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Presented by Logan Cochrane
Translated by Binyam Y. Tekle
መግቢያ
ጥያቄ፡-ኤችኣይቪ ምንድርነው? ሂዩመን ኢሚዩኖ-ደፊሸንሲ ቫይረስ
ጥያቄ፡-ኤይድስ ምንድርነው? ኣኳይርድ ኢሚዩን ደፊሸንሲ ሲንድረም
ሁለቱም ፡ እርስ በራሳቸው ኣንዱ የሌላው ጠንቅ የመሆን ባSርይ ኣላቸውT ኤችኣይቪ፡ UውነVችንን
የሚያጠW ቫይረስ ነውT ኤይድስ፡ የኣንድ Uው ራXን የመYላYZ [\ጥ]ኣ^ _ቅም በቫይረስ በ[`Yመበa
ወቅa፡ ይbንc dድZ በመጠeም፡ ወደ Ufነቱ የሚgh በመሆiቸው፡ በኣjklው mn፡ “ሁለ[l ምo
mn ጠባp በqVrች (secondary opportunistic infections)” [jለው የሚጠsa፡
ሁለ[l በqVrች፡ የሚያስYata u`a ነውT ኣንድ Uው፡ ኤችኣይቪ ኖ]a፡ ኤይድስ ግን ላይኖረው
ይችላZv እንwx _ይነa ሁyV ሲኖር፡ zኪ{ች ኣjklውን mn፡ Uውየው “ኤችኣይቪ +” ነው ይላtT
ሁtም ኤይድስ ያላቸው Urች፡ የኤችኣይቪ ቫይረስ [ሸ|ሚrች iቸውv ኣንድ፡ በqVን የመYላYZ
[\ጥ]ኣ^ ኣቅ} (immune system) በ~ም •ቅ[l ወይም ደ|€ የሆነ Uው፡ ወይም በሁለ[l
(secondary)ነeርሳ ወይም በqV የ[ያ• ቢሆን፡ Uውየው ኤይድስ ኣለው €ለa ነውv Uውየው
የኤችኣይቪ (ኤችኣይቪ +) [ሸ|ሚም ነውT
ኤችኣይቪ፡ የUውነVችን YበqV የመYላYZ [\ጥ]ኣ^ _ቅምን ያጠWZv ይx የUውነVችን የመYላYZ
_ቅም፡ በqVrችን/ነeርሳrችን ይ‚ƒZT ለምሳሌ፡ ኣንድ Uው፡ በሚVመምበa ወቅa፡ „ንነቱ ይመለስ
•ንድ፡ Uውነቱ በqVውን/ነeርሳfን ለ€…ም ይUራZT ኣንድ Uው፡ ኤችኣይቪ ቢኖረው፡ ቫይረX፡ የUfነa
የመYላYZ _ቅ}ን ያጠWZv የበqVን የመYላYZ _ቅ} እ†ግ [`‡{፡ ሌˆች በqVrችንi
ነeርሳrችን ለ€…ም ሳይችZ ሲeር፡ እነ‰x በqVrችi ነeርሳrች፡ ይbንን ኣƒ~ሚ በመጠeም፡ ወደ
Uውነa ሲgh፡ ይbው Uው፡ ኤይድስ ኣለው ለ€ለa ይŠላZT ኤይድስ S‡ምi^ aርuምም ኣለውT
ይbውም፡ የሲw 4 jka (CD4 count) Y400 በVች በሚሆንበa mn ነውT ኣንድ Uው፡
በኤይድስ ሳቢያ የ{[ እንደሆነ፡ በቫይረX (ኤችኣይቪ) ም‡ንያa jŠ ኣይደለም የሚ{[ውT ኤችኣይቪ
Uውነቱን ያ`‡መውi፡ ሁለ[l ምo mn ጠባp በqVrች የ{ቱ ጠንቅ ይሆitT በእንደ‰x _ይነa ሁyV፡
Uውየው፡ በመUረቱ ያZVመመም ‹ሆን ይችላZv ይሁንi፡ ቫይረX፡ የUውየው በqVን የመYላYZ _ቅ}
ያ`‡መውiv እነ‰x ሁለ[l ምo mn ጠባp በqVrች {a ‹ያስYat ይችላtT Yኤይድስ ƒር የሚኖር
Uው፡ በqVrችን/ነeርሳrችን በሚgባ ለ€…ም ሳይችZ ይeርi፡ ኣjklውን mn፡ በነ‰x በqVrች
[እንደ ወባ፡ የሳምባ ነeርሳ (Œቢ) ወይም በ[ለም• የjርድ በqV [jˆ የሚVወeው Ž{ንያi
(pneumonia) የመሳUta] ም‡ንያa ይ{VZ T ይx የሚYUaበa ም‡ንያa፡ Uውየው፡ የኤችኣይቪ
[ሸ|ሚ በሚሆንበa ወቅa፡ Uውነቱ ይ`Yምi፡ ራXን በሚgባ ለመYላYZ ኣይችZምT ኣjklውን mn፡
ኤችኣይቪ እi ሁለ[l [•`• በqV/ነeርሳ በኤይድስ የመ{a ጠንቅ iቸውT
‡ለሳ
ኤችኣይቪ ምንድርነው?
