ንምEታቅ ምስራሕ
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክብ
ብAሊኖር ቱርንቡል
ኤች.ኣይ.ቪ፡ ኣብ ደምን ካልOት ፈሰስቲ ጾታዊ ርክብ ኣካላት ዝርከብ ህዋስ Iዩ። Eዚ
ቫይረስ ነቶም ኣብ ደም ዝርከቡ ብCD4 ዝፍለጡን ኣካል ስርዓተ ምክልኻ ሕማማት ዝዀኑን
ወሃዮታት ደም ይብክል። ህልውና ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ደም ንወሃዮታት CD4 የዳኽሞምን
የEንዎምን። ስለዚ ከኣ ክምክትዎ ኣይክEሉን። ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ከኣ ብግቡE
ኣይሰርሕን። Eዚ ድማ ተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ኰይኖም ዝነብሩ ሰባት ብዝቀልጠፈን
ዝኸበደን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ዝተሓዙን ዝጥቅUን ይገብር። ካብዚ ሓሊፉ ናብ
ኤይድስ ይምEብል። Eዚ ህዋስ Eዚ ካብ ደምን Eዞም ዝተጠቅሱ ፈሰስቲ ኣካላት ሰብነትን
ወጻI Eምሪ የብሉን። Eቲ ልሙድን ፍሉጥን መማሓላለፊ ኤች.ኣይ.ቪ ጾታዊ ርክብ Iዩ።
ከም ከንዶም ዝኣመሰለ ውሑስ መከላኸሊ ከይተጠቀምካ ብርሕሚ ኰነ ብኣፍ ዝፍጸም ጾታዊ
ርክብ ቀንዲ መመሓላለፊ Iዩ። Eቲ ቀዳማይ ነገር ንዝለዓለ ሓደጋ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ዘቃልዓካ ብዝሒ ዝህልዉኻ ጾታዊ መጻምዲ Iዩ። መጻምድኻ ኣብ ምጥቃም ከንዶምን
ሓሽሽ ምውሳድን፣ ዘዘውትርዎ ዝሙት፣ ዝህልዎም ባህርያትን ዝተወሳሰበ ርክብን ኣገደስቲ
ነግራት Iዮም። ውሑስ ሂወት ንክልህልወካ ዘተኣማምን ርጉጽን ነገር ሓደ ምስ ሓንቲ ወይ
ሓንቲ ምስ ሓደ ጸኒEካ ምንባር Iዩ።
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ Eዋን ብርሕሚ ዝግበር ጾታዊ ርክብ
ኤች.ኣይ.ቪ፡ ኣብ ፈሰስቲ ጾታዊ ርክብ ዝተለኸፈ ሰብ Iዩ ዝርከብ። ኣብቲ ቅድምን ድሕርን
ጾታዊ ርክብ ብመትሉ ዝወጽE ፈሳሲ ደቂ ተባEትዮን ርሕሚ ደቂ ኣንስትዮን ይርከብ።
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ከኣ ኣብ ግዜ ምትንኻፍ በዞም ፈሰስቲ ኣቢሉ ካብን ናብን ሰብ
ይመሓላለፍ። ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ከንዶም ከይተጠቅመ ርሕማዊ ጾታዊ ርክብ Eንተ
ፈጺሙ፣ ብንEሽቶ ቀዳድ ወይ ቁስሊ ኣቢሉ Eቲ ዝተበከለ ፈሳሲ ናብ ፈለግ ደም Eታ
ሰብይቲ ይሓልፍ። ከምዚ ዝኣመሰለ ቀዳድ ወይ ቁስሊ ክትግንዘቦ ኣጸጋሚ Iዩ። ካብ
ምንኣሱ ዝነቀለ Eታ ጓል ኣንስተይቲ ዘይክትፈልጦ ትኽEል Iያ። ብተመሳሳሊ ኩነታት Eታ
ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፈት ሰበይቲ ከንዶም ከይተጠቅመት ጾታዊ ርክብ Eንተ ፈጺማ Eውን
ብኣብ መትሉ ክህሉ ዝኽEል ቀዳድ ወይ ከኣ ሻምብቆ መትሉ ናብቲ ደም Eቲ ሰብኣይ
