
මානව පැපිල ෝමා වයිරසයට (HPV) එන්නත් කිරීම ගැන 

 

පසුබිම 

සුදුසුකම්  ත් 2019/20 පාසල් වර්ෂලේ සිට,  ප්රාථමික පාසල් සිසුවියන්ට Hong Kong Childhood 

Immunization Program (HKCIP) යටලත් මානව පැපිල ෝමා වයිරස (HPV) එන්නත  බා ලෙනු  ැලේ.  

HKCIP ලවත HPV එන්නත ඇතුළත් කිරීම සඳහා CHP යටලත් ඇති එන්නත් වැළැක්වවිය හැකි ලරෝග පිළිබඳ 

විෙයාත්මක කමිටුව (SCVPD) සහ ඒඩ්ස් සහ ලිංගාශ්රිතව සම්ලේෂණය වන ආසාෙන පිළිබඳ විෙයාත්මක කමිටුව 

(SCAS) එක්වව කරන  ෙ නිර්ලේශ මත ලමම විධි විධානය ක්රියාත්මක ලේ. 

 

 ලසෞඛ්ය ලෙපාර්තලම්න්තුලේ (DH) පාසල් ප්රතිශක්වතිකරණ කණ්ඩායම් (SIT) ප්රාථමික ශිෂය ශිෂයාවන් පස් 

ලෙනාට සිංයුජතා 9- HPV එන්නලතහි පළමු මාත්රාව සහ ඊළඟ පාසල් වර්ෂලේදී ඔවුන් ප්රාථමික හයට ළඟා වූ 

විට ලෙවන මාත්රාව ගැහැණු ළමයින් සඳහා පාසල් ලවත පැමිණ ලනාමිලල්  බා දීමට භාරය.  ලහාිංලකාිං හි 

අධයාපනය ලනා බන සුදුසුකම්  ත් ප්රාථමික පාසල් ගැහැණු ළමයින්ට HPV එන්නත SIT කාර්යා ලේදී 

හමුවීලමන්  බා ගත හැක.  ඔවුන්ලේ සුදුසුකම් තහවුරු කිරීම සඳහා, ලමම සිසුන් සුදුසු හැඳුනුම් ලල්ඛ්න (උො. 

උප්පැන්න සහතිකය ලහෝ ලහාිංලකාිං හැඳුනුම්පත) සහ අොළ ලයකියවිල, තම පාසල න් නිකුත් කරන  ෙ 

ලපියක්ව ඇතුළුව, තමන් ලේශීය ලනාවන පාස ක ප්රාථමික පලහ් ලහෝ හලේ (ලහෝ ඊට සමාන ලර්ණිලේ)  

අධයාපනය  බන බව සනාථ කළ යුතුය. හමු වීමක්ව ලවන් කරවා ගැනීමට ලහෝ ඔබට වැඩිදුර විමසීම් තිලේ නම්, 

කරුණාකර කාර්යා  ලේ ාවන් තුළ 2615 8580 අිංකයට SIT අමතන්න. විකල්පයක්ව ල ස, ලෙමාපියන්ට තම 

ෙරුවන්ට ලපෞේගලක වවෙයවරුන් ලගන් HPV එන්නත්  බා ගැනීමට සැළසුම් කළ හැකිය (සාමානයලයන්, 

මා ාවක්ව සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා අවශය පිරිවැය HKD 3000-7000 පමණ ලේ.  ). 

 

 විස්තර සඳහා, 2018 ඔක්වලතෝබර් 11 දින DH විසින් නිකුත් කරන  ෙ මාධය නිලේෙනය ලවත ලයාමු වන්න. 

 

 HPV යනු කුමක්වෙ? 

 HPV යනු ප්රලේණි වර්ග 150කට වඩා ඇතුළත් වවරස් සමූහයක නමයි.  ලමම වවරස ්වලන් 40 ක්ව පමණ 

පිරිමින්ලේ සහ කාන්තාවන්ලේ ලිංගික ප්රලේශයට ආසාෙනය ලේ.  HPV මගින් ගැේලග , ලයෝනි මාර්ගය, 

ලයෝනි මාර්ගය සහ ගුෙ මාර්ගලේ ූර්ව මාරාන්තික ලවනසක්ම් සහ මාරාන්තික පිළිකා ඇති විය හැක. 

 

HPV එන්නත යනු කුමක්වෙ? 