ኤይድስ ምንድርነው?
ኤችኣይቪi ኤይድስ እን‘a ይgilt ወይም ይ[ሳUራt?
ኤችኣይቪ UውነVችንን ምን ያደርg‚Z?
ኣንድ Uው በእን‘a _ይነa ሁyV ነው በኤይድስ የሚ{[ው?
€ስ[ላለ’ ወይም €Uራ“a
1) ቫይረXን በ[ሸYመውi ቫይረXን ባZ[ሸYመው Uው መ|YZ ያለመYላYያ ወይም ጥንWቄ በ”ደለው
ሁyV በሚ\•ም ወሲj
ይx መYላYያ (ለምሳሌ –ን•ም) ባለመጠeም፡ የሚ\•ም ወሲj (በፊን—~፡ በኣ’፡ በ˜a jZa)
€ለa ነውT –ን•ም፡ የኤችኣይቪን መ[ላለ’/ስር™a የሚYላYZ፡ jቸl የወ‹ድ መ…~ጠርያ •‘ ነውT
ይሁንi፡ –ን•ም f„V€ የሚሆነው፡ በኣግባh ጥቅም ላይ Y‚ለ፡ በሚgባ Y[ጠበe ወይም Y[ያ•i
የኣgZግˆa mnው ያላለ\ እንደሆነ jŠ ነውT ያም ሆኖ፡ –ን•ም፡ }t በ}t (100%)f„V€
ኣይደለምv ኣን`ንድ ጥišች፡ –ን•ም 93% gደ€ f„V€ መሆcን ይጠ›€tT
ሁለa Urች ያለመYላYያ ወሲj የ\•} እንደሆነi፡ ኣን`ቸውም ቢሆን ቫይረXን ያZ[ሸYመ እንደሆነ፡
በበqVው የሚያ• Uው ኣይኖርምv ይx የ„ንነa ሁyVi የኤችኣይቪ ምርመራ ግንkœ/dውea
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ኣስ\ላmነaን ያሳየiZT ቫይረX ‹[ላለ’ የሚችለው፡ ቫይረXን Y[ሸYመው Uው፡ ቫይረX ወደ
ኣZ[ሸYመበa Uው jŠ ነውT ኣንድ Uው፡ የወሲj •ደ•ችን jka በመeነስ፡ YቫይረX ƒር ንኪኪ
የ€ድረግ ወይም ግንžነa የመ’ጠር ኣƒ~ሚን (probablity) ‹eንUው ይችላZT እላይ
እንደ[ጠeUው፡ ኣንዱ የሌላውን ወቅV^ የኤችኣይቪ ሁyV €ወ› ወይም መgን•h ኣስ\ላm ነውT ኣንድ
Uው፡ YቫይረX ƒር ግንžነa እስ|Z\•መ ድረስ፡ ኤችኣይቪ + ኣይሆንምv በ‰xም ም‡ንያa፡ jŸ
(approaches) መንg•ች (zይ€ኖV^፡ œ[Uባ^፡ ባxላ^/Zም`^) Ys|œ ስƒ መVej ወይም
ይbው የሚ መርበa mn €ራ•ም ላይ ያ[¡ራtT 85% gደ€ የሚሆነው የኤችኣይቪ በqV፡ በወሲj
ግንžነa ሳቢያ የሚYUa መሆcን ኣእም]ኣችን ውስጥ መያ• ያ¢ZT Y‰x በVች የU\sa የመ[ላለፊያ
መንg•ች ‚i ‚iro iቸውv ይሁንi፡ ይblው (እላይ የ[ጠeUው) እ†ግ ኣንgjƒቢ ነውT
2) የደም Yደም ƒር ንኪኪ €ድረግ ወይም ግንžነa መ’ጠር
ይx ኤችኣይቪ Y[ሸYመው የኣንድ Uው ደም፡ ኤችኣይቪ |Z[ሸYመው Uው ደም ƒር ሲeላeZ ወይም
ሲgi• €ለa ነውT በ‰x ግንžነa ም‡ንያa፡ ቫይረXን [ሸ‡{a ያZነበረ Uው፡ ኤችኣይቪ + ይሆiZT
ይx በኣያሌ ሁyVrች ‹ያƒጥም ይችላZT ለምሳሌ፡ መር£ በመጠeም ወይም በመ‚ስ፡ የኣንድ Uው
