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ብዛዕባ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ.ብዛዕባ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ.
 
ኤች.ኣይ.ቪ እንታይ እዩ፧ኤች.ኣይ.ቪ እንታይ እዩ፧
ኤች. ኣይ. ቪ፡ ብጾታዊ ርክብ፡ ብደም፡ ከምኡውን ካብ ኣደ ናብ ሕጻን ዚመሓላለፍ ሕማም ቫይረስ እዩ። ናይ ሕክምና ክትትል እንተ ዘይተገይሩ፡ ነቲ 
ናይ ኣካላትካ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ከዳኽሞን ውዒሉ ሓዲሩ ንእተፈላለየ ሕማማት ከቃልዓካን ይኽእል እዩ። እዚ ሕማም እዚ ሕክምና እንተ 
ዘይረኺቡ ናብ ሞት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ኤች.ኣይ.ቪ. ኣብ ኵሉ ዓለም ዘሎ እኳ እንተ ዀነ፡ ኣብ ገሊአን ሃገራት ግና ብዝያዳ ኣስፋሕፊሑ ይርከብ። 

ኤች.ኣይ.ቪ. ብኸመይ ይመሓላለፍ፧ ኤች.ኣይ.ቪ. ብኸመይ ይመሓላለፍ፧ 
ቫይረስ ኤች.ኣይ.ቪ. ኣብ ናይ ዝሓመመ ሰብ ደምን ካብ ኣካላቱ ዝወጽእ ፈሳስን ይርከብ። እቲ ሕማም መብዛሕትኡ እዋን ብጾታዊ ርክብ እዩ 
ዝመሓላለፍ፣ ብዘይመከላኸሊ ብርሕምን ብመሃንቱስን ብዝግበር ጾታዊ ርክብ ድማ ይመሓላለፍ። ብፍላይ ከኣ እቲ ብዘይ ኮንዶም ብመሃንቱስ 
ዝግበር ጾታዊ ርክብ ነቲ ሕማም ብዝያዳ የቃልዕ። ካልእ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም እንተልዩካ ድማ፡ በቲ ሕማም ንኽትተሓዝ ዘሎካ 
ተኽእሎ ልዑል ይኸውን።

ኤች.ኣይ.ቪ ብስሪንጋን ካልእ መድሃኒት ወይ ሓሽሽ ዝውሰደሉ ናውትን እውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ደም ዝህቡ ሰባት ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ 
ምስ ዘይገብሩ እውን በቲ ንኻልእ ሰብ ዝወሃብ ደም ኣቢሉ ኽመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሑድ ኣጋጣሚታት ከኣ፡ ኤች.ኣይ.ቪ ደም ብዘለዎ 
ጥፍጣፍ ወይ ኣብ ቈርበት ብዝርከብ ክፉት ቁስሊ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ።

ኣብ ግዜ ጥንሲ፡ ሕርሲ ከምኡውን ኣብ ግዜ ጡብ ምጥባው እቲ ሕማም ካብ ኣደ ናብ ሕጻን ናይ ምምሕልላፍ ኣጋጣሚ ኣስታት 30 ሚእታዊት እዩ። 
ነታ ጥንስትን ነቲ ሕጻንን ኣብ መጀመርታ ሰሙናት ድሕሪ ሕርሲ ሕክምና ብምሃብ ነቲ ናይ ምምሕልላፍ ኣጋጣሚ ናብ 1 ሚእታዊት ክንከ ይከኣል 
እዩ። ኣብ ኖርወይ፡ ኵለን ጥኑሳት ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ክገብራ ኣጋጣሚ ኣለወን።

ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ምግባር ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ምግባር ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧
ሳላ እቲ ሎሚ ዘሎ ዘመናዊ ሕክምና፡ መብዛሕትኦም ሕሙማት ኤች.ኣይ.ቪ ከቢድ ሕማም ከይሓመሙ ንነዊሕ ዓመታት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። 
ስለዚ፡ ምናልባት ኤች.ኣይ.ቪ እንተ ኣልዩካ ሕክምና ብቕልጡፍ ምእንቲ ኽትጅምር መርመራ ምግባርካ ጠቓሚ እዩ። ኤች.ኣይ.ቪ ከም ዘሎካ ምፍላጥካ 
ናብ ካልኦት ንኸይተመሓላልፍ እውን ይጠቕመካ እዩ።

