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गोषवारा 

“ In any disease prevention is better than cure “या �हणी नुसार कोणताह� आजार 

हो�याआधी तो न हो�यासाठ� काळजी घेतल� तर बरे असते. �या साठ� ए�स हा महाभयंकर 

कलं�कत व इतराकडून दलु���त केला जाणारा आजार आहे. �यामुळे �या ब�दल अजूनह� �हणावी 

तशी जाग�कता झाल� नाह�.लोकांचा मनात या ब�दल च ेगैरसमज आहेत, �यामुळे ए�स ब�दल 

सजग मा�हती होणे ह� काळाची गरज आहे �यासाठ�चा केलेला �य�न, हा सोपा सा�या सरळ भाषेत 

ए�स आ�ण एच आय �ह� �हणजे काय �याची �या�या काय तो कशा मुळे होतो �याची करणे व 

उपाय �याची �नदान कोण�या प�धतीन ेकेल ेजाते आ�ण �यावर�ल औषध उपचार याची थोड�यात 

मा�हती. 

 

कूटश�द - ए�स , एचआय�ह� �वषाणू ,�नदान, तपासणी, औषध एआरट� कंडोम गरोदर माता STI/. 

TB. 

 

��तावना 

 ए�स लॉगं फॉम� Acquired (�ा�त) immune ( ��तकार श�ती) Deficiency (आभाव ) 

syndrom (ल�ण समूह) ए�स ची मराठ�त �या�या ��तकार श�तीचा आभावाने �ा�त झालेला 

अनेक रोगांचा समूह �हणजे ए�स.ए�स हा �वषाणू मुळे होतो Human immunodeficiency 

virus ( मानवी ��तकार श�ती कमी करणार �वषाणू ) ए�स �या �वषाणू चा शोध 1983 साल� डॉ 

�यूक मॉ�ट��यर (�� च ) डॉ रॉबट� गॅलो (अमे�रका ) या शा��ा�ानी लावला.जगाम�य े1981 प�हला 

ए�स ��ण आढळला.भारतात 1986 साल� म�ास म�य े प�हला ए�स ��ण आढळला.भारतात मे 

1986 म�य े प�हला ए�स ��ण मुंबई शहरात आढळला.भारतात सवा�त �या�त ��ण महारा�� 

/आं��देश /ता�मळनाडू /कना�टक रा�यात आहेत. महारा�� रा�यात सवा�त �या�त HIV ��ण 
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सांगल� िज�हात आहेत. महारा�� शहरांपैक� HIV ��ण मुंबई शहरात आहेत. भारतात ए�स 

��णासाठ� “NACO/ National Aids control organization” Delhi.ह� सं�था काम करते 

महारा�� रा�यात MASAC “-maharashtra state Aids Control society” ह� सं�था ए�स 

��ण यांचा साठ� काम करत े. 

 िज�हा पातळीवर “ District aids control and programm unit, “ हे काम करत.े�याचा 

अंतग�त तालुका लेवल “ICTC centre “ काम करतात.जाग�तक ए�स day 01�डस�बर ला 

असतो.�या �दवशी जनजागतृी चा ��ट�ने अ�त जोखमीची �ठकाणे अ�तजोखमीची लोकसं�या यांचा 

साठ� यंग पॉपुलशन साठ� ले�चर/तपासणी /पथना�य व इतर उप�म �यात फेस प��टगं/ वॉल 

पेि�टंग/ए�स वर र�ल बनवणेया �पधा� ठेवले जातात..RED RIBBON CLUB (RRC) �थापना 

केल� जाते यंग पॉपुलशन / �थलांत�रत लोक �कस� यांचा साठ� कंडोम काउ�सि�लंग केले जाते. 

a) �यात कंडोम ब�दल मा�हती �दल� जात े�यात  

b) कंडोम कसा वापरणे वापर�या नंतर तो कसा फेकणे.c) कंडोम वापरामुळे एच आय. �ह� व 

गु�तरोग होत नाह�त d)अनचाह� गभा�धारण होत नाह�. 

ए�स रोगा�या �साराची कारणे 

 असुर��त ल��गक संबंध (��ी -पु�ष /पु�ष -पु�ष ). 

 HIV बा�धत �य�तीच ेर�त व र�त घटक �नरोगी व�तीस �द�यास (र�त सं�मण ). 

 HIV बाधीथ वापरले�या सुया/�स�रजं �नरजंतूक न करता वापर�यास. 

 HIV बा�धत गरोदर मातेपासून �तचा होणा�या बाळाला नाळेमाफ� त. 

