝිකන් ඔවුන්ම ාාලන කල
වෙරස ෝට්ටම් ෙල ප්රතියත න් පිළිබද විමයේෂිත ද්දයක ඇතුළත් කළ යුතු .

II.

අමනකුත් ිංංිකකෙ සම්මප්රේෂණ ෙන මරප ෙැළදුන සහ ප්රතිකාර ලබා ත් අධි අෙධානම් ප්රජාෙන්ම
ප්රතියත න් පිළිබද විමයේෂිත ද්දයක ඇතුළත් කළ යුතු .

III.

PrEP භාවිතා කරන HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් පිළිබඳ විමයේෂ ද්දයක ඇතුළත් කළ යුතු .

02. ARV ලබා න්නා HIV සෝ ජීෙත් ෙන ප්රජාෙන් සහ ARV ෝිකන් ඔවුන්ම ාාලන කල වෙරස ෝට්ටම් ෙල ප්රතියත න්
පිළිබද විමයේෂිත ද්දයක ඇතුළත් කළ යුතු . ඔවුන්ම ාාලන කල වෙරස ෝට්ටෝ නු HIV වෙරස සම්මප්රේෂණ
වීෝ ෙලක්ෙයි. මෝ නෙ HIV අසාදන ෙැලක්වීෝට සුදුසුෝ උාා ෝා්ද යි.
03. ශ්රී ලංකාෙ තුල CD 4 ප්රෝාණ කුෝක් වුෙත් ARV ලබා දීෝ HIV තත්ෙ තහවුරු වූ වි සෝ ආරම්භ කරන ිරසාමෙන්
ARV ලබා න්නා HIV සෝ ජීෙත් ෙන ප්රජාෙන්ම ප්රතියත න් පිළිබද ද්දයක ඇතුළත් කළ යුතු .
04. NSACP ආ තන ෝිකන් HIV සෝ ජීෙත් ෙන්නන් හට සහ HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන්ට සහම පගී සහ සංමේදී
ාිමසර ක් ිර්දෝාණ කිරීෝ ිරරීක්ෂණ සදහා ද්දයක ඇතුලත් කල යුතු . දැනට ාෙතින ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුල
ඇතුලත්ෙ ඇත්මත් PLHIV මකොන්කිරීමම් ද්දයක ( PLHIV Stigma Index) ාෝණක් බැවින් HIV සදහා අධි අෙදානම්
ප්රජාෙන්ම මකොන්කිරීමම් ද්දයක ක් ද ඇතුලත් කල යුතු . මෝෝ ද්දයක තුිංන් එෝ ප්රජාෙන්ම ෝානෙ අයිතිොසිකම්
හදුනා ැනීෝ සහ නීතිෝ බාධක ඉෙත් කිරීෝ ිරරීක්ෂණ කිරීෝට ම ොදා ත හැක.
05. මසේොෙන්ට ම ොමු වීෝ ෝැනීෝ සඳහා ද්දයක ක් සකස් කළ යුතු . HIV සෝ ජීෙත් ෙන ප්රජාෙන්ට හා HIV සදහා අධි
අෙදානම් ප්රජාෙන් මෙත සුහදශීලී, සාදරම න් පිිං ැමනන සහ විිරය් මනොකරන මසේො සැායීෝ සඳහා සා න සහ
කා්ද ෝණ්ඩල ට ිරතිාතා පුහුණුෙ ලබා දි යුතු .

