ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ውላድ
ብIለኖር ተርንቡል
ጉድለት ጸረ ምክልኻል ህዋስ ሰብ (ኤች.ኣይ.ቪ) ኣብ ደም ዝርከብ ህዋስ Iዩ። ከምU Eውን ኣብ ኣካላት
ዝርከቡ ካልOት ፈሰስቲ። ንኣብነት ጸባ ጡብ ኣደ። Eዚ ቫይረስ ወይ ህዋስ ነቶም ኣካል ስርዓተ ምክልኻል
ሕማም ዝዀኑ ኣብ ደም ዝርከቡ ብCD4 ዝፍለጡ ወሃዮታት ደም ይብክል። ህልውና ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ
ደም፣ ነዞም ወሃዮታት የዳኽም ብግቡE ግብረ መልሲ ክህቡ ኣይክEሉን። Eዚ ድማ ስርዓተ ምክልኻል
ሕማማት ኣካላት ብዝግባE ክሰርሕ ኣይክEልን። ኣብ መወዳኣትU ከኣ ሰባት ብኤች.ኣይ.ቪ ተለኺፎም
ናብ ዝኸፍAን ቅጽበታዊ ብከላን ካልOት ንሕማማትን ይቃልU። ኣብ መወዳEታ ከኣ Eቲ ሰብ ምልክት
ጉድለት ዓቅሚ ምክልኻል (ኤይድስ) የማEብል። ኣብ ጥርዚ በጺሑ ማለት Iዩ። ብከላ ኤች.ኣይ.ቪ
ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ምምሕልላፍ ይኽሰት። Eቲ ልሙድ መንገዲ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ናብ
ቈልUት፣ Eቲ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ምምሕልላፍ (MTCT) Iዩ። ጸረ Eዚ ህዋሳዊ ክንክን ኣብ ዘየብሉ፣
ብሓርፋፍ ገምጋም 25 ሚEታዊት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀና ነብሰ-ጾር ኣዴታት፣ Eዚ ህዋስ ናብ
ውሉደን ከም ዘመሓላልፋ ይጥቀስ (Eግረ ጽሑፍ 1 ተመልከት)።
መንገድታት ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ኣብ Eዋን ጽንሲ፡ ጻEሪ ሕርሲ፡ ሕርሲ ወይ ምጥባው ከጋጥም ይኽEል
Iዩ። ካብ 15 ክሳብ 35 ሚEታዊት ካብ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ኰይነን ዝነብራ ኣዴታት ዝውለዱ ህጻናት
ኣብ Eዋን ሕርሲ ዘሎ መስርሕ መዳሕንቲ ይልከፉ። Eታ ኣደ ልUል ከቢድ መልከፍቲ
ኤች.ኣይ.ቺ/ኤይድስ Eንተ ኣለዋ Eቲ ውላድ ክልከፍ ዝበዝሐ Eድል ኣሎ። Eታ ኣደ ዝለዓለ ጽEነት Eቲ
ህዋስን ዝወሓደ ዓቀን CD4ን ኣለዋ ማለት Iዩ። ቅድሚ ሕርሲ ዝርA ማያዊ ፈሳሲ ኣርባEተ ሰዓት ኣቐዲሙ
ይፈስስ። Eቲ ጻEሪ ይኸብድ። ረኽሲ ርሕሚ ይህልዋ። ንኣብነት ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝኽሰት
ብችላሚድያ ዝፍለጥ ረክሲ ይሃስያ። ኣብ ግዜ ጽንሲ ክውሰድ ዘይግባE መድሃኒት ትጥቀም። ወይ Eውን
ኣብ ግዜ ጽንሲ በዚ ቫይረስ ክትልከፍ ትኽEል Iያ።
ቁጽሪ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ነብሰ ጾር ኣዴታት ኣብ ዘስፋሕፋሓለን ሃገራት ኣለዋ። ን ኣብነት ኣብ ከንያ