 भारताचा बाबतीत ��ी पु�ष �कंवा सम�लगंी असुर��त संबंध हे �सारच े �मुख कारण 

अस�याचे �दसून येते 

एचआय�ह� कशामुळे होत नाह� 

 HIV बा�धत �य�तीसी ह�तआंदोलन के�यान े

 चुंबन घेत�याने, 

 एक� बस�यान,े 

 एक� जेव�यान,े  

 एक� रा�ह�यान.े 

 म�छर चाव�यान े 

 एक शौचालय वापर�या ने �हवहोत नाह�  
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ए�स या रोगाचा �सार होत नाह�. 

 ए�स हो�याचा कारणाचा �वचार क�न ��येक नाग�रकांनी �वतः द�ता घेणे आज काळाची 

गरज व जबाबदार� आहे. 

ए�स ब�दलची ल�णे 

अकारण वाजनात 10%पे�ा घट होते. 

 सतत बार�क ताप रा�ीचा घाम (01म�ह�याचा जा�त कालावधी ). 

 सतत जुलाब होणे कोणतेह� औषध घेतल ेतर� बरे न होणे. 

 त�डात व अ�न न�लका बुरशी ज�न च�टे उठणे. 

 03म�ह�यापे�ा �या�त काळ राहणार� ल�सका�ंथी (lymph node) ला सूज. 

 इतर ल�णे �यूमो�नया / म�द�ूवर /हरपीस नागीण / �व�वध �कारच ेकक� रोग / �यरोग. 

एचआय�ह� तपासणी कधी करावी 

1. एकापे�ा जा�त �य�ती सोबत असुर��त शार��रक संबंध आ�यास  

2. गु�त रोग झा�यास  

3. TB झा�यास  

4. द�ूषत सुई व �स�रजं चा वापर केलास  

5. र�त व र�ताघटकाच ेसं�मण झाले अस�यास  

6.  म�हला गरोदर अस�यास. 

ए�स ब�दल�या �व�वध चाच�या 

एखा�या व�तीला HIV आहे काय हे जाणून घे�यासाठ� तपासणी हा एकमेव माग� आहे. 

1. एलायझा चाचणी संसागा�च े�ाथ�मक �नदान. 

2. गवा� काळत( �व�डो �प�रयड) 03-05म�हन े या काळात HIV टे�ट नेगे�ट�ह येऊ शकत े

�हणून ती तीन म�ह�यांनी परत करावी. 

3. वे�टन� �लॉट हमखास 100% खा�ीशीर चाचणी एलयझा चाचणी पॉ�सट��ह आ�यावर Hiv 

संसगा�ची खा�ी या चाचणी ने करतात. 

4. PCR test ह� जगात �गत चाचणी �हणून डी एन ए ची तपासणी करतात. �वषाणू ची 

लागण झा�यास �तस�या �दवशी ह� test पॉ�सट��ह येत.े 

5. March 1985या सालापासून HIV टेि�टंग ची सुरवात झाल�. 



IJARSCT  ISSN (Online) 2581-9429 

    

 

       International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) 

  