ይመሓላለፍ። ሓደጋ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ጓል ኣንስተይቲ
ልUል Iዩ። ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ብዝግበር ምትንኻፍ፣ ብኣብ ርሕሚ Eታ ጓል
ኣንስተይቲ ዝህሉ ደም ኣቢሉ ኤች.ኣይ.ቪ ክመሓላለፍ ዝለዓለ Eድል ኣለዎ (Eግረ ጽሑስ 1
ተወከስ)።
መከላኸሊ ከይተጠቀምካ ወይ ብዘይከንዶም ዝግበር ርሕማዊ ጾታዊ ርክብ፣ Eታ ጓል
ኣንስተይቲ ንዝለዓለ ሓደጋ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ክትቃላE ባህርያዊ Iዩ። Eቲ ምኽንያት
ከኣ ካብ ወዲ ተባEታይ ንላEሊ ዝሰፍሐን ተኣፋፍን ዓለባ ብልEቲ ስለ ዘለዋ Iዩ።
ብተወሳኺ፡ ካብ ኣብ ርሕማዊ ፈሳሲ ጓል ኣንስተይቲ ንላEሊ ኣብ ዘርኣዊ ፈሳሲ ወዲ
ተባEታይ ዝህሉ ኤች.ኣይ.ቪ ዝለዓለ ጻEቂ ኣለዎ።
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ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ካብ ርሕማዊ ፈሳሲ ጓል ኣንስተይቲ ንላEሊ ዝበዝሐ ፈሳሲ ዘርI ወዲ
ተባEታይ ብምህላዉ Eውን Iዩ (Eግረ ጽሒፍ 2 ተወከስ)። ብዘይንጹሃት መሳርሒታት
ዝግበር ልምዳዊ ተግባራት ምቁራጽ ብልEታዊ ኣካል Eውን ንዝለዓለ ሓደጋ የቃልAን Iዩ።
ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻመን Eዚ ዝተሃሰየ ኣካል ብልEቲ ምሉE ብምሉE Eንተ ዘይሓውዩ
Eውን ከምU። መብዛሕትU ግዜ፡ ደቂ ኣንስትዮ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት
ክልከፋ ልሙድ Iዩ። Eቶም ምልክታት ከኣ ኣብ ብልEቲ ዝኽሰቱ ቁስልታት Iዮም።
ዝዀነ ከፋት ቁስሊ Eንተ ዘይተፈዊሱ፣ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ልUል ምትንኻፍ ደም ክህሉ
ግድን Iዩ። Eዚ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ንኤች.ኣይ.ቪ ቅሉዓት ይገብረን። ብፍላይ ከኣ
መንEሰያት ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ይጥቅዓ። ከመይሲ Eቲ ዘይተረረ መትኒታት ኣካል
ወሲባዊ ርክብ ብቐሊሉ ተበሲU ኤች.ኣይ.ቪ ንክሓልፍ ርሒብ ባይታ ኣለዎ። ኣብ ግዜ ጾታዊ
ርክብ ዝህሉ ምፍሕፋሕ ኰነ ግዱድ ወሲባዊ ርክብ ዘይረኣዩ ነዃላት ወይ ቀዳዳት ኣብ
ብልEቲ ክፈጥር ስለ ዝኽEል Eዚ ቫይረስ ዘሪቑ ክኣቱ ዓቢ Eድል ኣለዎ።
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ Eዋን ብመቀመጫ ዝግበር ጾታዊ ርክብ
ካብ Eቲ ልሙድ ኣገባብ ርሕማዊ ጾታዊ ርክብ ወጻI፣ Eቲ ብክልተ ደቂ ተባEትዮ ወይ
ወዲ ተባEታይን ጓል ኣንስተይትን ዝፍጸም ዘይውሑስ ወይ ከንዶም ከይተጠቀምካ
ብመቀመጫ ዝግበር ጾታዊ ርክብ (መትሉ ናብ መቀመጫ ብምቅናE ማለት Iዩ)
ንመልከፍትን ምምሕልላፍን Eዚ ባይረስ ዘቀላጥፍ Iዩ። ካብ ዓለባ ወሰናስን ርሕሚ ጓል