ደም፡ በ~ም aንqም ቢሆን፡ ወደ ሌላው Uው፡ በመውƒa ለመ[ላለ’ ይችላZT በ‰xም ም‡ንያa፡ €ን
lውንም መር£ በኣግባh Y[ውሳ‡ ወይም Yx‚ስ ን¤x €ድረግ ወይም €ምYን (sterilise)
ያስ\ZƒZT (የ€ምYl መሳ¥ያrች በ€ይgžበa ወቅa፡ dWrችን በ‡ˆ]‡ስ ¦ሚ|Z €§`a ወይም
ለUላሳ ደpWrች €’ላa ይŠላZT) እንደ‰x _ይነa መ[ላለ’ ‹ያƒጥ} የሚችtበa፡ ሌˆች
ሁyVrችን €Uj እንችላለን፡-የ•uር €ስ[|Yያ/መላ¨፡ የf’ቅራa ወይም ንቅስa (tattoo)
መሳርያrች፡ የመውmያ ስለVም መሳ¥ያrች፡ የ[ባይ መZeሚያ መሳርያrች (ወረን©) ወ•[T Yነ‰x
‚i ‚i የ€ስ[ላለ’ያ መንg•ች ƒር የሚያያŸ ወይም የሚkመዱ የ€Uራ¨ መስመ]ች ኣንዱ የደም
€ስ[ላለ’ ወይም •ውውር ነውT ይbው ደም ያZ[መረመረ የሆነ እንደሆነ፡ ቫይረXን የ[ሸYመው ደም
ወደ Uውነa ‹gባ ይችላZT በኣሁc ወቅa፡ ይbው የ€ስ[ላለፊያ መንgድ የ[•ወ[ረ (common)
ኣይደለም እንª፡ Y«ያ _መVa በፊa€፡ በኣ¬¥| ኣቢይ ችግር ነበርT
3) Yእia ወደ Z† €ስ[ላለ’
ኤችኣይቪ ያላቸው ˜šች፡ ቫይረXን ወደ S-išŠቸው ‹ያስ[ላZ® ይችላtT ይx በእርግ•i ወቅa ፡
በወ‹ድ mni በ¯a €ጥቢያ mn የሚYUa ነውT የS‡ምi ኣgZግˆaን መጠeም፡ የ‰xን የመYስa
ሁyVን ‹eንUው ይችላZv በjŸ °Vrች ይbንc ኣgZግˆa |ለ‡’ያ በነ- ይU~ZT ይbው ጥንWቄ
እንwወUድ ግን፡ እiaየ‚፡ የኤችኣይቪ ወቅV^ ሁyV‚ €ወቅ ኣለባaT ኣንድ ኤችኣይቪ ያZ[ሸYመች
˜a፡ ቫይረXን ወደ Z†‚ ኣVስ[ላZ’ምT ኣንድ ኤችኣይቪ የ[ሸYመች ˜a፡ ቫይረXን ወደ Z†‚
የ€ስ[ላለ’ dድZ 35% gደ€ ነውT [ይx ኣƒ~ሚ (probability) ነውT]
85% የ‰ሁ ቫይረስ መ[ላለ’ የሚYU[ው፡ በወሲj መሆcን እiስVውስT ሌˆች የመ[ላለፊያ
መንg•ችንም ቢሆን Ziስ[fላቸው ይgባZv ይሁንi፡ የu`ቱን Y’[lነa ግምa ውስጥ በ€ስgባa፡
a¡ረቱ በመ መርያው መንgድ ላይ እንwያር’ ያስ\ZƒZT
‡ለሳ
በኣjklው የ[ለመደ በኤችኣይቪ የምንጠWበa መንgድ ምንድርነው?
ይbንc የመ[ላለ’ያ መንgድን ለመeነስ ወይም ለመYላYZ ኣን`ንድ •‘rች ኣtን?
የደም Yደም ƒር ንኪኪ ወይም ግንžነa ምንድርነው?
ይbንc የ€ስ[ላለ’ያ መንgድን ለመeነስ ወይም ለመYላYZ ኣን`ንድ •‘rች ኣtን?
Yእia ወደ Z† €ስ[ላለ’ ምንድርነው?
ይbንc የ€ስ[ላለ’ መንgድን ለመeነስ ወይም ለመYላYZ ኣን`ንድ •‘rች ኣtን?
±ስቱን መንg•ች የምንYላYለበa ›Z’ •‘ ምንድርነው?
ለምንድርነው በወሲባ^ ግንžነa በqV የ€ስ[ላለ’ያ መንgድ ላይ የምi[¡ረው?
