ටීනියා/ රිංවර්ම් ආසාදන
ටීනියා හෙවත් රිංවර්ම් යනු කවර ආකාරහේ හරෝගයක්ද?
ටීනියා යනු දිලීරයක් නිසා සමෙහි ඇතිවන ආසාදනයකි. රිංවර්ම් නමෙහි කියමවන පරදි මෙය පනුවකුමෙන්
ඇතිවන මරෝෙයක් මනාමේ. මිනිසුන් සතුන් හා පස ඇතුළු බාහිර පරසරමේ පවතින ඩර්මෙම ාෆයිට්
(Dermatophyte) න් දිලීර කාණ්ඩයක් නිසා මෙෙ මරෝෙය ඇතිවන අතර මෙෙ දිලීර වල අපමේ හිසමකස්, නිය
සහ සමෙහි බාහිර ස්ථරය තුළ වැමඩමින් මරෝෙය පතුරවා හැරීම් හැකියාව පවතී.
ටීනියා හරෝග ලක්ෂණ හ ානවාද?
ටීනියා මරෝෙය කැසීෙක් සහිත රතු පැහැති ලප මලස හ ෙනී. මෙෙ ලප ෙතුපි සෙ ෙැලවී යන ස්වභාවයක් දැකිය
හැක. මබාමහෝ මරෝගීන්මේ ඉකිලි, කිහිලි වැනි ඩහදිය දැමීෙ අධික සිරුමර්ම නැමෙන ස්ථානවල මෙෙ ලප පළමුව
හ ෙනී. පසුව සිරුමර්ම ඕනෑෙ තැනක මෙෙ ලප පැතිර යා හැක.
ම්වා රිංවර්ම් මලස හැඳින්මවන්මන් ලපවල ෙැද සුව මවමින් මුද්දක ආකාරය රවුෙ දාරයක් මලස පැතිරීෙ
නිසාය. ලපවල දාරය වඩාත් රතු පැහැති වන අතර සෙහරවි ඉහල එසවුණු බවක් මහෝ සැරව බිබිලි මහෝ වතුර
බිබිලි වැනි ස්වභාවයක් දාරවල දැකිය හැක.
සිරුමර්ම ඇතිවන ස්ථානය අනුව මරෝෙ ලක්ෂණ මවනස් විය හැකිය. මදපාවල ඇඟිලි අතර හ ෙන්නා වි සෙ සුදු
පැහැ වී ඝන වීෙක් මලස මෙය හ ෙනී. සෙහරවි අත්ල හා පතුල්වල සුදුපැහැ සෙ ෙැලවී යාෙක් මලසද මෙෙ
මරෝෙය හ ෙත හැක.
හිස්කබමල් මරෝෙය හ ෙන්නා වි රතුපැහැ සෙ ෙැලවී යන ලප මලස මහෝ හිසමකස් අළු පැහැය හැරුණු සෙ
ෙැලමවන ලප මලස දිස්විය හැක.
නිය වල දිලීර ආසාදන ඇතිවූ වි නිය සමෙන් මවන්වීෙ සහ එෙ ඉමඩහි සුදු පැහැති කුඩක් එකතුවීෙත් නියමපාතු
අවපැහැ වීෙත් දැකිය හැක.

හරෝගය ඇතිවීහ් අවදාන ක් ඇත්හත් කාටද?
මෙය ඕනෑෙ වයසක අයකු හ ෙත හැකි අතර හිස්කබල ආශ්රිත මරෝෙය හ ෙැනීෙ වැ ඉ ඉඩක් ඇත්මත් කුඩා
ළමුන් ය.
හරෝගය ඇතිවී ට වැඩි ඉඩකඩක් ඇත්හත් පෙත සඳෙන් අවස්ථාවලදීය