ኣንስተይቲ ንላEሊ ናይ መቀመጫ ተኣፋፊ ብምዃኑ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ክህሰ ወይ
ተበታቲኹ ቁስሊ ክፈጥር ዝለዓለ Eድል ኣሎ። Eዚ ከኣ ኤች.ኣይ.ቪ ብዘርI ወዲ ተባEታይ
ኣቢሉ በቲ ዝዓነወ ወይ ዝቆሰለ ክፋል ብቅጽበት ናብ መትኒታት ደም መጻምዲ ክመሓላለፍ
የሳልጥ።
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ Eዋን ብኣፍ ዝግበር ጾታዊ ርክብ
ካብቲ ምስ ሓደ ዝተለኽፈ ሰብ ብዘይውሑስ ኣገባብ ብርሕሚ ወይ ብመቀመጫ ኣቢሉ ጾታዊ
ርክብ ክፍጸም ከሎ ዝህሉ ሓደገኛ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ፣ ዘይውሑስ ኣፋዊ ወሲባዊ ርክብ
ክፍጽም ከሎ ዘሎ ሓደጋ ዝተሓተ Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 3 ተወከስ) ይብሃል። ይኹን Eምበር
Eዚ ባህርያት Eዚ Eውን ካብ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ የድሕነካ ማለት ኣይኰነን። በዚ ኣገባብ
Eዚ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ክህልዎ ዝኽEል ዝለዓለ ሓደጋ ከኣ ሓደ ሰብ ብልEታዊ ወሲባዊ
ስምIት መጻምዱ ንምንቕቓሕ Iሉ ብኣፉ ዳህሳስ ኣብ ዘካይደሉ Iዩ። ዘርI ወዲ
ተባEታይ ወይ ካልE ነጽጊ መትሉ ክውሕጥ ስለ ዝኽEል ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ከምዘጋጥም ይፍለጥ። ዋላ Eውን Eቲ መጻምዲ ዘርኣዊ ነጽጊ Eንተ ዘይገበረ ማለት Iዩ
(Eግረ ጽሑፍ 4 ተወከስ)። ዝተበከለ ፈሳሲ ሓንሳብ ኣብ ኣፍ Eንተ ደኣ ዓሪፉ፣ ብዝዀነ
ንEሽቶ ቀዳድ ኣቢሉ ኤች.ኣይ.ቪ ናብ መትኒታት ደም ክሰሉኽ ይኽEል Iዩ። ስለዚ ከኣ
Iዩ ሓደ ሰብ ኣብ ብልEቱ ኮነ ኣፉ ቁስሊ ወይ መድመይቲ ግርጻን Eንተ ደኣ ሃልይዎ
ምምሕልላፍ Eዚ ቫይረስ ልUል ዝኸውን።
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ካልOት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓለፉ ሕማማት Eንተ ደኣ ሃልየሞ Eውን ምምሕልላፍ Eዚ
ቫይረስ የቀላጥፉ Iዮም። ብሰንኪ ኣፋዊ ጾታዊ ርክብ ዝኽሰት ረክሲ ብዙሕ ኣይኮነን። ሓደ
ሰብ ነብሱ ንምክልኻል ክገብሮም ዘለዎ ነገራት ከኣ ኣለዉ። ኣብ ግዜ ኣፋዊ ጾታዊ ርክብ
ደቂ ተባEትዮ ከንዶም ክወድዩ ኣለዎም። ደቂ ኣንስትዮ Eውን ልስሉስ ቅብኣት ዘለዎ
መከላኸሊ ፕላስቲክ ነገር ገይረን ርሕመን ክሽፍና ከለዋ Eዚ ቫይረስ ናብ መጻምደን
ከይመሓላለፍ ክከላኸላ ይኽEላ Iየን።
ተነቀፍቲ ደቂ ኣንስትዮን ሓደጋ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪን
ብተፈጥሮ ኮነ ማሕበራውን ቁጠባውን ምኽንያታት ደቂ ኣንስትዮ ንመልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ
ቅሉዓት Iየን። ኣቐዲሙ ኣብዚ ጽሑፍ Eዚ ከም Eተጠቅሰ፣ ነዚ ተፈጥሮኣዊ ብድሆ