„ንነVችንi ኣመƒgባችን፡ UውነVችን ራXን እንwጠግንi፡ ራXን በ[ለይ YበqVrች/ነeርሳrች
እንwYላYZ፡ ›Z’ ሚi ይ¨ወVtT ኣንድ Uው፡ Yኤችኣይቪ ƒር ኣን‘ ግንžነa በ€ድረግ፡
ኤችኣይቪ+ ‹ሆንም ላይሆንም ይችላZT ኣን`ንድ Urች፡ በኣን`ች ወሲባ^ ግንžነa jŠ ፡ ኤችኣይቪ+
ሆነ‚Zv ሌˆች ለኤችኣይቪ የ[ƒለ¯ ቢኖsም፡ ኤችኣይቪ+ ግን ኣZሆcምT ኣን`ንድ Urች፡ ይx
Y„ንነa ƒር የ[ያያ• ነው jለው ያምitT ኣንድ Uው፡ „ነl የሆነ እንደሆነ፡ በqVውን/ነeርሳውን
ለ€…ም የ[¢ለ dድZ ኣለውT ኣንድ „ነl Uው፡ የኤችኣይቪ ነeርሳን ለ€…ም፡ Yበq[lው Uው የ[¢ለ
dድZ ኣለው [jˆ ይVUባZT እንደ የሳምባ በqV (Œቢ) እi የወባ በqV በመሳUta ሌˆች
በqVrችም ቢሆን ይbው ሁi² [መሳሳይ ነውT
UውነVችን ኣራa ‚i ‚i የምግj ‡’ˆች ኣtaT ኣንደl፡- ³]Œን (በስƒ፡ ወ[a፡ እን›ላZ፡ ምስርi
በባቄላ የሚg•) ¯ንŠrŠንን ለ€ነ§i በqVን የሚYላYZ [\ጥ]ኣ^ _ቅ€ችንን ይረ`tT ³]Œን
መመgj jŠ ግን በqVን የመYላYZ _ቅምን የላe ደረ´ ላይ እንwደርስ ያደርg‚Z €ለa ኣይደለምv
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„ነl ለመሆን እነ‰x ኣራa የምግj ‡’ˆች ያስ\ZƒtT ሁለ[l፡-ቅባšች (የ•ይa _ይነšች፡ የስƒ
_ይነšች፡ ኣa‡Zai Yሌˆችም) µይZ ለ€Y€ቸai UውነVችንን (YበqV) ለመጠበቅ ይረ`ZT
Urስ[l፡-|ር°zይድረይa (በእxZ _ይነšች ፡ በ`° _ይነšች፡ በስኳር፡ በ’ራ’¶rች ወ•[ የሚg•)
UውነVችንን uZበa ይU~ZT በስ[መ“ረ¢፡ UውነVችን ን¤S fz ያስ\Zg‚ZT
የኣንድ Uው „ንነa፡ Yን§Sii Y§`a ኣጠባበቅ፡ (hygiene and sanitation) ƒር
የ[ሳUረ ወይም የ[…ራኘ ነውT UውነVችንን በን§Si መጠበቅ፡ በ[YVVይ ወይም በየmnው መVጠji
የ…Uለውን ወይም የ[ጎ`ውን ኣ|Z በ[gቢው መንgድ መያ• እ†ግ ኣስ\ላm ነውT እላይ እንደ[ጠeUው፡
ኤችኣይቪ/ ኤይድስ UውነVችንን ያ`‡መውi ሌˆች በqVrች፡ UውነVችንን እንwጎዱa ነ- ይለWቸ‚ZT
ኤችኣይቪ፡ የUውነVችን የመYላYZi የመጠgን _ቅምን ስለሚያ`‡ም ወይም ስለሚያመiምን፡ ለሁtም
_ይነa በqVrች የS‡ምi dር`V መ¢a ወይም €\ላለግ ኣስ\ላm ነውT
ለምንድርነው በኤችኣይቪ የመለY’ jka እየ“መረ ያለው? €Sበራ^ ም‡ንያšች (በኣ™s)
YእውነV መሸq ወይም እውነVን €ስ[ባበZ (denial) ፡- “የX _ይነa ነgር እyን ኣያgኘ•ም”
የሚti እነ‰xን የመሳUta ኣስ[ሳU°ች፡ ኤችኣይቪ/ኤይድስ እውነaም ችግር መሆc መ|ድን
የሚያመለ‡a ነውT
ጾV፡- ጾV^ በደZ (abuse) ፡ ˜aን •ቅ ኣድርጎ መመZYa፡ €Sበራ^i ኢ–ኖሚያ^ እ¡Zነa
ኣለመኖር እንwሁም ባዮˆª|^ ም‡ንያšች
aምxርa፡ የ•ƒrች fስንነa፡ የ[ሳሳ[/የ[kባ ግንkœ፡ የ€ስ[€ርን ሒደa መgVai እንwሁም
በበqVው መያ• እንደ የውርደa ምZ‡a መ›ጠር ወይም €የa (stigma)
የjŸµን መgil ፡-የወሲj ግላባላ^ነa፡ ይxም €ለa፡ ጾV^ነa (sexuality) በjŸµን መgil
እi በወሲባ^ ቱ¥•ም (የወሲjን ’ላጎa ለ€ር|a፡ ወደ [ለያዩ ኣg]ች መንሸራሸር ወይም uዞ €ድረግ)
በኣመkž በ²ለቪዥን ወይም በሌˆች የjŸµን መgil €ስVወቅያ የሚUራ™በa ወይም ደግ{ Y’ Y’