ඩහදිය දැමීෙ අධික කාලගුණ තත්ත්වයන්
පුද්ෙලික පිරසිදුකෙ අඩුවීෙ
සිරුර තදවන කෘත්රිෙ ඇම්් භාවිතය
ඇම්් හුවොරු කරෙැනීෙ
සිරුරු එක ෙැටීෙ බහුලව සිදුවන රේබි, පාපන්දු වැනි ක්රීඩා වල නිරතවන අය
සිරුමර්ම ප්රතිකක්තිය අඩු වන මරෝෙ වලින් මපමළන අය
දියවැ ඉයා මරෝගීන්

ටීනියා යනු මබෝවන මරෝෙයක්ද?
ටීනියා යනු ස්පර්මකමයන් මබෝවන මරෝෙයකි. මරෝෙය වැළම්ණු අයකුමේ සෙ මහෝ ඔවුන් භාවිතා කළ ඇම්්, පනාව,
හිස් ආවරණ වැනි සෙ සෙෙ සෘජුව ෙැම න පැළම්් ෙගින් මරෝෙය තවත් අයකු මබෝවිය හැකිය. මෙය අෙතරව
වැසිකිළි ආසන, ඇඳ වැනි හවුමල් පරහරණය කරන ෙෘහ උපකරණ ෙගින්ද මරෝෙය පැතිරී යා හැකිය.

බල්ලන්, බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් දිලීර ආසාදන පවතීන් ඔවුන්මෙන් නිවමස් මවමසන ෙනුෂයයන් මරෝෙය
මබෝවිය හැකිය. පරසරය තුළ දීර්මඝ කාලයක් දිලීරවල මනානැසී පැවතිය හැකි නිසා කලක පසු වුවද මරෝෙය
මබෝවීම් අවදානෙක් පවතී.
හරෝගය ෙඳුනා ගන්හන් හකහස්ද?
මබාමහෝවි පළපුරුදු චර්මෙ මරෝෙ වවදයවරයකු මරෝෙ පරීක්ෂාවකින් පෙණක් මරෝෙය හම්නා ෙත හැකි වුවත්
සෙහරවි සම් මහෝ නිය ෙතුපි ස්ථර සූරාෙත් සා්පල අන්වීක්ෂය ෙගින් පරීක්ෂා කිරීමෙන් දිලීර හම්නා ෙැනීෙක්
අවකය විය හැකිය
ටීනියා ආසාදනය සුව කළ ෙැකිද?
මෙය දිලීර ආසාදනයක් බැවින් නිසි දිලීර නාකක ඖෂධ නිසි කාලයක් භාවිත කිරීෙ ෙගින් මරෝෙය මුළුෙනින්ෙ සුව
කරෙත හැකිය. මරෝෙය පැතිරී ඇති ආකාරය අනුව ඔමේ වවදයවරයා විසින් දිලීර නාකක ඖෂධ වර්මෙය සහ
මබාන මබමහත් අවකයද යන්න තීරණය කරනු ඇත.
ක්රී් වර්මෙ ආමල්ප කරනවි ලපය මුළුෙනින්ෙ සහ එය අව අකලක් පෙණ ප්රමද්කයක් ආවරණය වන පරදි ආමල්ප
කිරීෙ සැලකිලිෙත් වන්න.
ඖෂධ අවකය කාලසීොව පිළිබඳව ඔබ වවදයවරයා ලබාදුන් උපමදස් එමලසින්ෙ පිළිපදින්න. ඔබ මරෝෙය
සුවවී ඇති බවක් මපනුනද නිසි කල මපර ප්රතිකාර නැවැත්වීෙ මරෝෙය නැවත ෙතුවීෙ මහ්තුවන බව තරමේ
ෙතක තබා ෙන්න. මබාමහෝවි ටීනියා ආසාදන සඳහා ොසයක්වත් මනාකඩවා ප්රතිකාර කළ ුතතුමේ.
ඔබමේ හිතුෙතය මහෝ ෆාෙසිවලින් ලබාමෙන මබමහත් පාවිච්චි කිරීමෙන් වලකින්න. වවදයවරයකු විසින්
උපමදස් දුනමහාත් හැර මවනත් අයකු ලබාමෙන ඇති ප්රතිකාර පාවිච්චි කිරීමෙන් වළකින්න.
මරෝෙය මුළුෙනින්ෙ සුව කර ෙැනීෙ සඳහා පවුමල් මවනත් සාොජිකයන් ද මරෝෙය මබෝවී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර
ඔවුන් ද ප්රතිකාර කිරීෙ අවකය මේ.
හරෝගයට ප්රතිකාර කිීමහ්දී ස්හටහරාිඩඩ කා්ඩහේ ෂෂ ප්රහයෝනනවත්ද?
කුෙන ආකාරමේ ටීනියා ආසාදනයක වුවද ස්ම මරායිඩ ඖෂධ භාවිතය සුදුසු මනාමේ. දිලීර නාකක හා
ස්ම මරායිඩ වල එකතුවක් මලස නිපදවූ ආමල්පන මබාමහාෙයක් ම්වනවි මවළඳමපාමළ් පවතී. මබාමහෝ වි
සම් මරෝෙවල ප්රතිකාර මලස නනතාව මිලදී ෙන්මන්ද, ෆාෙසිවලින් "කසන දදයක " ප්රතිකාර මලස
ලබාමදන්මන්ද එවැනි ආමල්පනයක් වීෙ ඉඩ ඇත.
එබම් ආමල්පන භාවිතය නිසා මරෝෙය සිරුර පුරාෙ පැතිරීෙ මෙන්ෙ ලප වල ස්වභාවය මවනස් වීෙ නිසා මරෝෙ
විනික්චය අපහසු වීෙ ද ඉඩ ඇත. එවන් වි ක මිල අධික දිලීර නාකක ඖෂධ දීර්මඝ කාලයක් ලබාෙැනීෙ සිදුවිය
හැකිය.
හරෝගය නැවත ඇතිවී සෙ හවනත් අය අතර පැතිර යා වළක්වා ගන්හන් හකහස්ද?






