ምኽርን ሓ ቅነ ት ን ብ ዛ ዕ ባ ብ ግ ብረስጋ ዝመ ሓላለፍ ረኽስታት
DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL TIGRINSKA AV FAKTABLADET RÅD OCH FAKTA OM SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER – HIV.

ኤችኣይቪ (ኤይድስ)
እዩ። እቲ ዝገበርካዮ ምርመራ ብኤችኣይቪ ተለኺፍካ ከም ዘሎኻ ምስ
ዘነጽር፤ እቲ ናይ ጾታዊ-ርክብ መጻምድትኻ ውን ምርመራ ክገብር
ይግብኦ እዩ።

ናይ ኤችኣይቪ ምልክታት

ይኹንምበር ጽቡቕ ሕክምናዊ ኣተሓሕዛ ነቲ ልኽፈት ኪቕንሶ
ይኽእል እዩ፡ ሽዑ ኣብ ደምን ካልእ ናይ ኣካላት ፈሳሲ ዘሎ ብዝሒ
ቫይረስ ኣዚዩ ይጎድል። እዚ ግን ካልእ ብግብረስጋ ዝተሓላለፍ ረኽሲ
ምስ ዘይህልወካ እዩ። ስለዚ ለበዳ ንምቕናስን ካብ ካልእ ብግብረስጋ
ዝመሓላፍ ሕማማት ንምክልኻልን ኣብ ግዜ ግብረስጋ ኩሉ ግዜ
ኮንዶም ኣዘውትር።

ኤችኣይቪ (ኤይድስ) ምስ ዚሕዘካ መጀመርያ ኣይፍለጠካን እዩ። ንገለ
ግን ቃንዛ ጎረሮን ረስንን ናይ ጽኪ ሕበጥን ኣብ ኣካላት ድማ ዕንፍሩርን
ይገብረሎም። እቲ ምልክታት ድሕሪ ልኽፈት ካብ ሓደ ክሳዕ ኣርባዕተ
ሰሙናት ይጸንሕ። እዚ ፈለማዊ ረኽሲ ይብሃል። እቲ ምልክታት ልክዕ
ከም ናይ ኢንፍሉወንሳ እዩ ዚመስል፡ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ድማ
ይጠፍእ። እቲ ረኽሲ ቀስ ኢሉ ነቲ ናይ ኣካላት ናይ ምኽልኻል ዓቕሚ
የድክሞ። እቲ ድሕሪ ልኽፈት ኣብተን ቀዳሞት ኣዋርሕ ዚኽሰት ረኽሲ
ኣዚዩ ዓቢ እዩ። ምልክታት ኣሎካን የብልካንን ብዘየገድስ እቲ ናይ
ምክልኻል ዓቕሚ ክሳዕ ኪሰርሕ ዚጅምር፡ እቶም ቫይረስ ኣዚዮም
ኢዮም ዚባዝሑ።