የሚደረግበa ነውT እነ‰x የመgil በ]ች፡ ኣjklውን mn፡ እንደ ኤችኣይቪ በመሳUta፡ የኣባለ •ር
በqVrችን ወይም መYላYያrŠቸውን ኣስመZ‡[ው ኣይigsምT
የS‡ምi ኣgZግˆa፡- ውድ መሆን (‚ƒ) ፡ d©a፡ ‹ደረስ ወይም ‹g• የ€ይችZ መሆን፡ በqVውን
እንደ የውርደa ምZ‡a ኣድርጎ መመZYa፡ የS‡ምi ኣgZግˆa የሚUጥበa U_Va የ[ወUነ መሆን
(Yበq[lው ሁi² ƒር ሲVይ) ፡ YበqV መYላYያው •ንድ ‹ደረስ የሚŠZ ኣለመሆንi የኣባለ •ር
በqVrችን የS‡ምi ኣgZግˆa d©a (ወጪrችi የበqVው እንደ የውርደa ምZ‡a ኣድርጎ
መመZYa)
ባxZ፡- እ¡Zነa ባለመኖs ም‡ንያa፡ ስለ ወሲj ለመነƒgር ወይም በጥንWቄ ወሲj መ\•ምን
ኣስመZ‡š ለመደራደር ኣለመŠZ
€Sበረ-ኢ–ኖሚያ^፡- የ[መ~ጠነ ምግj dጥረa (malnutrition) ፡ ለ„i ጥበW የሚደረu
ወጪrች፡ የኣን‚ን‚ር •ይœ (lifestyle) ፡ ለS‡ምi ‡aaZ የሚውZ ወጪ
የኣባለ-•ር በqVrች (STDs) ፡- እነ‰x በqVrች በኤችኣይቪ ለመለY’ የƒራ ጠንቅ (cofactor) የሚሆc iቸውT (የ€ስ[ላለ’ያ ኣƒ~ሚ (probability) እንw“ምር የሚያደርu
iቸውT)
©ርነa፡- ጾV^ በደZ፡ S•ባ^ ንቅiቄ (_€§ያን/የqምቅ [‚mrች፡ Uራ^a፡ ስደ[•ች)
ኤችኣይቪ/ኤይድስ በ_ለም-ኣe’ እይV
ዩኤን ኤይድስ (¥ፖርa Vxሳስ 2005 እ.ኤ.አ.) 40 ሚZዮን Urች በኤችኣይቪ/ኤይድስ እንደ[ያŸ
ይgምVZT እስY k¶ ድረስ፡ 25 ሚZዮን የሚgመቱ Urች SይወVቸውን ኣጥ[‚ZT በኤችኣይቪ
Y[ያŸa 90% የሚሆca Urች፡ በበqVው መያkቸውን እንደ€ያው›ai፡ Yነ‰xም ኣjk•o gi በ€ደግ
ላይ በሚgža ኣg]ች •ንድ እንደሚኖs ይgመVZT ወ~šችi ”ረም±ች ለበqVው እ†ግ የ[ƒለ¯ iቸው
(ይሁንi፡ በ€ንlውም የdድ¬ ‡ZZ የሚg• Uውም ቢሆን በበqVው ‹ጠW ይችላZ) T በ2005
እ.ኤ.አ. Y50% በላይ የሚሆca፡ በ‰x በqV የ[ያŸa Urች በ15–24 dድ¬ ‡ZZ የነበs iቸውT
በየec Y8000 Urች በላይ በኤችኣይቪ/ኤይድስ ይ{Vtv እንwሁም 14,000 Urች በየec በ‰x
በqV ይያktT ኣን`ንድ ጥišች፡ በ‰x በqV Y[ያŸa፡ 250 የሚሆca (ሌˆች ጥišች፡ Y‰ሁ
›ጥር በበለጠ፡ እስY 2000 የሚደርስ ›ጥር ይgምVt) በወ‹ድi በ¯a €ጥቢያ mn የሚያŸa
S-ia መሆiቸውን ይgምVtT ኤችኣይቪ/ኤይድስ፡ ወwያfc (በኣ™ር mn ውስጥ) በSይወai በ{a
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YሚያደርUው u`a በ[“€¥፡ ሌˆች የSjረ[Uj ‡’ˆችን ይ”`ZT ይbውi 14,000,000
የሚgመቱ Zጆች፡ ኤይድስ ባስY[ለው {a፡ ወላ†-ኣZባ ሆነ‚ZT Y{ቱa Urች መ|YZ፡
7,000,000 gበ¶rች iቸውT ይbው ›ጥር፡ በ2020 እ.ኤ.አ. ወደ 16,000,000 Y’
እንደሚZ ይጠበWZT ኤይድስ፡ ኣስ[€¥rችን ነ‡a‚Z (በደhj ኣ’¥W፡ Y{ቱa Urች 85%ቱ
በኤይድስ ሳቢያ ነውT) ኤይድስ፡ በp መUi• ወይም •ግ†a ላላደረua፡ የ[ም‚ላ ፊiንስ ወይም gን•j
ለሌላቸው፡ በበq[•ች ለ[ጥለeለ›a ስር_[-S‡ምirችን ነ‡[‚ZT (80% የሚሆca የሆስፒVZ
ኣZƒrች የ[ያŸa በኤችኣይቪ/ኤይድስ በVመ} Urች ነው)
‡ለሳ
ኣመƒgj በqVን በመYላYZ ረgድ ምን _ይነa ሚi ይ¨ወVZ?