ንምግጣም ብቀጻልን ብግቡEን ከንዶም ክጥቀማን ብቑE ሕክምናዊ ክንክን ሕማማት ብጾታዊ
ርክብ ዝመሓለፉ ክገብራን ኣገዳሲ Iዩ። ኣብ ጾታዊ ዘይማEርነት ዝተደኰኑ ማሕበራዊ
ጸገማት ንክቃለሳን ክብድሃን ግና ከቢድ Iዩ። ብዓንዳ ርEሱ ብባህርያት ደቂ ኣንስትዮ
ዘይኮነስ ብባህርያት መጻምደን ደቂ ተባEትዮ ዝኽሰት ጸገም Iዩ። ንኣብነት፡ Eቲ
መብዛሕትU ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ምስ መጻምደን ጸኒAን ክነብራ ዘገድድ ማሕበራዊ ቀይዲ
ንደቂ ተባEትዮ ግና ካብ ሓንቲ መጻምዲ ንላEሊ ክትህልዎም ወይ ክዝምዉ ዘተባብE Iዩ።
ደቂ ኣንስትዮ፡ ቁጠባዊ ጸገምን ዓመጽን ከየጋጥመን ወይ Eውን ሰብUተን ሓዲገሞን ከይከዱ
ብዝሓድረን ፍርሃት ብዛEባ ኣብ ሰብUተን ዘለውን Eምነት ኮነ ምጥቃም ከንዶም ክውስናን
መዝነት ረኺበን ክዋስኣን ኣይክEላን Iየን። ስለዚ ድማ ብሰብUተን ክልከፋ ዘሎ ልUል
ሓደጋ ርዱE Iዩ። ኣብ ልEሊ Eዚ Eቲ ዝዓበየ ብድሆ ኰይንወን ዘሎን ናብ ኤች.ኣይ.ቪ
ክቃልዓ መንገዲ ዝኸፍትን ቁጠባዊ ጸገም Iዩ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ተገዲደን ኣብ ስራሕ
ኣመንዝራነት ይኣትዋ። ንቁጠባዊ ውሕስነትን ምንባርን Iለን ከም መግቢ፡ መEቆብን
ድሕነትን ክረኽባ ምስ ብዙሓት መጻምዲ ጾታዊ ርክብ ይፍጽማ (Eግረ ጽሑፍ 5 ተወከስ)።
ብሓፈሽU፡ ኣብ ስራሕ ኣመንዝራነት ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ንኣዝዩ ዝለዓለ ሓደጋ
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ቅሉዓት Iየን። ብፍላይ Eኳ ኣብ ከባቢታት ስራሕ ኣመንዝራነት
ቅቡል ዘይኮነሉ ሕብረተ ሰብን ምጥቃም ከንዶም ምስ ዝኣብዩ ዓማዊለን ክላዘባ ኣብ
ዘይክEላሉ ኩነታትን።
ኣገባባት ምክልኻል

ከንዶም

ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ንምክልኻል ላተክስ ዝብሃል ከንዶም ብግቡEን ቀጻልን ምጥቃም
ውጽIታዊ Iዩ። Eዚ ዓይነት ኣብ መትሉ ዝውደ ከንዶም፣ ሓደ ሰብ ናብ ዘርI ወዲ
ተባEታይ ኮነ ርሕማዊ ፈሳሲ ጓል ኣንስተይቲ ከይቃላE ዝከላኸልን ውጽIታውን Iዩ።
መመሓላለፊ መንገድታት ብምEጻም ብኤች.ኣይ.ቪ ይኹን ብካልOት ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ከም ጅግል፡ ፈንጣጣን ትሪኮሞናይሲስ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብዝንጸግ ገነራት
ዘጋጥም መልከፍቲ ይከላኸል። ብልEታዊ ሀርፕስ፡ ሲፍልስ፡ ቻንክሮይድን ሁማን
ፓፒሎማቫይረስ ዝፍለጡ ሕማማት ጾታዊ ርክብ ዝስEብ ሕማም ብልEታዊ ካንሰር
ይከላኸል። Eዞም ሕማማት Eዚኣቶም ብምትንካፍ ዝተለኽፈ ቆርበት ወይ ብሻቡቆ ሽንቲ
ወዲ ተባEታይ ወይ Eውን ብርሕሚ Iዮም ዝመሓላለፉ።
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ተደራቢ ዝጸንከረ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓለለፍ ሕማም ኣብ ዝህልወሉ ምምሕልላፍ