ኤይድስ ከይህልወካ ተመርመር
ኤችኣይቪ (ኤይድስ) ኣብቲ ደምቢ (ሕጊ) ለበዳ ስለ ዚርከብ
ንኽትምርመር ናጻ እዩ። ንኽትምርመር ደም ይውሰደልካ፡ ምስጢርካ
ኪሕለወልካ እንተ ደሊኻ ይከኣል እዩ። ኤችኣይቪ (ኤይድስ) ኣሎኒ
ኢልካ ትጥርጥር እንተ ኾንካ ሕክምናዊ ረድኤትን ደገፍን ንምርካብን
ከምኡውን ንኻልኦት ንኸይትልክም ትምህርቲ ንምቕሳምን ተመርመር።
ኤችኣይቪ ከም ዘሎካ ክተረጋግጸላ እትኽእል ሓንቲ መንገዲ፤ ምርመራ
ምግባር ጥራይ እዩ። በቲ ዚግበር ምርመራ ድማ፤ ማለት ከከምቲ ናይ
ኣገባቡ ዓይነት፤ ካብቲ ዝተለኸፍካሉ ጊዜ ጀሚሩ፤ እንተ ቀልጠፈ
ድሕሪ ክልተ ሰሙን፤ እንተ ደንጐየ ድማ ብድሕሪ ሽዱሽተ ክሳብ
ሸሞንተ ሰሙን ዘሎ ጊዜ፤ እቲ ረኽሲ ኣብ ደምካ ክርአ ይኽእል እዩ።
ብኤችኣይቪ ተለኺፈ ይኸውን እየ ኢልካ ትጥርጥር ምስ ትኸውን፤
ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ምኽሪ ንምርካብን ምርመራ ንምግባርን፤ ምስ
ክንክን-ጥዕና ርክብ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣድራሻ ናይ’ቲ
ዝቐረበ ክሊኒክ ኣብ WWW.1177.SE. ተዘርዚሩ’ሎ። መታን ምሉእ
ንምሉእ ርግጸኛ ዝኾነ መልሲ ክትረክብ፤ ካብቲ ዝተሓላለፈካ እዋን
ጀሚሩ፤ ከም ብሓድሽ ድሕሪ ሹዱሽተ ክሳብ ሸሞንተ ሰሙን ዘሎ ግዜ
ኬድካ ምርመራ ግበር። ምኽንያቱ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ምርመራ
ዝተገብረሉ፤ ኣብ ሓጺር ጊዜ ቀልጢፍካ ጌርካዮ ከይትኸውን ብማለት

ሕክምና
ንኤችኣይቪ (ኤይድስ) ዚከላኸል ክታበት ወይ ዘድሕን ፈውሲ የለን።
ግን ኣብዚ እዋንዚ ነቲ ሕማም ንኸይምዕብል ዚዓግትን ነቲ ናይ ኣካላዊ
ምክልኻል ዓቕሚ ድማ ከም ዘይበላሾ ዚገብርን መድሃኒታት ኣሎ።
ይኹን’ምበር እቲ መድሃኒት ኣብ እዋኑ ኪውሰድ ይግባእ። በዚ ከኣ እቲ
አይድስ ማለት ብእንግሊዝ እተኻዕበተ ምልክታት ጉድለት ኣካላዊ
ምክልኻል ካብ ምምዕባል ይዕገት።

እቲ ሕክምና ስለ ዘይፍውስ ንምሉእ ዕድመ ኪቕጽል ኣለዎ። እቲ
ሕክምና ብምትሕውዋስ ሰለስተ ዝውቱራት ግን እተፈላለዩ መድሃኒታት
ይካይድ፡ ግን ሓድሓደ ግዜ ንህይወት ብኣሉታዊ መገዲ ስለ ዚጸልዎ
ዘይተደልየ ጸገማት የስዕብ እዩ። ይኹንምበር ኣብዚ ግዜዚ ዝወሓደ
ኣሉታዊ ጽልዋ ዚህብ መድሃኒታት ኣሎ። እቲ ሕክምና ኣብ እዋኑ እንተ
ደኣ ተኻዪዱ እቲ ኤችኣይቪ ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ዘይብሉ ነዊሕ ዕድመ
ኪጽንሕ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ኤይድስ ክሕሰብ ዘለዎ
እቲ ኤይድስ መታን ከይሕዘካ ወይ ናብ ካልእ ከይተተሓላልፎ
ክትገብሮ ዚግበኣካ ነገር ኣብ ግዜ ግብረስጋ ኮንዶም ምዝውታርን ዝኾነ
ይኹን ቫይረስ ኪስከም ዚኽእል ነገራት ከም ደምን ልፋጫዊ ሽፋንን
ካልእ ካብ ኣካላት ዚነዝዕ ፈሳስን ከም ዘይለግበካ ምግባርን እዩ።
ገና ዚቕጽል ብግብረስጋ ዚተሓላለፍ ረኽሲ እናሃለወካ ምስቲ ኤይድስ
ዘለዎ ሰብ ዘይውሑስ ግብረስጋ ምስ አተካይድ፡ ብቐሊሉ ኤይድስ
ኪሕዘካ ይኽእል። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ንኤይድስ ተቓሊዕካ እንተ
ነበርካ ናብቲ እትቕመጠሉ ከባቢ ዘሎ ናይ ረኽሲ ክሊኒክ ኪድ፡ ኣብኡ
ድማ እቲ ረኽሲ ሱር ከይሰደደ ከሎ ናይ ቅድመ-ምክልኻል ሕክምና