ለምንድርነው የS‡ምi ‡aaZ ኣስ\ላm የሆነው?
ለምንድርነው የኤችኣይቪ/ኤይድስ jka እየ“መረ ያለው?
ሌˆች ም‡ንያšችን ‹U¯ ወይም ‹“ምs ይችላtን?
በኣgር ውስጥ እ†ግ ወሳ• ም‡ንያšች ምን ምን iቸው?
በ_ለም-ኣe’ ደረ´ ያta ም‡ንያšች በኣgር ውስጥ |ta ƒር እን‘a ይ[ሳUራt ወይም ይያያkt?
ኤችኣይቪ/ኤይድስ ወwያfc የሚያደርሳቸው u`šች ምን ምን iቸው?
የኤችኣይቪ/ኤይድስ ይበZጥ የረዥም mn ወይም ቋሚ u`a ምን ምን iቸው?
መYላYያ
በኤችኣይቪ/ኤይድስ የ[ያŸ Urች ፡ በኣን`ንድ መላrች ወይም •‘rች ‹ረዱ ይችላt፡(1) ኣንŒ (•ረ) ረa]ቫይራZ የS‡ምi ‡aaZ- ይሁንi፡ ኤችኣይቪን የሚ\ውስ መድzŽa የለም T
(2) Uውነaን YበqV የመYላYZ _ቅምን እንwጠgን €ድረግ እንwሁም
(3) በሁለ[l በqVrች (secondary infections/diseases) ላይ የS‡ምi ‡aaZ
€ድረግ
የ•ረ-ረa]ቫይራZ S‡ምi ፡ የሚያድን ኣይደለም T ኤችኣይቪ/ኤይድስን የሚያድን መድµŽa የለምT
እነ‰x የS‡ምi ‡aaZ፡ Uውነaን YበqV የመYላYZ [\ጥ]ኣ^ _ቅምን ያግktv እንwሁም፡
የኤችኣይቪ/ኤይድስን ግስƒ˜ ይeንሳtT ይx S‡ምi በኤችኣይቪ/ኤይድስ የ[ያŸ Urችን Sይወa
‹ያራ•ም ይችላZT በሁለa ወር የS‡ምi ‡aaZ jŠ፡ _ቢይ የ„i መ¢¢Z የሚያስgž በመሆiቸው፡
እነ‰x መድµŽšች [ኣምራa በመስራa ነው የሚVወ›aT
በእርግጥ የ•ረ-ረa]ቫይራZ S‡ምirች፡ ኣን`ንድ ኣtV^ ”ድኖች/g§Vrች ኣZ‚ቸውT ‚ƒቸው እ†ግ
fድ ነውT gi በ€ደግ ላይ በሚgž ኣg]ች •ንድ፡ እነ‰xን €ግኘa፡ ኣስቸƒ¥ ነውv ”ª ”ኖችም
ኣZ‚ቸውT (በኤችኣይቪ/ኤይድስ Y[ያŸቱ ኣመ¥|ውያን Y20-30%ቱ ፡ እነ‰xን •ረ-ረa]ቫይራZ
መድµŽšችን ፡ ‹ወስዱ ኣZŠtምT) እንwሁም፡ ቫይረX መድµŽšoን እየመY[ በሚሔድበa ወቅa፡
የ•ረ-ረa]ቫይራZ S‡ምi f„V€ነaን ይeንሳZT
የ•ረ-ረa]ቫይራZ S‡ምi፡ እ†ግ የVመመን Uው „ንነቱን እንwያg• ወይም እንw¢ለው ‹ረዱ ይችላtv
