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ேகாைவ அர� ஆ�ப�தி�ய�� ர�த� ஏ�றியதா� 2 வய� ெப�

�ழ�ைத�� எ�.ஐ.வ�. பாதி�� ஏ�ப���ளதாக ெப�ேறா� �கா�

அள����ளன�. #HIVBlood #CoimbatoreGovtHospital

ேகாைவ:

தி��சி மாவ�ட� மண�பாைற ப�திைய ேச��த வாலிப� ஒ�வ� கட�த 9

வ�டமாக தி����� த�கி அ���ள தறி�ப�டைறய�� ேவைல பா���

வ�கிறா�.

இவ��� கட�த 3 வ�ட�க��� �� தி�மண� நைடெப�ற�.

தி�மண�தி�� ப�� அ�த வாலிப� தன� மைனவ��ட� தி����� வசி��

வ�கிறா�.

இ�த த�பதி�� கட�த 6.2.17 அ�� தி��சி அர� ஆ�ப�தி�ய�� ஒ� ஆ�,

ஒ� ெப� என இர�ைட �ழ�ைதக� ப�ற���ள�. இ� �ழ�ைதக�� எைட

�ைறவாக இ��ததா� 32 நா�க� த�வ�ர சிகி�ைச ப��வ�� சிகி�ைச

அள��க�ப�� உ�ள�.

ப��ன� வ���� ைவ�� பராம��� வ���ளன�. கட�த 11.7.18 அ�� ெப�

�ழ�ைத�� சள� ம��� ��� திணற� ஏ�ப�� உ�ள�. உடேன �ழ�ைதைய

தி���� அர� ஆ�ப�தி��� ெகா�� ெச���ளன�.
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�ழ�ைதைய ப�ேசாதி�த டா�ட�க� இ�தய�தி� ஓ�ைட இ��பதாக �றி

உ�ளன�. ேம�� ர�த� ஏ�றி உ�ளன�.

த�ேபா� அ��ழ�ைத�� எ�.ஐ.வ�. பாதி�� இ��பதாக ேகாைவ அர�

ஆ�ப�தி� டா�ட�க� ெத�வ��� உ�ளன�. இ� �றி�� �ழ�ைதய�� த�ைத

�றியதாவ�-

என� ெப� �ழ�ைத�� இ�தய�தி� ஓ�ைட இ��பதாக �றி ேகாைவ அர�

ஆ�ப�தி�ய�� ர�த� ஏ�றினா�க�. அ�ேபா� நா� ம��� தா�

�ழ�ைத�ட� இ��ேத�. என� மைனவ� ெவள�ேய ெச�� இ��தா�.

அ�த சமய�தி� ர�த� ஏ�றிய ஒ� டா�ட� ெவள�ேய ெச�� வ��டா�. அ��

வ�த ம�ெறா� டா�ட� ர�த பா��ைல எ��� வ��டா�.

இ� �றி�� நா� ேக�ட ேபா� இ� வயதானவ�க��� உ�ய ர�த�. அதைன

மா�றி ஏ�றி வ��டன� என �றினா�. �ழ�ைதைய ஆ�ப�தி�ய�� அ�மதி�த

3 நா�கள�� ��சா�� ெச�தன�.

�ழ�ைதய�� இ�தய�தி� ஓ�ைட இ��பதாக �றின��க�. ஆனா� 3 நாள��

��சா�� ெச�� வ����கேள என நா� ேக�ேட�. ப��ன� நா�க� ஒ� வார�

�றேநாயாள�யாக �ழ�ைத�� சிகி�ைச ெப�ேறா�.

கட�த 3 மாத���� �� �ழ�ைதய�� கா�, உட�ப�� க�� வ�த�. அ�ைம

ேநா� தா�கி இ��கலா� என க�தி ம��� ெகா��ேதா�. ஆனா�

�ணமாகவ��ைல. இதைன ெதாட��� கட�த மாத� 6-� ேததி �ழ�ைதைய

ேகாைவ அர� ஆ�ப�தி�ய�� அ�மதி�ேதா�.



�ழ�ைதய�� ர�த�ைத ப�ேசாதைன ெச�த டா�ட�க� எ�.ஐ.வ�. ெதா��

இ��பதாக ெத�வ��தன�. எனேவ எ�க� 3 ேப���� எ�.ஐ.வ�. ெதா��

இ��கிறதா? என ப�ேசாதைன ெச�தன�.

ஆனா� எ�க��� ெதா�� இ�ைல என ெத�வ��தன�. ஆனா� அத�கான

சா�றிதைழ ெகா��கவ��ைல. இதனா� ச�ேதக� ஏ�ப�ட�. ப��ன� நா�க�

3 ேப�� தன�யாக ப�ேசாதைன ெச�ேதா�.

அதி� எ�க��� எ�.ஐ.வ�. பாதி�� இ�ைல எ�ப� ெத�ய வ�த�. எ�க���

இ�லாதேபா� �ழ�ைத�� ம��� இ�த ெதா�� எ�ப� ஏ�ப�ட�?

�ழ�ைத ப�ற�த தி��சி அர� ஆ�ப�தி� தவ�ர ம�றப� நா�க� ேகாைவ அர�

ஆ�ப�தி�ய�� தா� சிகி�ைச அள����ேளா�. �ழ�ைத�� அ�க� வா�

ைமய�தி� த���சி ம��� தா� ேபா�� உ�ேளா�.

இ� ெதாட�பாக ேகாைவ ேர�ேகா�� ேபால�சி� �கா� ெகா��க ெச�ற ேபா�

�காைர வா�க ம��� வ��டன�. இதனா� மன�த உ�ைம அைம��, ம�க�

க�காண��பக�ைத நா�ேன�.

�ழ�ைத�� எ�.ஐ.வ�. பாதி�� எ�ப� ஏ�ப�ட� எ�ப� ெதாட�பாக சி.ப�.ஐ.

வ�சாரைண நட�த ேவ���. தவ� ெச�த டா�ட�க� ம�� க�� நடவ��ைக

எ��க ேவ���. �ழ�ைத�� உய� ரக சிகி�ைச அள��க ேவ���.

இ�வா� அவ� �றினா�.

ேப��ய�� ேபா� ம�க� க�காண��பக ஒ��கிைண�பாள� ஆசீ� வாத�,



நி�ேகால�, வ�கீ� சாரதி ஆகிேயா� உட� இ��தன�.

இ� �றி�� ேகாைவ அர� ஆ�ப�தி� �� அேசாக� �றியதாவ�-

�ழ�ைத�� ேகாைவ அர� ஆ�ப�தி�ய�� ர�த� ஏ�ற�ப�ட� உ�ைமதா�.

ர�த சிக�ப� ம��ேம ஏ�ற�ப�ட�. இதனா� எ�.ஐ.வ�. பரவா�.

�ழ�ைத�� ர�த� ஏ�ற�ப�ட ஆவண�கைள ச� பா��த ேபா� எ�த வ�த

ெதா��� இ�ைல எ�ப� ெத�ய வ�த�.

த�ேபா� ேகாைவ அர� ஆ�ப�தி� டா�ட� தா� �ழ�ைதய�� ர�த�ைத

ப�ேசாதைன ெச�� எ�.ஐ.வ�. பாதி�� இ��பைத க�டறி�� ெப�ேறா�ட�

ெத�வ��� உ�ளா�.

�ழ�ைத�� ேவ� எ�காவ� சிகி�ைச அள��க�ப�டதா? எ�பைத வ�சா��தா�

தா� உ�ைம ெத�ய வ��.