16 ሚEታዊት (Eግረ ጽሑፍ 2 ተመልከት) ኣብ ዛምቢያ ድማ 24 ሚEታዊት (Eግረ ጽሑፍ 3 ተመልከት)
Iዩ። ናብ ውላድ ከይመሓላለፍ ቅመማዊ መከላኸሊ ሕክምና Eንተ ዘይተረኺቡ፣ ሓደ ካብ 10 ህጻናት
ተሰከምቲ ኰይኖም ይውለዱ (Eግረ ጽሑፍ 4 ተመልከት)። ብሓፈሽU ካብ Eቲ 10 ሚEታዊት ዓለም
ለኻዊ ሓደስቲ ብምጥባው ዘጋጥም መልከፍቲ፣ ኣብ መወልዳን ህጻናት ዘጋጥም ዝለዓለ ክኸውን ይኽEል
Iዩ። ኣብ ናይሮቢ ዝተገብረ መጽናEቲ፣ 40 ሚEታዊት ካብ ኩሎም ካብ ተሰከምቲ ኣዴታት ዝውለዱ
ህጻናት ኣብተን ቀዳሞት ውሑዳት ኣዋርሕ ድመOም ብምጥባው ከም ዝልከፉ ሰኒዱ ኣሎ።
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ኣብዚ Eዋን መደባት ሃገራዊ ምክልኻል ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ውሉድ (MTCT) ኣብ
ምሉE ኣፍሪቃ ይስርሓሉ ኣሎ። ምትEትታው Eዚ መደብ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ። Eዚ መደብ ኤች.ኣይ.ቪ
ካብ ኣደ ናብ ውላድ ዝመሓላለፈሉ ብዝሒ ኣብ ምንካይ ውጽIት ክህልዎ ተስፋ ተነቢርሉ ኣሎ።
መከላኸሊ ኣገባባት
Eዉታት መደባት ንምክልኻል ምምሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ (MTCT) ዝተሓላለኸ ምትEትታው
ዘጠቃልል Iዩ። ምጥቃም ሕክምናዊ ክንክን ኣሎ ግናኸ ከም ናይ መወዳEታ ኣማራጺ ክውሰድ ዝግብO
Iዩ። Eቲ ቀዳማይ ኣገባብ ምክልኻል ድማ ኣብ መንEሰያት ኣዋልድን ደቂ ኣንትዮን ዝቐንA ክኸውን
ግድነት Iዩ። Eዚ ከኣ ደቂ ኣንስትዮ ብኤች.ኣይ.ቪ ከይልከፋ፣ ካብ ዘይተደልየ ጽንሲ ክድሓና፣ ጎስጓስ
ኣብ ምጥቃም ከንዶምን፣ ትግባረ ንምንባር ዝሕግዙ ምድላው መደባት ኣብ ቤት ትምህርቲ Eዉት መደብ
ኰይኑ ጸኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ጸገም Eቲ ብንዋታዊ ትምክሕቲ ተገዚOም ንደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ዝገበሩ
ደቂ ተባEትዮ Eንተ ተፈቲሑ። ኣብ ከባቢታት ዋላ ሓደ Eቶት ዘይርከቦ ዝነበራ መንEሰያት ደቂ ኣንስትዮ
ንረብሓ ክብላ ምስ ዝኣረጉ ‘ብሹገር ዳድይስ’ ዝፍለጡ ደቂ ተባEትዮ ዝምድና ጾታዊ ርክብ ክገብራ ልሙድ
Iዩ። Eዚ ድማ ብተቐባልነት ዘለዎ ስነ-ጽባቐ ክረኣያ ንመማላኽI (ንጸጉሪ ወይ ክዳን) ዘድልየን ወጻIታት
ክዓብሱለን Iዩ። ብሓፈሽU Eዞም ሃብታማት ደቂ ተባEትዮ (ሹገር ዳድይስ) Eዚ ሜላ Eዚ ብምጥቃም
ልUል መጠን ምስ ጾታዊ ርክብ ዝተኣሳሰር Eርክነት ይህልዎም Eሞ ኣገደስቲ ባEታ ጠንቂ ምምሕልላፍ
ኤች.ኣይ.ቪ ይዀኑ።
Eቲ ክፍታሕ ዘለዎ ቀጺልካ ዝረ ኣርEስቲ መደብ ምክልኻል ከኣ ንቅሓት ነብሰ-ጾራት ኣዴታት ብዛEባ
ብሰንኪ ኤች.ኣይ.ቪ ዝስEብ ኩነታት ተነጽሎ Iዩ። ድሕር ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተዋህበ ትምህርቲ