\‚q ግን ኣይደtምT በqVን የመYላYZ _ቅም፡ በ[ም‚ላ „ንነai በ[gቢው ኣመƒgj ‹Vg•
ይችላZT
እiስVውስ - በኤችኣይቪ/ኤይድስ መ{a ፡ ሁለ[l (secondary) በqV፡ ኤችኣይቪን የመYላYZ
_ቅ} በ[`Yመ Uውነa ላይ YሚያደርUው u`a ƒር የ[ሳUረ ነውT በ‰xም ም‡ንያa፡ በሁለ[l ምo
mn ጠባp በqVrች (secondary opportunistic infections) ላይ S‡ምi €|ሔድ
ለኤችኣይቪ/ኤይድስ በq[•ች „ንነai Sይወa እ†ግ ኣስ\ላm ነውT በነ‰x ፡ ሁለ[l በqVrች ላይ
የS‡ምi ‡aaZ €ድረግ፡ የኤችኣይቪ/ኤይድስ S}€ንን Sይወa ‹ያራ•ም ይችላZT
Yእia ወደ Z† መ[ላለ’ን መYላYZ
ኤችኣይቪ [ሸ‡መው እያt፡ እርu• የሆc ˜šች፡ ቫይረXን ወደ S-išŠቸው የ€ስ[ላZለ’ 35%
ኣƒ~ሚ (probability) ኣላቸውT እላይ እንደ[ጠeUው፡ ይbው እን`ያƒጥም ወይም እን`ይYUa
የሚYላYZ ፡ S‡ምi መውUድ ይŠላZT ይbንን ኣƒ~ሚ ለመeነስ፡ እišችን በቅድመ-ወ‹ድi በድxረወ‹ድ mnያa፡ ኣንድ ነቪራፓይን የ[ባለ መድzŽa፡ በን§§ር ወይም በመጠcም ቢሆን •ቅ ባለ ወ™ (4
•ላር ኣ¬¥| gደ€) ‹eርj ይŠላZT ይx S‡ምi፡ በ•ቅ[l ‚ƒi በeላt ስራ ላይ የሚውZ በመሆc
ይ•ወ[ራZT ኣን`ንድ የመድµŽa ¡ባንያrችም፡ S‡ምiውን በነ- ያeርባtT ኣስ\ላmው S‡ምi ለ€ድረግ
ይŠZ •ንድ፡ የኤችኣይቪ ወቅV^ ሁi² (HIV status) መVወ›፡ እiŒቱንi S-cን ጠWሚ ወይም
›Z’ ነgር ነውT

5
‡ለሳ
በኤችኣይቪ ለ[ያŸ Urች፡ ያt‚ቸው Urስa ኣ€ራጮች ምን ምን iቸው?
የ•ረ-ረa]ቫይራZ S‡ምirች ምንድiቸው ?
እነ‰x የ•ረ-ረa]ቫይራZ S‡ምirች ምንድርነው የሚUsa?
በqVውን }t በ}t የሚ\ውስ ወይም የሚያድን መድµŽa ኣለን?
ኣtV^ g§VrŠቸው ምን ምን iቸው?
[“€¥ ወይም [ደራቢ ችግ]o ምን ምን iቸው?
Yእia ወደ Z† €ስ[ላለ’ €ለa ምንድነው ወይም የሚ[ላለ\ው እን‘a ነው?
ነቪራፓይን ምንድርነው?
የኤችኣይቪ በqV ስር™aን ለመYላYZ ሁtንም Uው የሚረ`፡ ›Z’ ነgር ምንድርነው?