පවුමල් අමනකුත් සාොජිකයන් හා සුරතල් සතුන් දිලීර ආසාදන වැළඳී ඇත්දැයි වවදයවරයකු මහෝ පු
වවදයවරයකු ලවා පරීක්ෂා කරවාමෙන නිසි ප්රතිකාර ලබාමදන්න
ඇම්් සහ පනාව, හිස් ආවරණ වැනි මද් හවුමල් පරහරණමයන් වලකින්න
එවැනි උපකරණ ෙත මබාමහෝ කාලයක් දිලීර රැඳී පැවතිය හැකි නිසා ඒවා මහාඳින් පිරසිදු කිරීෙ අතයවකය
මේ.
ඔබ මරෝෙය පවතින කාලය තුළදී මපාදු පිහිනු් ත ාක භාවිතය හා හිසමකස් සත්කාර සඳහා සැලුන් මහෝ
රූපලාවණය ආයතන වල වල යාමෙන් වළකින්න.
ඔබමේ ඇම්් මවනෙ මසෝදාෙන්න. හැකින් න න මහෝ උණු නලමයන් ඇම්් මස්දීෙ වඩා මහාඳ මරෝෙ
පාලනයක උදේ වනු ඇත. එමස් මනාහැකි න් ඇම්් තද අේමේ වියලා ෙැද ෙැනීමෙන්ද ඒවාමේ තැවරී
ඇති දිලීර විනාක වනු ඇත.

ටීනියා ආසාදනයකින් වැළකී සිටින්හන් හකහස්ද?






සෙ පිරසිදුව හා මතත් බවින් මතාරව පවත්වා ෙන්න
ඇම්් හවුමල් පරහරණමයන් වළකින්න.
සිරුර හිර මනාවන කපු ය ඇම්් භාවිත කරන්න
හැකි සැෙවි ෙ පාද ආවරණය මනාවන පාවහන් භාවිත කරන්න
සුරතල් සතුන් සම් ආබාධ පවතින බවක් හැමේන් ඔවුන් ප්රතිකාර ලබාමදන්න. ඔවුන් අනවකය මලස
සිරුර ළිංකර ෙැනීමෙන් වළකින්න