ኤች.ኣይ.ቪ ከም EተራEየ፣ ኣብ ምንጪ ኣታዊ ዘየብለን ድኻ ሃገራት ዝግበር ዘይብቑE ወለንታዊ መርመራ
ዘግሃዶ ነገር ኣሎ። መብዛሕትOም ካብቶም በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ልEሊ 90 ሚEታዊት ከም Eተለኽፉ
ኣይፈልጡን Iዮም (Eግረ ጽሑፍ 5 ተመልከት)። ብፍላይ ኣብ ብያታዊ ስርርE ዝተደኰነ ሕብረተ ሰብ
ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ዝረኽባሉ ኰነ ቅድመ ወሊድ ክንክን ዝህባ ክሊኒካት
ክቐርባ ወይ Eውን መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ክገብራ ይፈርሃ Iየን። Eታ ጓል ኣንስተይቲ ውጽIት
መርመራኣ ንባዓል ቤታ ወይ ስድርU ከይንገሮም ትሰግE። ኣብ ብዙሓት ማሕበረ ኮማት፣ ተነጽሎ
ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ድሑር ኣረኣEያ ኣብ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ብሰፊሑ ዝረA
Iዩ። ውጽIት መርመራ ኣዎንታዊ ኣብ ዝመጸሉ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዘጨንቃ ነገር ኣሎ። ባዓል ቤታ
ከይሓድጋን ዓመጽ ከየጋጥማን Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 6 ተመልከት)። ኣቐዲማ ዝወለደቶም ደቃ ከይትስEን
Eውን ትሰግE። ብተወሳኺ ልሙድ ዝዀነ ዘይቅኑE ኣረኣEያ ኣሎ። ዝዀነ ኣባል ስድራ ብፍላይ ፈለማ
መርመራ Eንተ ገይሩ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ፣ Eቲ ቀዳማይ ጠንቅን ምንጭን መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ
Eታ ስድራ ኰይኑ ይርA። ካቡU ሓሊፉ Eውን ጠንቂ መልከፍቲ ካልOት ኣባላት ስድራ ቤት ገርካ
ይውሰድ። ስለዚ ከኣ ስድርAን ይኽሕድወንን ኣድልዎን የጋጥመንን። ማሕበረ ኮማት ኣንጻር ኣድልዎን
ተነጽሎን ክቃለሱ ኣለዎም። ስለዚ ከኣ ተሰከምቲ Eዚ ቫይረስ ዝዀኑ ሰባት ሓልዮትን ሓገዝን ይረኽቡ።
ኣገልግሎት ጥEናን ቅድመ ወሊድ ኣገልግሎት ዝህባን ትካላትን ሚስጢር ተሓከምተን ክEቅባ ግዴትAን
ምዃኑ ክፈልጣ ኣለወን። ውሑስ መርመራ ደቂ ኣንስትዮ ክህባ ኣለወን። ከምዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሱ
ዘሎ ድማ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ኣብ ልEሊ ማEዳን ምኽርን ነቨራፒን ክህባ ኣለወን።
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ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ከይመሓላለፍ ዝግበር ቅመማዊ ምክልኻል