අවධාන ද ොමු කල යුතු විදශේෂ කරුණු
1. තරීක්ෂණ වැඩි කිරීය
2025 ෙන විට නෙ අසාදන බින්දුෙ කිරීෝ සදහා ෙැද ත්ෝ ෙන්මන් HIV ාරීක්ෂණ ෙැඩි කිරීෝයි. HIV සදහා අධි අෙදානම්
සහ අමනකුත් ප්රජාෙන් HIV සදහා වූ ාිමක්ෂණ න් මකමරහි ම ොමු කරවීෝ සහ සි ල්ලන් අතර ාරීක්ෂණ න් ෙැඩි කිරීෝ
සිදු කල යුතු .
2. PrEP (Pre Exposure Prophylaxis)
නෙ ක්රමෝපාා සැලැස්මෝහි PrEP පිළිබද අිරෝද ම න් ඇතුලත් වි යුතු . HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් මෙත
ලබා මදන අමනකුත් ාැමක්ජ න් සෝ PrEP ද ම පජනා කිරීෝ තුිංන් ාිමපූ්දණ ාැමක්ජ ක් ඔවුනට ලබා දි හැක.
නෙ ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ ෝිකන් PrEP පිළිබද දැනුෝ ලබාදීෝ, ක්රි ාත්ෝක කිරීෝ, ක්රි ාෙිං හා ෝා්දම පාමශය න්
සැලසුම් කිරීෝ, ප්රතිසම්ාාදන කටයුතු කල හැක. මම් සදහා මලපක මසෞඛ්ය සංවිධානම න් ිරකුත් කරන ලද මෝොුයයුල
භාවිතා කල හැක.
3. PeP (Post Exposure Prophylaxis)
NSACP වෙදයෙරුන්ට අනුෙ PeP ලබා මදන්මන් විමයේෂ අෙධානම් ච්ද ා මහප අෙස්ථාෙන් විය්මල්ෂණ කර දි
යුතුෝ නම් ාෝණකි. HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් සදහා ඔවුන්ම අෙධානම් ච්ද ාෙ අනුෙ PeP ම පජනා කිරීෝ සිදු
කල යුතු . අනෙයය විය්මල්ෂණ න් මනොකර PeP ලබා ැනීෝ ාහසු කිරීෝ සහ HIV සදහා අෙදානම් ප්රජාෙන් මම් පිළිබද
දැනුෙත් වීෝද කල යුතු .
4. නව HIV තරීක්ෂණ ක්රය
HIV ස්ෙ ං ාරීක්ෂාෙන්, මුඛ් තරල මහප ඇඟිිං තුඩින් රුධිර ම න කරන ාරීක්ෂාෙන් ප්රජා මුිංක සංවිධාන හරහා
ක්රි ාත්ෝක කල යුතු . විමයේෂම න් ස්ෙ ං ාරීක්ෂණ සදහා ම ොමු කල යුතු .
5. අනනයතාවන් හදුනාගන්නා දක්ත හදුන්වාදීය (Unique identification code)
ිංං ාශ්රිත ස න සදහා ම ොමුෙන පුශ ල න්ම රහසයභාෙ ආරක්ෂා වීෝ ඉතා ෙැද ත් බැවින් එෝ සා න න්හි
මසේොෙන් සදහා ම ොමුෙන පුශ ල න්ම අනනයතාෙ න් හදුනා න්නා ක්රෝ මේද (ිංපිම ොනු ක්රෝ ) මෙනස් වි
යුතු . (මම් ෙනවිටත් HIV සෝ ජීෙත් ෙන්නන්ම ිංපිම ොනු කළු ාැහැම න්ද අමනකුත් ිංපිම ොනු මෙනත්