 Volume 3, Issue 3, January 2023 
 

Copyright to IJARSCT               DOI: 10.48175/IJARSCT-8144 218 

www.ijarsct.co.in 

Impact Factor: 7.301 

6. Naco guildline चा HIV टेि�टंग हे �टाटरज� III नुसार HIV टेि�टंग साठ� तीन �कारचा 

���ंसपल वेगवेगळी असणारे �कट वापरले जातात जे�हा प�हले टे�ट पॉ�झ�ट�ह येत े�यानंतर 

दसुर� व �तसर� �कट ने टेि�टंग केले जाते �यावेळीस �त�ह� �कट च े �रपोट� पॉ�झ�ट�ह 

येतील ते�हा �या patient पॉ�झ�ट�ह �रपोट� �दला जातॊ  

7. HIV टेि�टंग म�ये तीन भाग येतात �ीआ�या�ल�टकल/ आ�या�ल�टकल /पो�ट 

आ�या�ल�टकल. याम�ये �थम समुपदेशक �लायंट चे नाव गाव फोन नंबर लँड लोकेशन 

�कंवा लँड माक�  �श�ण �यवसाय इ�याद� मा�हती घेऊन �यांना HIV टे�ट साठ� संमतीप� 

घेऊन PID NO देउन टेि�टंग साठ� ICTC LAB ला पाठवतात िजथे सव� काम हे QMS 

check list (quality manegment system ) चा �नयमानुसार सव� काम केलल� जातात  

8. �यात �लायंट entry पासून �रपोट� �ड�पॅचं होई पय��त सव� �नयमावल� अवलंबल� जाते 

�याम�य े �कट �यॅनजम�ट,को�ड चैन मैि�टन �ॉपरल�, �लड कॉलेकशन टेि�टंग �रपोट�ग 

रिज�टर मेि�टन first aid बॉ�स, �पीलेज बॉ�स daily tempature reg. या सव� गो�ट� 

रॊजचारोज मैि�टन क�न ICTC LAB या �ठकाणी �योगशाळा तं�� �लायंट ची मा�हतीची 

खा�ी क�न PID NO �लायंट यांची खा�ी क�न �याच े �लड collection करतात 

�यावेळीस �या �लायंट च ेनाव / PID NO या दोनी गो�ट� �लड कॅलेकशन �यूब वर id 

माक�  �हणून टाकतात. �यानंतर �लड set झा�यावर �लड �सरम यांचा वापर क�न HIV 

टे�ट केल� जाते स�या फ�ट� टे�ट �हणून combaid टे�ट चा वापर करतात या सव� 

टेि�टंग हे sop (standard operating procedure ) केल ेजातात . टेि�टंग तद नंतर 

नेगे�ट�ह /पॉ�झ�टवह् /इंडटे�म�नट अस� result इंटर�ेटेशन असते �यात �थम नगे�ट�ह 

अस�यास नेगे�ट�ह �रपोट� बनवून समुपदेशक यां�याकड े �डसपॅच केला जातो. जर �थम 

टे�ट पॉ�झ�ट�ह आल� तर पु�हा सेकंड / थड� टे�ट करतात वेगवेग�या प�धती�या टे�ट 

�कट असतात जर �त�ह� टे�ट पॉ�झ�ट�ह आ�यास सदर �रपोट� पॉ�झ�ट�ह �दला जातॊ तो 

समुपदेशक �डसपॅच केला जातो. जर inderminate �हणजे प�हल� टे�ट पॉ�झ�ट�ह (दसुर� 

पॉ�सट��ह �तसर� टे�ट नेगे�ट�ह �कंवा दसुर� नेगे�ट�ह �तसर� पॉ�झ�ट�ह ) आ�यास तो 

�रपोट� inderminate असतो अस� सॅ�पल हे �रटेसट् साठ� SRL लॅब(state reference 

Lab) ला क�फम� साठ� पाठवता. �या�याकड ेपण same result आला tar srl report तो 

ictc ictc to �रपोट� �लायंट ला deto तोह� SRL report वेगळा आला tar ते सॅ�पल 

NARI(नॅशनल ए�स �रसेच� इि��ट�यूट )ला western blot sathi पाठवतात NARI चा 
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report �लायंट ला �दला जातो. असा �कारे टे�ट �रपोट� नुसार �लायंट HIV -1/HIV -2/ 

HIV 1&2 �रपोट� असतो अस� फायनल �रपोट� समुपदेशक यांचा कड े�या�या �दवशी �दला 

जातो �यानुसार समुपदेशन केले जाते नेगे�ट�ह �रपोट� वाले यांना सव� मा�हती सांगून काह� 

शंका या आजाराची ल�णे आढ�यास पुनःहा तीन म�ह�यांनी �रपीट टे�ट सांगतात. 

9. गरोदर म�हला यांना कमीत कमी पाच वेळा हॉि�पटल ला जाऊन जनरल तपासणी करावी 

तसे वेळाप�क असते  

1) पाळी चकु�यावर तीन म�ह�याचा आत  

2) गभा�व�थेचे पाच म�हने पूण� झा�यानंतर  

3)गभ�व�थेचा सात�या म�ह�यात  

4) गभ�व�थेचा आठ�या म�ह�यात  

5) गभ�व�थेचा नव�या म�ह�यात  

10. ��तुती पूव� तपासनी या म�य ेगभा�त वाढ�या�या बाळाच े10-12 kg वजन होऊन मातेचे 

�लड �ेशेर र�ताच े�माण यो�य असले पा�हजे �याच बरोबर गरोदर मातेला दो न धनुवा�त 

याची इंजेकशन एक म�ह�याचा अंतराणे �दल� गेल� पा�हजेत गरोदरपणात �नय�मत दे�यात 

येणार� पोषक��य उदा. आयन� (लोह ) फॉल�क ऍ�सड. कॅल�सयम चा गोळया याब�दल 

मा�हती देऊन या चो�या म�ह�यापासून ��तुती नंतर सहा म�ह�यापय�त चालू ठेवावीत 

गरोदरपणात चांगला पोषक आहारावर भर तसेच यो�य �व�ानंतीच ेमह�व असते. 