(PEP) ንኺግበረልካ ይከኣል ወይ ዘይከኣል ምዃኑ ኪውስኑልካ ኢዮም።
ናይ ኤችኣይቪ ረኽሲ ኣሎካ ማለት ኤይድስ ኣሎካ ወይ ኪህልወካ እዩ
ማለት ኣይኮነን።
ሕክምና ምስ ዘይካየድ፡ እቲ ናይ ኤችኣይቪ ረኽሲ ነቶም ንሕማም
ዚከላኸሉ ጸዓዱ ዋህዮታት ይሰባብሮም። እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ
ድሕሪ ገለ ዓመታት ኣዚዩ ምስ ደኸመ፡ ብዙሕ እተሓላለኸ ሕማማት
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ኤችኣይቪ (ኤይድስ) ኪብሃል ከሎ ጉድለት ዓቕሚ
ምክልኻል ኣካላት ሰብ ማለት እዩ። ኤችኣይቪ
(ኤይድስ) ብርሕምን ባጡቕን ብዚካየድ ዘይውሑስ
ግብረስጋ ይተሓላለፍ። ብዘይውሑስ ኣፋዊ
ግብረስጋውን ይተሓላለፍ እዩ፡ ብፍላይ እቲ ዘርኢ
ወድተባዕታይ ኣብ ኣፍ ምስ ዚፈስስ። ድራግ ወይ
መደንዘዚ ምስ እትጥቀም እሞ መራፍእ ምስ
ቫይረስ ተሰካማይ ዝኾነ ሰብ ምስ እትለዋወጥ
ብደም ገይሩ ይለኽፈካ እዩ።

ይለዓለካ። እቲ እተሓላለኸ ሕማማት ሕቡር ስም ኣለዎ፡ ንሱ ኸኣ
አይድስ ይብሃል። ኣብዚ ደረጃዚ እቲ ብዝሒ ቫይረስ ወሲኹ ኣሎ፡
ከምኡውን እቲ ናይ ምልካፍ ሓይሊ።
ንምዕባለ ኤይድስ ንምኽልካል፡ ቅድሚ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቅሚ
ኣካላትካ ጉድኣት ዚበጽሖ ሕክምና ምጅማር ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ
ብኤይድስ ከም እተለኽፍካ ምስ እትጥርጥር ንኽትምርመር ግዜ
ኣይትውሰድ። ኣብ ሽወደን ግን እቶም ክሳብቲ ናይ ምክልኻሎም
ዓቕሚ ኣዚዩ ዚበላሾ ከይተመርመሩ ጸኒሖም ደሓር ደንጒዮም
ዝምርመሩ ብዙሓት ምዃኖም ዘሕዝን እዩ።
መታን ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ኤችኣይቪ ሕክምና ኪወሃበንን ኣብ ግዜ
ወሊድ ድማ ጥንቓቐ ኪግበርን እቲ ዚውለድ ህጻን ድማ ብኤይድስ
ምልካፉ መታን ኪቕንስን ኩለን ነብሰጾር ኣብ ግዜ ጥንሰን ናይ
ኤይድስ ምርመራ ኪገብራ ይግባእ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገር ሽወደን
ሓንቲ ኤችኣይቪ ዘለዋ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንስን ኣብ ወሊድን ነቲ
ቫይረስ ናብቲ ዚውለድ ህጻን ምሕላፍ ኣዚዩ ዘይልሙድ ወይ ብዙሕ
ዘይክሰት ኩነት እዩ።
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