ාැහැ කින්ද ඇති බැවින් ිංපිම ොනු ාැහැ න් පිළිබද දන්නා ඕනෑෝ මකමනකුට HIV සෝ ජීෙත් ෙන්නන් හදුනා ත
හැක.) අනනයතාෙ න් හදුනා ැනීෝට නෙ ක්රෝමේද ක් නෙ ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුල ඇතුලත්වි යුතු .
6. නව තාක්ෂන උතද ෝගී කර ගැනීය
මසේොෙන් සැායීෝ සහ මතොරතුරු සැායීෝ සඳහා නෙ තාක්ෂණ ම ොදා ැනීෝ ෙැද ත් .. සෝාජ ෝාධය න් සහ
අමනකුත් සෝාජ ජාලාෙන් ( Facebook ආදී ) HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් මෙත මසේොෙන් සහ මතොරතුරු ලබදීෝ
සහ ඔවුන් මෙත ලඟා වීෝට ම ොදා ත යුතු . නෙ ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුිංන් NSACP ආ තන මම් සදහා යක්තිෝත්
කල යුතු .
හානි අවය කිරීය (Harm Reduction)
HIV ෝ්දධන ෙැඩ සටහන් තුල “හාිර අෙෝ කිරීෝ” කතා බහට ලක් ෙන්මන් ඉතා සීමිතෙ . ඔපිම පයීඩ් ආමශයක චිකිත්සාෙ (
Opioid Substitution Therapy ) (OST) මහප අලුත් එන්නත් කටු සහ සිිමන්ජ හුෙෝාරු කිරීමම් ෙැඩ සටහන් තෙෝත් ක්රි ාත්ෝක
කර මනොෝැත. මෝෝ හාිර අෙෝ කිරීමම් මසේොෙන් සිදු මනොකිරීෝ ිරසාමෙන් එන්නත් ෝිකන් ෝත්ද්රෙය විද න්නා ප්රජාෙම නෙ
HIV ආසාදන අෙෝ කිරීෝ අසීරු වි හැක. නෙ ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුල හාිර අෙෝ කිරීම් ෙැඩසටහන් සහ නීතිෝ බාධාෙන්
පිළිබද ඇතුලත් වි යුතු .මම් සදහා මුිංක සාකච්චාෙන් අධිකරණ අෝාතයංය සහ අදාල අමනකුත් අෝාතයංය සෝ කිරීෝ කල
හැක.
තරුණ ප්රජාව
ෙ ස අවු 1ව – 34 අතර පුශ ල න් අතර HIV ෙයාප්තිති ෙැඩි මෙමින් ාෙතින බෙ NSACP නෙතෝ දත්ත න්ට අනුෙ මානී යි.
නෙ ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුල සි ලුෝ තරුණ ප්රජාෙන් සහ HIV සදහා අධි අෙදානම් තරුණ ප්රජාෙන් පිළිබද ෙැඩිපුර අෙධාන ක්,
තරුණ හිතකාමී ාිමසර ක් සැදීෝ සහ ඔවුනට ිරසි පිළි ැනීෝක් දි යුතු .තරුණ ාරපුර අතර HIV ෝ්දධන සදහා රට තුල
ක්රි ාත්ෝක කරණ ෙැඩසටහන් සැලසුම් කිරීෝ, ක්රි ාත්ෝක කිරීෝ, අධීක්ෂන කිරීෝ ආදී කරුණු සදහා ඔවුන්ම සහභාිකත්ෙ
ෙැඩිපුර ලබා ත යුතු .
ධාරිතා වර්ධන

(Capacity building)