ጾV
ኤችኣይቪ፡ jkቱ ባZ[መ~ጠነ ወይም ሚkc ባZጠበe ሁyV፡ ወን•ችን €ጥWa ምር‚Zv ይሁንi፡
ባለ®a ቅርj mnያa፡ ˜šችም እያደg በመ~ው jka ይበZጥ [ጠቅ[‚ZT በበqVው በ2005
እ.ኤ.ኣ. Y[ያŸa Urች Y50% በላይ የሆca ˜šo iቸውT ይxም ሁi²፡ Y˜šo የUውነa ቅር§
(women’s physical biology) ፡ Y€Sበረ-ኢ–ኖሚያ^፡ Yመjšችi Y˜šo የ€Sበራ^
ደረ´ ƒር የሚ[ሳUር ነውT
በወን•ች •ንድ እንደሚVየው ሁt፡ የበqVው መ[ላለ’ በ‚iነa የሚYU[ው፡ በሁለa [-ራ¥ ጾVrች
በሚደረግ ወሲj ነውT ባለ®a ቅርj _መVa፡ ኤችኣይቪ + የሆca ˜šo ›ጥር በየ_መቱ jdጥ’
ኣድ•ZT በኣ€|ይ ፡ በየ20 ስYንዱ ኣንwa gi በ€ደግ ላይ ባta ኣg]ች የምag• ˜a፡ ኤችኣይቪ +
Uለባ aሆiለች T የ˜šች መjai በœ[Uj እን‡j|œ ላይ ያላቸው µላፊነa፡ በ[ለይም ኣንድ የœ[Uj
ኣባZ ኤችኣይቪ + በሚሆንበa ወቅa፡ የS‡ምi dር`V የ€ግኘa dድላቸውን ይeንU‚ZT እያደg
የመ~ው የ˜šች ለኤችኣይቪ + መƒለጥ፡ YሚY[ta ነጥ°ች ƒር ይ[ሳUራZ፡1) ባዮˆª፡- ፡ ˜šች በግjረ-ስƒ ግንžነa [eባይ •ደl (Receptive Partners) ሲሆc፡
UውነVቸውም Yወን•ች Uውነa የበለጠ [eባይ ኣYባቢ ኣለውT የወሲj [ግባር YUውነVቸው ኣ|ላ^
›መi ƒር [`ም]፡ ለ[“€¥ ኣደƒ ያƒZ~ቸ‚ZT Y‰ሁ ባ¢gር ፡ በወ‹ድ mn ፡ Yእia ወደ S-ን
ኤችኣይቪ ‹[ላለ’ ወይም ‹Uራ™ ይችላZT
2) Sjረ[Uj/ባxZ፡- ˜šች ባላቸው •ቅ[l የ€Sበራ^ ደረ´፡ የጾV የበVች ኣመለ|Ya
(Sexual subordination) ያƒጥ€ቸ‚Zv ይx ኣjklውን mn Yባxላ^ ‡jር ƒር የ[ሳUረ
ነውT ይx የበVች ኣመለ|Ya በጾV^ ኣስg`†ነa (sexual coercion) እንwሁም
በ¨i/በደZ/በuZበa (domination/abuse/violence) ኣ€|ይነa ‹YUa ይችላZT ይx
በµይZ ወይም ኣjklውን mn ˜[l-ኣ`¥ነa [jˆ በሚVወeው፡ በንግ`^ የወሲj ስራ
(commercial sex work) ኣ€|ይነa ‹ያƒጥም ይችላZT ኣን`ንድ ˜šች፡ በጾV^ነa
(sexuality) u`ይ ላይ ለመነƒgር፡ \Wድ ወይም መja ያላቸው ኣይመስላቸውምv ጥንWቄ ባለው
ወሲj (safer sex) u`ይ ላይ ለመደራደርም ቢሆን _ቅም የላቸውምT
3) ኢ–ኖሚያ^፡- ˜šች ፡ ወደ ወሲj ስራ (˜[l-ኣ`¥ነa) እንwgh የሚgደዱበa ም‡ንያa፡ ወደ
ኣምራች µይZ (work-force) እንweላet ስለ€ይ\eድላቸው፡ ወይም በኢ–ኖሚ ረgድ በ’ቺ
ወይም በ{a Yœ[Uj Yሚለይ‚ቸው ወን•ች •ንድ ስለሚጠu፡ ወይም ደግ{ በSjረ[Uh •ንድ የስራ
dድZ (ምግj ወይም gን•j ለ€ግኘa የሚያስችZ) ላይኖር UለሚችZ ነውT gን•ባቸው/€Sበራ^
ደረ´ቸው/ንjረVቸው ስለሚያ€Zላቸው ፡ Z´gረ•ች፡ ሹƒር `wስ ’Sugar Daddies’ (jdድ¬
በ~ም የሚያንX‚ቸውን ˜šች በመ€ረ‡ ፡ በነX ላይ ወሲባ^ ’ላ”Vቸውን የሚያረ¡ µjVም ወን•ችን)
ያg•‚ቸ‚Z T እነ‰x ሁt ም‡ንያšች [ደ€ምረው፡ በ˜šች ላይ የበVች ኣመለ|Yaን ይ\ጥራtv
YSjረ[Uj/ባxZ ƒርም ይ[ሳUራtT
4) ኤፒደሚዮˆª|^፡- ኣን`ንድ ˜šች፡ በወ‹ድ mn የደም •ውውር (blood
transfussion) ወይም የደም መ[ኪያ ያስ\Zƒቸ‚Zv በ‰xም ም‡ንያa፡ እነ‰x ˜šች Yወን•ች
ይበZጥ ለ[“€¥ መ[ላለ’ያ መስመር የ[ƒለ¯ iቸው T