ዝለዓለ መልከፍቲ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ዘለዎ ሃገር እንተ መጺእካ፡ ብናጻ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ኽትገብር ኢኻ። ኤች.ኣይ.ቪ ዘሎካ እንተ ዝለዓለ መልከፍቲ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ዘለዎ ሃገር እንተ መጺእካ፡ ብናጻ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ኽትገብር ኢኻ። ኤች.ኣይ.ቪ ዘሎካ እንተ 
ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ብናጻ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ኽግበረልካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ብናጻ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ኽግበረልካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

ምልክታት ኤች.ኣይ.ቪ እንታይ እዩ፧ምልክታት ኤች.ኣይ.ቪ እንታይ እዩ፧
ገሊኦም ሰባት፡ (ዳርጋ እቶም ፍርቂ በቲ ሕማም እተለኽፉ ሰባት)፡ ኣብ ውሽጢ 2-4 ሰሙናት ናይ መጀመርታ ምልክታት ሕማም ዝብሃል ምልክታት 
የርእዩ እዮም፣ እዚ ኸኣ ከም ንቡር ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ይሓልፍ እዩ። እዚ ምልክታት እዚ፡ ረስኒ፡ ከም ሰዓል ዝበለ ምቝሳል ጐረሮ ዝሓቍፍ ምልክት፡ 
ኣብ ቈርበት ዝርአ ሹፍታ፡ ኣብ ኣካላትካ ዝርአ ሕበጥ የጠቓልል። ብዙሓት ኤች.ኣይ.ቪ ዘለዎም ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ብዙሕ ከይሓመሙ ወይ ፈጺሞም 
ከይሓመሙ ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ንናይ ኣካላትካ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ምስ ኣዳኸሞ ግን ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ።

ኤች.ኣይ.ቪ ከይትሓምም እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ኤች.ኣይ.ቪ ከይትሓምም እንታይ ክትገብር ትኽእል፧
ቀንዲ መከላኸሊ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ብርሕምን ብመሃንቱስን ጾታዊ ርክብ ክትገብር ከለኻ ኮንዶም ምጥቃም እዩ። ጽሩይ ዝዀነ ስሪንጋን ካልእ 
መድሃኒት ወይ ሓሽሽ ዝውሰደሉ ናውትን ምጥቃም ከኣ ካብ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ክከላኸለልካ ይኽእል እዩ። 

ተመርሚርካ ኤች.ኣይ.ቪ እንተ ኣልዩካ እንታይ ዓይነት ሕክምና ኽትረክብ ትኽእል፧ተመርሚርካ ኤች.ኣይ.ቪ እንተ ኣልዩካ እንታይ ዓይነት ሕክምና ኽትረክብ ትኽእል፧
ምስ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ. ብዝተሓሓዝ ቃለ መጠይቕን ምኽርን ክወሃበካ እዩ። ውጽኢት ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራኻ ኣወንታዊ እንተ ዀይኑ፡ 
ናብ ክኢላ ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክትለኣኽን ሕክምና ክወሃበካን እዩ።

መርመራን ሕክምናን ክትትልን ብናጻ እዩ ዝግበረልካ። ኣብዚ እዋን እዚ፡ ነቲ ቫይረስ ምሉእ ብምሉእ ከጥፍኦ ዝኽእል መድሃኒት የለን፣ እቲ 
ዝወሃበካ ሕክምና ንምሉእ ህይወትካ ዝቕጽል እዩ። 

እቲ ናይ መርመራኻ ውጽኢት ኣብቲ ናይ ኖርወይ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ እትገብሮ ጻዕሪ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣይህልዎን እዩ። 