 गरोदरपणात ध�ूपान तंबाख ूआ�ण दा� पासून दरू रहा याच ेबाळावर प�रणाम होतो काह� 

तपस�या बाबत डॉ स�ला �या Xray काढू नय.े�लगं पर��ण क� नये काय�यान ेगु�हा आहे. 

 अ�त जोखामीची गरोदर माता �हणज ेपायावर सूज / योनीतून र�त �ाव / पोटात सतत 

दखुत राहण े / खपू जोरात डोकं दखुणे �कंवा च�कर येणे / गभा�ची हालचाल अचानक बंद होणे 

�कंवा मुर�छा यापैके कोणतीह� प�रि�तथी अस�यास डॉ स�ला घेण ेव HIV तपसणी मा�हती घेणे 

गरजेच ेअसून होणार बाल HIV पासून मु�त झाले पा�हज ेयाचे समुपदेशन केले जाते HIV  

1) �रपोट� नेगे�ट�ह आ�यास �या गरोदरमातेचे �वागत करा �क तुमचा �रपोट� चांगला आहे तो 

देताना नाव ◌्पी आ य �ड नंबर पु�हा तपासून �या व �प�ट सरळ चचा� करा.गरोदर मातेला �तन 

पणाचे मह�व सांगा  

HIV होऊ नये या बाबत चचा� करा. 
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2) HIV �रपोट� पॉ�झ�ट�ह आ�यास तु�हाला मा�हती आहे काय HIV मुळासकट दरू करणे श�य 

नाह� संभव नाह� पण अस ेअनेक माग� आहेत �क �याचा अवलंब क�न HIV पॉ�सट��ह व�ती 

अनेक वषा�पय�त �व�था जीवन जगू शकत.े तु�ह� ART औषधब�दल ऐकले आहे काय 

समर�याकडून उतरा ची वाट पहा  

अन सांगा ART औषध HIV पूण� पणे बरा करत नाह�. �या �लायंट ला जवळ ची ART क� � याची 

माह�ती �याची टाइ�स व �तथेल संबं�धत व�तीची मा�हती प�ा �दले जाते �या संदभा�त सेवेचा फोन 

नंबर . 

H) या सव� आ�थापनेत गरोदर माता मह�वाची असत े कारण गरोदर मातेची प�ह�या तीन 

म�ह�यात HIV तपासणी मह�वाची असते कारण �तचा पासून बाळा ला आजार होतो यदाकदाचीत 

गरोदर माता पॉ�सट��ह आले तर �तला लवकरत लवकर ART औषध चालू केल� जातात जेणे 

क�न �तचा viral load �वषाणूची सं�या कमी ठेव�यासाठ�. 

● ए�स तपासणी साठ� NGO / मोबाईल �याहान / PPP public private practioner 

से�टरblood bank पण HIV testing साठ� मदतपूण� काम करतात. �क कोणताह� 

patient testing treatment �शवाय चकूु नाह�त. 

● ए�स वर ��तबंधा�मक लस नाह�.ए�स बाबतीत ��तबंध हाच उपाय. 

● �यासाठ� जा�तीत �या�त लोकांपय��त जनजागतृी होणे गरजेचे आहे ए�स यो�य मा�हती 

उपाय तपासणी यांची जनजागतृी करणे काळाची गरज आहे. 

● �याको अंतग�त महारा�� रा�य ए�स �नयं�ण सोसायट� अंतग�त dapcu अंतग�त ICTC 

काम करतात �या �या तालु�यातील ICTC समुपदेशक /�योगशाळा तं�� हे गावोगावी 

�ामपंचाईत /शाळा कॉलेज /सरकार� ऑ�फस सव� /हाय �र�क �ठकाणे बस�टेशन रे�व े�टेशन 

हॉटेल डा�स बार या �ठकाणी जनजागतृी व तपासणीच े कॅ�प करतात युवा �दन ए�स ड े

RRC अंतग�त ला पथ ना�य रै�ल� काढून जनजागतृी करतात . 