විමයේෂම න් HIV සදහා අධි අෙදානම් ප්රජාෙන් සහ HIV සෝ ජීෙත් ෙන්නන් සදහා කටයුතු කරන ආ තන න්හි ධාිමතා
ේදධන ඉතා ෙැද ත් . 2013 – 2017 HIV සදහා වූ ජාතික ක්රමෝපාා සැලැස්මම් ක්රමෝපාා ෝා්ද 4: මසෞකය ාශධති
යක්තිෝත් කිරීෝ ටමත් 2017 දී බලාමාොමරොත්තු ෙන ප්රතිාල ෙිංන් අංක 4.3. “රජදේ සහ සංවර්ධන තාර්ශ්ව න්දේ සහද ෝග
රාජය දනොවන සංවිධාන වල සංවිධානා්තයක, මූල් සහ තාක්ෂණික සහා වැඩිදියුණු කිරීයට උදව් කිරීය” සදහන් කර ඇති
අතර මෝ සිදු කිරීෝට ාාවිච්චි කල යුතු උාා ෝා්ද න් මලස “සිවිල් සංවිධාන සහ ප්රජා මුිංක සංවිධාන ෙල ධාිමතාෙ ෙැඩි
දියුණු කිරීෝ තුිංන් මසේොෙන් ෙැඩි දියුණු කිරීෝ” සදහන් කර ඇත. නෙ ක්රමෝපාා සැලැස්ෝ තුල මම් පිිංබදෙ විමයේෂම න් සදහන්
වි යුතු අතර එ ිරරීක්ෂණ සදහා ද්දයක න්ද ඇතුලත් වි යුතු .
ප්රජා තේධතීන් ශක්තිපය්ත කිරීය Community System Strengthening (CSS)
ෙත්ෝන් ක්රමෝපාා සැලැස්මෝහි HIV ෝ්දධන සදහා ප්රජා ාශධති යක්තිෝත් කිරීෝ ැන විමයේෂම න් සඳහන් කර නැත.
මසෞඛ්ය ාශධති යක්තිෝත් කිරීෝ මෝන්ෝ ප්රජා ාශධතීන් යක්තිෝත් කිරීමම් ෙැද ත්කෝ අෙධාරණ කළ යුතු . බලාෑෝට ලක්
වූ ප්රජාෙන්ට HIV ෝ්දධන ට ඵලදායි මලස ප්රමේය වීෝ සහතික කිරීෝ, ප්රතිකාර හා රැකෙරණ ාෙත්ො ැනීෝ මෝන්ෝ නීතිෝ
බාධක ආෝන්ත්රණ කිරීෝ සඳහා ප්රජා ාශධති ෙැද ත් මේ.මම් සඳහා ිරය්චිත ක්රමෝපාා න් ඇතුළත් වි යුතු .
තිපරසාරභාව (Sustainability)
ේදතෝාන දළ ජාතික ආදා ෝ සහ ආ්දථික ේදධන ෝට්ටෝකට අනුෙ ශ්රී ලංකාෙ 2021 දී ම පලී අරමුදල සඳහා සුදුසුකම්
මනොලබන බෙට ඇස්තමම්න්තු කර ඇති අතර ඉන් ාසු HIV ෝ්දධන සදහා ප්රජා මුිංක සංවිධාන ෙල සහම ප
ලබා ැනීෝ
කලයුත්මත් මකමසේද න්න ෙැද ත් .මදනාට ශ්රී ලංකා රජ HIV ෝ්දධන සදහා මුළු වි දමින් වව% ක් ාෝණ ම ොදන අතර
ම පලී අරමුදල නතර කල ාසු ප්රජා මුිංක සංවිධාන න්හි සහභාිකත්ෙ පිළිබද ැටළු ෝතු වි හැක. නෙ ක්රමෝපාා
සැලැස්මෝහි HIV ෝ්දධන ෙැඩසටහමනහි තිරසාර ාැෙැත්ෝ පිළිබද විමයේෂ සැලකිල්ලක් දක්ො තිබි යුතු .
අන්ත්ද ාාලන ඒකාබශධතාෙ (Inter -ministerial integration)
HIV ෝ්දධන සදහා අන්ත්ද අෝාතයංය ඒකාබශධ කිරීෝ ප්රේදධන සඳහා ප්රාම පිකක උාා ෝා්ද ක් තිබි යුතු . තිරසාර
සංේදධන හා ෙනජීවී අෝාතයංය , අධිකරණ අෝාතයංය , සෝාජ සුබසාධන අෝාතයංය , කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ
අෝාතයංය , ම ෞෙන කටයුතු අෝාතයංය ආදී අෝාතයංය සෝ නීතිෝ බාධාෙන් ඉෙත් කිරීෝට සහ සෝාජී ආරක්ෂණ න්
ඇති කිරීෝට කටයුතු කල යුතු . එෙන් බහු ාා්දය්වික මේදිකාෙල දී සිවිල් සෝාජ සංවිධානෙල සහභාිකත්ෙ ද ප්රේදධන කළ
යුතු .