ኤች.ኣይ.ቪ ከም ዝቀላጠፍ ስኑድ Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 6 ተወከስ)። ከንዶም ድርብ ጠቅሚ
Iዩ ዘለዎ። ብሓደ ወገን ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ክከላኸል ከሎ
ብተወሳኺ ከኣ Eቶም ንምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ዘቀላጥፉ ብጾታዊ ርክብ ዘመሓላለፉ
ሕማማት ከይመሓላለፉ ይከላኸል። ቀንዲ ክዝከር ዘለዎ ነገር ግና ከንዶም ብኣገባብን ኣብ
ነብሲ ወከፍ ርክብን ምጥቃም Iዩ። ምኽንያቱ ኤች.ኣይ.ቪ ብሓንቲ ኩነት Eኳ ክመሓላለፍ
ይኽEል Iዩ። ይኹን Eምበር ዝዀነ መከላኸሊ ኣገባብ ምሉE ሚEታዊት ውጽIታዊ ምባል
ኣጸጋሚ Iዩ። ምጥቃም ከንዶም ውሑስን ፍጹምን መከላኸሊ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ
ሕማማትን ኤች.ኣይ.ቪን ማለት ኣይኰነን።

ሕክምናዊ ክንክን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት

ኣቐዲሙ ከም Eተጠቅሰ፡ ሓደ ሰብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ብሰንኮም ዝስEቡ
ጽንኩራት ረክስታት ኣቁስልቲ Eንተ ኣለዎን ኤች.ኣይ.ቪ ናብ መጻምዱ ብዝለዓለ ናህሪ
ከመሓላልፍ ግድን ምዃንይ ይፍለጥ። ብቐጻልን ግቡEን ላተክስ ከንዶም ምጥቃም ካብ
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝከላኸል Eንኳ Eንተ ኰነ ኣብ ጾታዊ ርክብ ንጡፋት፣
ካብ ሓደ ንላEሊ ጾታዊ መጻምዲ ዘለዎምን ምስ ንዝለዓለ ሓደጋ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ዝተቃልU ኣመንዝራታት ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙን ሰባት ግና ኣብ ማEከል ጥEና ወይ ክሊኒክ
Eንዳ ከዱ ስሩE መርመራን ሕክምናዊ ክንክን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላልፉ ሕማማትን ክገብሩ
ኣገዳሲ Iዩ።

ግርዘት

ድሕር ሰፊሕ ምርምር፣ ግርዘት ወይ ምEላይ ሽፋን ቆርበት መትሉ ወዲ ተባEታይ ኣብ
ትሕቲ ሕክምናዊ ማEከል ምፍጻሙ ውሑስ ምዃኑ ብክIላታት መጽናEቲ ተሰኒዱ ይርከብ።
ብሓርፋፍ ገምጋም ከኣ ሓደ ወዲ ተባEታይ ብኤች.ኣይ.ቪ ንኽልከፍ ዘሎ ተኽEሎ ሓደጋ
ብፍርቂ የጉድሎ። ግርዘት ውጽIታዊ ምዃኑ ዝገልጹ ሓያለ ምኽንያት ክቐርቡ ይኽEሉ
Iዮም። ላEለዋይ ሽፋን መትሉ Eንተ ደኣ ተኣልዩ ኣብ ርEሲ መትሉ ዘሎ ቆርበት ክተርርን
ንመልከፍቲ ተጻዋሪ ክኸውንን ይኽEል Iዩ። ይኹን Eምበር ላEለዋይ ቆርበት ጠሊ ፈጢሩ
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብቲ ተኣፋፊ ክፋል መትሉ ንነዊሕ ግዜ ክነብር ይኽEል Iዩ። Eቲ ውሽጣዊ