ፕሮፊላክሲስ ዝብሃል ጸረ Eዚ ሱር ዝሰደደ ህዋስ ሕክምና ሓደ ኣገባብ ብቕልጡፍ ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ
ካብ ኣደ ናብ ውሉድ ዘጉድል Iዩ። ከም ዚዶቪዲንን ነቪራፒንን ዝብሃሉ መድሃኒታት ፍወሳ
ኣንቲ-ሪትሮቪራል ኣብ ኣጋ መወዳEታ ጽንሲ፡ ጻEርን ሕርስን ዝወሃቡ Iዮም። ከምU Eውን ነቲ
ዝተወልደ/ት ይወሃብ። ሲዘሪያን (ብመጥባሕቲ ምሕራስ) Eውን ንዝለዓለ ዓቀን Eዚ ቫይረስ ዘለወን ከም
ኣማራጺ ይቀርብ Iዩ። Eዚ ድማ ንቅድመ ምምሕልላፍ Eዚ ቫይረስ ብ2 ሚEታዊት ወይ Eውን ዝወሓደ
ከጓድሎ ይኽEል (Eግረ ጽሑፍ 7 ተመልከት)። Eቲ ኣዝዩ ውጽIታዊ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ሕክምናዊ ክንክን
ከኣ ኣንቲ-ረትሮቪራል ፕሮፊላክሲስ Iዩ። ኣብ መበል 28 ሰሙን ጽንሲ ይጅመር። ዚዶቪዲን ከኣ ምስ
ሓደ ዓቐን ነቪራፒን ተሓዊሱ መዓልታዊ ክልተ ግዜ ንኣደን ህጻንን ዝወሃብ Iዩ። Eዚ ኣገባብ ክንክን
ኣብ ተሳተፍቲ ኣዴታት ኰነ ካልE መደባት ጸቅጢ ኣይፈጥርን Iዩ። Eዚ ኣገባብ ክንክን ዘይከውንን
ዘውጽIታውን Eንተ መሲሉ ድማ ካልE ክንክን ምጥቃም ይከኣል Iዩ። ሓንቲ ኣደ ሕማም ሕርሲ
ክጅምራ ከሎ ሓንቲ ከኒና ነቪራፒን Eንተ ወሲዳ (ኣብ ሆስፒታል ወይ ክሊኒክ ክኸውን ኣድላዪነት የብሉን።
ኣብ ገዛ ኰይና ክትወስዶ ትኽEል Iያ) ከምU Eውን Eቲ ዝተወልደ ህጻን ሓደ ዓቐን ነቪራፒን ኣብ
ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተወልደሉ Eንተ ተዋሂቱ፣ Eዚ ቫይረስ ካብ ኣዲU ንክመሓላለፎ ዘኽEል ሓደጋ
ብከፊል ይኹለፍ፤ ብ10 ሚEታዊት ከኣ ይንኪ ማለት Iዩ። ኣብ ድሩት ምንጪ ኣታዊ ዘለዎ ከባቢታት
ንኣብነት ኣብቲ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዪ ወለንታዊ መርመራ ዝገብራሉን ምኽርን ነቪራፒን ዝረኽባሉን
ሉሳካ፣ Eዚ ኣገባን Eዚ ፍወሳ ፍቱንን ውጽIታውን ኰይኑ ተራEዪ ኣሎ (Eግረ ጽሑፍ 8 ተመልከት)።
ነቪራፒን Eዚ ቫይረስ ዳግም ግብረ መልሲ ክህብ ዝብርትO መድሃኒት Iዩ። ስለዚ Eዚ ቫይርስ ኣብ ኣካላት
Eታ ኣደ ዝህልዎ ጸቕጢ የጉድል፤ ምምሕልላፍ Eዚ ቫይረስ ናብ ህጻን ከኣ ይንኪ። ካብ ኣብ ግዜ ጽንሰን
Eዚ ክንክን ፍወሳን ተመኩሮን ዘለወን ኣዴታት ዝተወልዱ ቈልU፣ ዘጋጥሞም ኣካላዊ ጉድለት ወይ
መንቅብ ይኹን ጸገም ምEባይ የለን (Eግረ ጽሑፍ 10 ተመልከት)። ይኹን Eምበር Eዚ ቫይረስ ተጻዋርነት
ንነቪራፒን ከየማEብል ስክፍታታት ኣለዉ። ኣብዚ Eዋን ኣብዚ ኣርEስቲ ዘተኰረ ተወሳኺ መጽናEታት
ይካየድ ኣሎ።
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ,ቪ ብምጥባው
ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ደቂ ኣንስትዮ ህጻናተን ኣብ ምምጋብ ኣዋጣሪ ምርጫ ይገጥመን። ምምሕልላፍ
