Spørsmål og svar om hivinfeksjon TIGRINJA

ብዛዕባ ለበዳ ኤች.ኣይ.ቪ ዚምልከት ሕቶታትን መልስታትን
ኤች.ኣይ.ቪ እንታይ እዩ?
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ፡ ብቫይረስ ዚስዕብ ዓይነት ሕማም ኮይኑ፡ ጾታዊ ምትንኻፋት ብምግባር፣ ብመገዲ እተለኽፈ
ደምን ካብ ኣደ ናብ ህጻንን ይመሓላለፍ። እቲ ሕማም፡ ሕክምና ምስዘይውሰደሉ፡ ምስ ግዜ ንስርዓተ-ምክልኻል
የዳኽምን ከቢድ ረኽስታት ከስዕብ ይኽእልን። እቲ ሕማም እንተዘይተሓኪሙ፡ ቀታሊ ኪኸውን ይኽእል እዩ።
ኤች.ኣይ.ቪ፡ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዝርከብ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ገለ ሃገራት ግን ኣዝዩ ግኑን እዩ።

ንኤች.ኣይ.ቪ ክምርመር ይግብኣኒ ድዩ?
ልዑል ለበዳ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ዘለዋ ሃገር ዝመጻእኩም እንተኾይኑ፡ ናጻ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ክትገብሩ ዕድል
ክውሃበኩም እዩ። እቲ መርመራ ግን ብወለንታ እዩ። ለበዳ ኤች.ኣይ.ቪ ንኸጋጥመኩም ኣብ ዝኽእል ሓደገኛ ኲነታት
እንተልይኹም (ብኤች.ኣይ.ቪ ብኸመይ ይልከፍ? ርኣዩ)፡ ናጻ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ንኽግበረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ
ኢኹም።
ለበዳ ኤች.ኣይ.ቪ ዘለዎ መብዛሕቱ ሰብ፡ በቲ ኣብዚ እዋን'ዚ ዘሎ ውጽኢታዊ ሕክምና፡ ነዊሕ ዕድመ ይነብርን ከቢድ
ሕማም ዘጋጥመሉ ሓደጋ ድማ ውሑድ ይኸውንን። ስለዚ፡ ሓደ ሰብ፡ ብኤች.ኣይ.ቪ ተለኺፉ እንተኾይኑ ክፈልጥ
ረብሓ ኣለዎ፣ እቲ ሕክምና ድማ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኪጅምሮ ይኽእል። ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፈ
ሓደ ሰብ፡ ንኻልኦት ካብ ምትሕልላፍ ክቑጠብ ከምዝኽእል ፍለጡ።

ኤች.ኣይ.ቪ ብኸመይ ይመሓላለፍ?
ኤች.ኣይ.ቪ፡ ኣብ ደምን ኣካላዊ ፈሳሲታትን እተለኽፈ ሰብ ይርከብ። ጾታዊ ርክብ፡ እቲ ግኑን ኣገባብ ምትሕልላፍ
ኮይኑ፡ ብዘይውሑስ ርሕማዊ/መቀመጫዊ ጾታዊ ርክብ ድማ ይመሓላለፍ። ኮንዶም ከይተጠቐምካ ብመቐመጫ ጾታዊ
ርክብ ምፍጻም፡ ልዑል ሓደጋ ምትሕልላፍ ከምዘለዎ ይቑጸር። ብጾታዊ ርክብ ዚመሓላለፍ ካልእ ዓይነት ሕማም
ምስዝህልወኩም፡ ንሓደጋ ምትሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ የዕብዮ።
ስሪንጋ፡ መርፍእን ካልእ መሳርሕን ብሓባር ብምጥቃም ድራግ ኣብ ዝውሰደሉ እዋን ድማ ኤች.ኣይ.ቪ ኪመሓላለፍ
ይኽእል እዩ። ወሃቢ ደም ኤች.ኣይ.ቪ ከምዘለዎ ከይተመርመረ ደም ንኻልእ ሰብ ምስዝውሃብ ድማ መልከፍቲ
የጋጥም እዩ። ደም ምስ ልፋጭ መምብራና ወይ ብዓይኒ ዚርኤ ቁስሊ ቆርበት ምስዝትንክፍ፡ ኤች.ኣይ.ቪ ሳሕቲ
ኪመሓላለፍ ይኽእል እዩ።
እቲ ኣብ ግዜ ጥንሲ፡ ሕርስን ጸባ ጡብን ካብ ኣደ ናብ ህጻን ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ፡ ከባቢ 30% እዩ። እታ
ጥንስቲ ኣደን ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ፈለማ ሳምንታት ድማ እቲ ህጻንን ሕክምና ምስዝረኽቡ፡ እቲ ሓደጋ ክሳዕ ትሕቲ 1
% ከምዚጐድል ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኖርወይ ዝርከባ ኲለን ጥኑሳት ደቀንኣንስትዮ፡ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ
ይግበረለን እዩ።