ቆርበት መትሉ ብቐሊሉ ንኤች.ኣይ.ቪ ክቃልU ዘኽEሉ ወሃዮታት ደም ኣለዎ። ብተወሳኺ፡
ብኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ኣብ ቀዳማይ ቆርበት ዝፍጠር ቀዳድ ኣቢሉ Eዚ ቫይረስ ናብ
ኣካላት ክኣቱ ቀሊል Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 7 ተወከስ)።
ሓያለ ዘተሓሳስቡ ነገራ ከኣ ኣለዉ። ካብ ግጉይ ርድIት ሰባት፣ ምትብባE ግርዘት ጎድናዊ
ሳEቤን ከማEብል ይኽEል Iዩ ዝብል ስክፍታታት ኣሎ። Eንተ ደኣ ሰባት ኣብ ውጽIት
ግርዘት ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ሓደጋ ኤች.ኣይ.ቪ ዘቃልOም ዘይተደልየ ባህርያት ከማEብሉን
ይኽEሉ Iዮም። ግሩዛት ምዃኖም ጥራሕ ዘገድሶም ደቂ ተባEትዮ ምጥቃም ከንዶም ደው
ከብሉን ናብ ኣመንዝራታት ክኸዱን ይኽEሉ Iዮም።
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ይኹን Eምበር ግርዘት ክሳብ ከባቢ 50 ሚEታዊት ምምሕልላፍ ኤች.,ኣይ.ቪ ክከላኸል ከሎ
ብቐጻልን ግቡEን ከንዶም ምጥቃም ግና ብውሕዱ ክሳብ 80 ሚEታዊት ንምክልኻል
ውጽIታዊ ምዃኑ Iዩ ዝEመን (Eግረ ጽሑፍ 8 ተወከስ)። ኣብ ርEሲ Eዚ፡ ድኹም
ኣገባባት ግርዘት ጎድናዊ ሳEቤናት ኣለዎ። ምጥቃም ዘይመኸነ መሳርሕታት፣ መድመይትን
ማህሰይትን መትሉ ኣብ ልEሊ ምፍጣሩ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ ከመሓላልፍ ይኽEል Iዩ።
ብተወሳኺ፡ Eቲ ቁስሊ Eንተ ደኣ ዘይሓውዩ በቲ ዝተቀደ ቆርበት ዝሰሉኽ ኤች.ኣይ.ቪ
ክልከፉ ዘሎ ሓደጋ ልUል Iዩ። ብሕጽረት ምኽንያት ምጥቃም ከንዶም ኣብ ዘይዝውተረሉ
ሕብረተ ሰብ፣ ብውሑስ፡ ቅቡልን ዘተኣማምንን ኣገባብ ግርዘት ምትግባር ፍቱን መከላከሉ
ኣገባብ Iዩ።
መደምደምታ
ካብ ብዙሓት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት፣ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ብጾታዊ ርክብ
ዝተሓተ Iዩ። ይኹን Eምበር ኤይድስ ዘስEብ ቫይረስ ብምዃኑ ምክልኻሉ ምግትUን
ኣገዳሲ Iዩ። Eቲ ቀዳምይ ክንመሃሮ ዘለና ነገር፣ ብኣፍ፡ መቀምጫ ይኹን ርሕሚ ዝፍጸም
ጾታዊ ርክብ ኣብ ዝፍጸመሉ ግዜ ከንዶም Eንተ ዘይተወድዩ ዝለዓለ ሓደጋ ምምሕልላፍ
ኤች.ኣይ.ቪ ምህላው Iዩ። Eዚ ሓደጋ Eዚ ከኣ፡ ኣብ ጾታዊ ርክብ ብዘይውሑስ ኣገባብ
ዝፍጽሙ ሰባት (ንኣብነት ደቂ ተባOትዮ ወይ ኣንስትዮ ኣመንዝራታ) ወይ ዘይሕጋዊ
መድሃኒት ሓሽሽ ዝውግU ሰባት ይውስኽ። ኣብ መወዳEታ፡ ተደራረብቲ ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣብ ዝህልዉሉ ብፍላይ Eኳ ጽንክር ዝበሉን ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ዘቀላጥፉን Eንተ ኰይኖም መርመራን ሕክምናዊ ክንክንን ክርሳE የብሉን።
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