Informasjon om hivinfeksjon
Språk: Tigrinja
Opprettet: 03/2022

ብዛዕባ ፍንጣጣ
ፍንጣጣ እንታይ እዩ፧
ፍንጣጣ ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም እዩ። እቲ ሕማም ብእተፈላለየ ደረጃ ክርአ ይኽእል እዩ፣ ሕክምና እንተ ዘይተገይሩ ድማ ከቢድ ሕማም ከስዕብ
ይኽእል እዩ።

ፍንጣጣ ብኸመይ ይመሓላለፍ፧
ፍንጣጣ፡ ኣብ ብልዕቲ፡ ኣፍ ወይ መሃንቱስ ብዝርከብ ልፋጭ መምብራና ኣቢሉ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ይመሓላለፍ። እቲ ሕማም ኣብ ግዜ ጥንሲ
ካብ ኣደ ናብ ሕጻን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ፣ ምውት ቈልዓ ምውላድ ወይ ከቢድ ሕማም ዘለዎ ቘልዓ ምውላድ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ
መጀመርታ ደረጃ እቲ ሕማም ልዑል ናይ ምምሕልላፍ ተኽእሎ ኣለዎ። እታ ጥንስቲ ኣብ ናይ መጀመርታ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጥንሳ ሕክምና እንተ
ረኺባ፡ እቲ ሕጻን በቲ ሕማም ክልከፍ ዘለዎ ኣጋጣሚኡ ዝወሓደ እዩ።

ናይ ፍንጣጣ መርመራ ምግባር ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧
ልዑል ለበዳ ፍንጣጣ ካብ ዘለዋ ሃገር ዝመጻእካ እንተ ዄንካ፡ መርመራ ምግባርካ ኣገዳሲ እዩ። ንጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ፡
ኵለን ጥኑሳት መርመራ ክገብራ ኣለወን። እቲ ሕማም ዘለኩም እንተ ዀይኑ ምፍላጥኩም፡ ንኻልኦት ንኸይተመሓላልፉ እውን ይሕግዘኩም እዩ። እቲ
ሕማም እንተልይኩም ርግጸኛ እንተ ዘይኴንኩም፡ መርመራ ኽትገብሩ ኽትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ መርመራ ብወለንታኹም እዩ ዝግበር፣ ብናጻ
እውን እዩ ዝግበር።

ምልክታት ሕማም ፍንጣጣ እንታይ እዩ፧
ፍንጣጣ ምልክታት ሕማም ከየርአየ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ፣ እቲ ሕማም ብናይ ደም መርመራ ንኽልለ እውን ክሳዕ 3 ወርሒ ክወስደሉ ይኽእል እዩ።
ኣብ መጀመርታ ደረጃ እቲ ሕማም፡ ኣብቲ እቲ ባክተርያ ናብ ኣካላትኩም ዝኣተወሉ ቦታ፡ ንኣብነት ኣብ ብልዕቲ፡ መሃንቱስ፡ ኣጻብዕቲ ወይ ኣፍ፡ ቃንዛ
ዘይብሉ ቝስሊ ይወጸኩም እዩ። እቲ ቝስሊ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ባዕሉ ይሓዊ። ካብቶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ሕክምና ዘይረኸቡ እቶም ፍርቂ
ዝዀኑ፡ ድሕሪ ግዜ (ኣብ ውሽጢ ሰሙናት፡ ኣዋርሕ፡ ወይ እውን ክሳዕ 2 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ) ካልእ ምልክታት እቲ ሕማም የርእዩ እዮም። እቲ ዝውቱር
ዝዀነ ምልክታት እቲ ሕማም ከኣ፡ ድኻም፡ ዕንፍሩር፡ ዝሓበጠ ሱር ዕያገነዳ (ሊምፍ ኖድስ)፡ ምርጋፍ ጸጕሪ እዩ። እቲ ዕንፍሩር ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ላዕለዋይ
ክፋል ሰብነትን ኣብ ከብዲ ኢድን ከብዲ እግርን ይወጽእ። ፍንጣጣ ንማእከል ስርዓተ መትኒ ሰብነት ከጥቅዕ ከምኡውን ንናይ ምርኣይን ምስማዕን ክእለትካ
ክጸሉን ይኽእል እዩ። ሕክምና ከይተገብረሉ ንነዊሕ እንተ ጸኒሑ ኸኣ፡ ናይ ልብን ናይ መትንታት ደምን ናይ ኣእምሮን ሕማማት ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ፍንጣጣ ኸይትሓምም እንታይ ክትገብር ትኽእል፧
ካብ መልከፍቲ ፍንጣጣ ኽትከላኸለሉ እትኽእል ኣገዳሲ መገዲ፡ ኣብ ግዜ እቲ ብርሕምን ብመሃንቱስን ብኣፍን ዝግበር ጾታዊ ርክብ ኮንዶም ምጥቃም
እዩ።

ፍንጣጣ እንተ ኣልዩካ እንታይ ዓይነት ሕክምና ኽትረክብ ትኽእል፧
ውጽኢት ናይ ፍንጣጣ መርመራኻ ኣወንታዊ እንተ ዀይኑ፡ ናብ ክኢላ ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክትለኣኽን ብጸረ ነፍሳት (ኣንቲባዮቲክ)
ሕክምና ክወሃበካን እዩ። እቲ ሕክምና ውጽኢታዊ እዩ፣ ናብ ንቡር ጥዕና ኽትምለስን ካብቲ ሕማም ናጻ ኽትከውንን እውን ይገብረካ እዩ።
ይኹን እምበር፡ ኣብ ካልእ እዋን ከም ብሓድሽ በቲ ሕማም ክትልከፍ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ዝግበር መርመራን ሕክምናን ክትትልን ብናጻ እዩ። እቲ ክትትል ከኣ እቲ ሕክምና ምስ ተወድአ ኣብ 3 ወርሒ፡ ኣብ 6 ወርሒ ከምኡውን ኣብ መበል 12
ወርሒ ዝግበር ናይ ደም መርመራ የጠቓልል።

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

ሓበሬታ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኖርወይ – መጋቢት 2022