● या �व�वध �तराव�न जनजागतृी क�न तपासणी केल� जाते �यावेळीस �थम संमतीप� 

घेउन सव� मा�हती देऊन �यांच े र�तनमुन े घेतल े जातात�या र�तानुम�याची तपासणी �ह 

naco guildline चा �ोटोकॉल नॉम� नुसार केल� जात े �या तपासणी अंती पॉसोट��ह 

येणा�या लोकांना सखोल मा�हती देऊन �यांची भीती दरू क�न �यांना सव� �हणज ेगु�तरोग 

ट� बी या ब�दल काउ�सि�लंग केल� जाते. कारण HIV असणा�या �य�तीला TB असू �कंवा 

होऊ शकते �कंवा TB असणा�या �य�तीला HIV असू �कंवा होऊ शकतो �हणूनच HIV 
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असणा�या �य�तीची TB टे�ट compalsary करतात आ�ण TB असणा�या �य�तीची HIV 

टे�ट compalsary करतात व �यांच ेसे�सऊल �टेटस �वचारात घेउन �यां�या पाट�नर ची 

सखोल चौकसी क�न �यांच े �ह तपासणी केल� जाते �ह सव� मा�हती गोपनीय असते हे 

समजवून झा�यावर �यांना ART औषध �णाल� साठ� पाठवतात �याच वेळीस सव� मा�हती 

गोपनीय असून �याचा इतर तपास�या के�या जातात.�यात STI /VDRL TEST / RFT / 

LFT/ CBC /Sputum TB या सव� चाच�या क�न ART पाठवतात, �क �तथ ेHIV बा�धत 

व�तीचा CD4 COUNT / VIRAL LOAD तपासून ART औषध �णाल� सु� केल� जात े

�यात TLE/ZLN /TLD हे viral �ग �दले जातात. July 1987 झु�डि�हडीन हे औषध 

● ए�स उपचारासाठ� उपल�ध झाले.  

● ए�स वर�ल औषध झु�डि�हडीन / ने�हरा�पन ह� सव� �वषाणूची वाढ थोपवतात �यामुळे 

��णाचे आयु�य वाढते. 

● एचआय�ह� पॉ�झ�ट�ह �य�ती चा सहवासातील व�ती ची पण एचआय�ह� टे�ट कंपलसर� 

क�न �यावी लागत ेमग ती बायको मुले से�सऊल जोडीदार ��ी �कंवा पु�ष कोण असेल 

�यांची ह� HIV टे�ट केल� जाते. जेणे क�न पॉ�झ�टि�हट� शोध�यासाठ� आव�यक असते. 

● HIV सह जगणा�या वि�ततीस इतर सो�सएल बेने�फट असा�य रोग अंतग�त �हणून पे�शन 

/ st pass / �शधा प��का �पवळी क�न �दल� जाते. 

● अशा लोकांना समाजात सामानतेची वागणूक देऊन भेदाभेद दरू केला पा�हजे �यासाठ�.HIV 

सह व�ती खपू काळ live रा�हले पा�हज े�यासाठ� च ेसव� �य�न केल ेजातात. 

● महारा�� रा�य शासन यांनी लॉ ऑफ ऍ�ट तयार केला असून एच आय �ह� व ए�स 

(��तबंध व �नयं�ण )अ�ध�नयम 2017(2017 चा 16) यांचा कलम 23 24,25, v34 तसेच 

कलम 49 अंतग�त अ�धकाराचा वापर क�न एच आय �ह� व ए�स लोकपाल व कायदेशीर 

कारवाई होऊ शकते.. 

● HIV साठ� 1097हा टोल �� नंबर अ�धक मा�हतीसाठ� आहे.. 

● NACO माग� दश�क सूचनेनुसार (90/90/90) �हणजे 90% लोकांपय�त पोहोचनू नोन टु 

युअर HIV टेि�टंग �टेटस करने �यातील पॉ�झ�ट�ह 90% ऑन ART करने �यातील 90% 

लाई�ह लॉगं �वथ ART अस ेकाम करने  

 

 



IJARSCT  ISSN (Online) 2581-9429 

    

 

       International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) 

  

 Volume 3, Issue 3, January 2023 
 

Copyright to IJARSCT               DOI: 10.48175/IJARSCT-8144 222 

www.ijarsct.co.in 

Impact Factor: 7.301 

समारोप 

● सग�यात शवेट� वा�त�वक �व�पात prevention is better than cure. या �हणी नुसार 

रोग होऊ नय े�हणून काळजी �यावी �यासाठ� कंडोम कौसेि�लंग मह�वाचा भाग असून ती 

मा�हती लोकांपय�त त�णांपय��त पोहचवून �यांना ल�नाअगोदर ��मचय� व ल�नानंतर �ीराम 

सारख ेएकप�नी रा�हले पा�हज.े 

● HIV ��णाची सं�या कमी होऊन झीरो गाठता येईल याच क�रता सव� गरोदर मताची ए�स 

तपासणी ह� शासन मा�य क� �ातच झाल� पा�हज.े 

● ए�स �य�तीसी �ेमाने सालोखाने वाग�याने �याची आयु�मान वाढू शकत े�ेम वाढू शकत े

पण ए�स वाढू शकत नाह�. 
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