ምልክታት ኤች.ኣይ.ቪ እንታይ እዮም?
እቶም ብኤች.ኣይ.ቪ እተለኽፉ መብዛሕቶም ሰባት፡ ኣብ ፈለማ ውሑዳት ዓመታት ውሑድ ወይ ምንም ምልክታት
ኣየርእዩን እዮም። ገለ ሰባት (ከባቢ ፍርቂ'ቶም እተለኽፉ ሰባት)፡ ካብ እተለኽፍሉ ኣብ ውሽጢ 2-4 ሳምንታት ድማ
መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ውሽጢ 3 ሳምንታት ዝጸሪ መባእታዊ ረኽሲ የጋጥሞም እዩ። ምልክታት፥ ረስኒ፡ ኣብ ግዜ ሰዓል
ዘጋጥም ዓይነት ምሕርሓር ጐሮሮ፡ ዕንፍሩርን ገዚፍ ስሩ ዕያገነዳን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ሓያለ ዓመታት
ድማ ብሰንኪ ትሑት ምክልኻል ዓቕሚ ኪስዕብ ዚኽእል እተፈላለየ ረኽስታት ዜስዕብ ሕማም ኪምዕብል ይኽእል
እዩ።
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ካብ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ንርእሰይ ብኸመይ ኽከላኸል ይኽእል?
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ንኸየጋጥመኒ ንርእሰይ ዝከላኸለሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ፡ ኣብ ግዜ ርሕማዊ ወይ መቐመጫዊ
ጾታዊ ርክብ ኮንዶም ምጥቃም እዩ። እቲ ስሪንጋ ዝጥቀም ኲሉ ሰብ፡ ጽሩይ ስሪንጋን መርፍእን ኪጥቀም ኣለዎ።
መሳርሒ ስሪንጋ፡ ምስ ካልእ ሰብ ብሓባር ብፍጹም ኣይትጠቐሙ።

እቲ ዝገበርክዎ መርመራ፡ ኤች.ኣይ.ቪ ከምዘለኒ ምስዝሕብር፡ እንታይ ዓይነት ምክትታል ይገብር?
ምስ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ዚተኣሳሰር ዝርርብ ኽካየደልኩም፡ ምኽርን ምዕዶን ድማ ክውሃበኩም እዩ። እቲ መርመራ
ኤች.ኣይ.ቪ ከምዘለኩም (ማለት ብኤች.ኣይ.ቪ ከምእተለኸፍኩም) ምስዝሕብር ፡ ናብ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ክትመሓላለፉ ኢኹም።
ሕክምና፡ ብናጻ እዩ። ሕክምና፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክትጅምሩ ለበዋና ነቕርብ። ነቲ ቫይረስ
ከጥፍእ ዚኽእል ፈዋሲ ሕክምና ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣይተረኽበን። እቲ ሕክምና፡ ቫይረስ ኣብ ኣካል ናይ ምብዛሕ ዓቕሙ
ንኸጉድል ዚዓለመ እዩ። እቶም ሕክምና ዝወስዱ መብዛሕቶም ሰባት፡ ንቡር ናብራ ኽነብሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ
ሕክምና ድማ ንምሉእ ዕድሚኦም ዚቕጽል እዩ።
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