 HPV එන්නත යනු ගැේලග  පිළිකා ලමන්ම අලනකුත් HPV ආශ්රිත පිළිකා ලහෝ ලරෝග වැළැක්වවීම සඳහා වන 

ලරෝග නිවාරක එන්නතකි.  ලහාිංලකාිං හි HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 ගැේලග  පිළිකා ලරෝගීන්ලගන් 

90% ක්ව පමණ ලේ.  ඉහත ප්රලේණි වර්ග හතම 9-valent HPV එන්නලතහි ඇතුළත් ලේ. 

HPV එන්නත්  බා ගන්ලන් ලකලසේ? 

ප්රාථමික ශිෂය ශිෂයාවන් පලහ් ලහෝ හය ලෙලනකුලේ ලෙමාපියන්ට HPV පිළිබඳ වැඩි විස්තර සහ එන්නත 

සඳහා අවසර පත්රය  ැලබනු ඇත.  ඔබට වැඩිදුර විමසීම් තිලේ නම්, කරුණාකර කාර්යා  ලේ ාලේදී 2615 

8577 ට SIT අමතන්න. 

 

HPV එන්නත ගැන තව ෙැනගන්න 

HPV එන්නත් ව  ඇති විය හැකි අතුරු ආබාධ ලමානවාෙ? 

HPV එන්නත් සාමානයලයන් ආරක්විතයි.  HPV එන්නත  බා ගැනීලමන් පසු ලබාලහෝ සිසුන්ට බරපත  

ප්රතික්රියා ලනාමැත.  සාමානය අතුරු ආබාධ ලවනත් එන්නත් ව ට සමාන ලේ, එනම්: 

https://www.info.gov.hk/gia/general/201810/11/P2018101100552.htm


1. හිසරෙය, කරකැවිල් , ඔක්වකාරය සහ ලතලහට්ටටුව ඇතුළු මෘදු සහ ලකටිකාලීන අතුරු ආබාධ. 

2. එන්නත් කරන ස්ථානලේ ලේෙනාව, රතු පැහැය ලහෝ ඉදිමීම. 

 

HPV එන්නත සමඟ යම් ආරක්ෂිත සැ කිල් ක්ව තිලේෙ? 

HPV එන්නත් වසර ගණනාවක්ව තිස්ලස් ල ාව පුරා භාවිතා කර ඇත.  HPV එන්නත  බා දීලමන් පසු ඇතිවන 

අහිතකර ප්රතික්රියා පිළිබඳ විෙයාත්මක සාක්වි සහ ලතාරතුරු පිළිබඳ පුළුල් පරීක්ෂාලවන් පසුව, ල ෝක ලසෞඛ්ය 

සිංවිධානය සහ විලේශීය ලසෞඛ්ය බ ධාරීන් HPV එන්නත් ආරක්විත සහ ඵ ොයී බව නිගමනය කර ඇති අතර 

HPV එන්නත බරපත  අතුරු ආබාධ ඇති කරන බවට කිසිදු සාක්වියක්ව ලනාමැත.  වැඩසටහන ක්රියාත්මක 

කිරීලමන් පසු ප්රතිශක්වතිකරණලයන් පසු අහිතකර සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තාව DH විසින් සමීපව නිරීක්වෂණය කරනු 

ඇත. 

 

HPV එන්නත ලමතරම් තරුණ වයලස්දී  බා ලෙන්ලන් ඇයි?  එන්නත  බා ගැනීම ලනාලම්රූ 

ලිංගිකත්වය දිරිමත් කරයිෙ? 

HPV එන්නත් වඩාත් ලහාඳින් ක්රියා කරන්ලන් HPV ආසාෙනයට කිසිො නිරාවරණය ලනාවූ කාන්තාවන් සඳහා 

වන අතර එබැවින් ලිංගික ආරම්භයට ලපර සුදුසු වයස්ව  ගැහැණු ළමයින් සඳහා නිර්ලේශ කරනු  ැලේ.  

HPV එන්නත  බා ගැනීලමන් ෙරුවන් ලිංගිකව ක්රියාශීලී වීමට ලහෝ අඩු වයසින් ලිංගිකව හැසිරීමට ඉඩ 

ලනාලෙන බව පර්ලේෂණවලන් ලහළි වී ඇත. 

 

ඔලේ පාස  HPV එන්නත් කිරීලම් වැඩසටහනට සහභාගී ලනාවන්ලන් නම්, වැඩිදුර විමසීම් සඳහා සුදුසුකම් 

 ත් ප්රාථමික පාසල් ෙැරියන්ලේ ලෙමාපියන්ට කාර්යා  ලේ ාවන් තුළ 2615 8577 අිංකයට SIT සම්බන්ධ කර 

ගත හැක. 

 