Eዚ ቫይረስ ናብ ህጻናተን ክከላኸላን ህጻናት ብዘይምጥባዎም ብጉድለት ኣመጋግባ ናብ ሓደጋ ካልE
ሕማማት ከይቃልUን ይሓስባ። ኣብ ምምEባልዝርከባ ሃገራት ካብ ዝረኣዩ ክሳብ 54 ሚEታዊት ሞት ትሕቲ
5 ዓመት Eድመ ህጻናት ምስ ጉድለት ኣመጋግባ ዝተኣሳAሩ Iዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ኣህጉራዊ
ጥEና፣ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀና ኣዴታት ደቀን ከየጥብዋ ዝግበር መተካEታ ጡብ ኣደ ቅቡል፡
ውጽIታዊ፡ ክርከብ ዝኽEል፡ ቀጻልነት ዘለዎን ውሑስን ተባሂሉ ይምከር (Eግረ ጽሑፍ 11 ተመልከት)።
መተካEታ ጸባ ጡብ ኣደ ኣብ ግምት ክኣቱ ከሎ ብፍላይ ክዝከር ዘለዎ ኣገዳሲ ነገር፣ ጸባ መተካEታ ጸባ
ጡብ ኣደ ብጽሩይ ማይ ተዳልዩ ኣብ ዝመኸነ ኣቕሓ ዝቅመጥ ምዃኑ Iዩ። ኣብ ኩነታት ውሑስ ኣማራጺ
መተካEታ ጸባ ጡብ ኣደ ዘየብሉ፣ ኣብተን 6 ኣዋርሕ Eድመ ህጻን ጸባ ጡብ ኣደ ምምጋብ ብኣህጉራዊ
ውድብ ጥEና ዝተደገፈ Iዩ (Eግረ ጽሑፍ 12 ተመልከት)።
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Eቲ ህጻን ግድን ጸባ ጡብ ኣደ ጥራሕ ወይ ጸባ ጡብ ነርስ ክምገብ ኣለዎ ማለት Iዩ። ብዙሓት
መጽናEትታት ክIላታት ከም ዝሕብርዎ ካብ ጸባ ጡብ ኣደ ጥራሕ ምምጋብ ንላEሊ ጸባ ጡብ ኣደን
መተካEትUን ሓዋዊስካ ምምጋብ ንዝለዓለ ሓደጋ መልከፍቲ በዚ ቫይረስ ዘቃልE ምዃኑ Iዩ። ክልቲU
ኣገባብ ሓዋዊስካ ምምጋብ ክውገድ ኣለዎ። Eቲ ምኽንታይ ከኣ ናብ ዝለዓለ ሓደጋ መልከፍቲ በዚ ህዋስን
ካልOት ሕማማትን ስለ ዘቃልE Iዩ።
መደምደምታ
ጥቅልል ብዝበለ፣ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀና ነብሰ-ጾራት ኣዴታት ምምሕልላፍ Eዚ ቫይረስ በቲ
ህሉው ኣገባብ ተጠቂመን ምክልኻሉ ይኽEላ Iየን። ይኹን Eምበር ምሉE ሚEታዊት ውሑስ ማለት
ኣይኰነን። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክረኽብO ይኽEላ ማለት Eውን ኣይኰነን። ውሑድ ሚEታዊት ካብተን
ከም Eተለኽፋ ዝፈልጣ ጥራሕ Iየን ክረኽብO ዝኽEላ። ብቐንዱ ንምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ከቃልል
ዝግብO ሕቶ ማሕበረ-ቀጠባዊ ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ናብ ዝኸፍA ሓደጋ መልከፍቲ
ኤች.ኣይ.ቪን ዘቃልAንን ግቡE መርመራ ከይገብራ ዝዓግተንን ኰይኑ ክምከት ዘለዎ Iዩ። ኣብ
ነብሲ-ወከፍ ሕብረተ ሰብ፣ ቁጽሪ Eድል መርመራን ምኽርን ዝረኽቡ ሰባት ክብ ንምባል፡ ነብሶም ክከናኸኑን
ዝወልድዎም ቈልUት ክድሕኑን፣ ተነጽሎን ምግላልን ግድነት ብግሉጽ ክዝረበሎምን ክፍትሑን ኣለዎም።
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