ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ምምትሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ውላድ)
1. ኤም.ቲ.ሲ.ቲ Eንታይ ማለት Iዩ፧
ኤም.ቲ.ሲ.ቲ (MTCT) ኣሕጽሮተ ቃል Eቲ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ዝመሓላለፈሉ
መንገዲ Iዩ። ተሰካሚት Eዚ ባይረስ ኰይና ትነበር ነብሰ-ጾር ኣደ ናብቲ Eሸል
ንክመሓላለፍ ዘሎ ተኽEሎ 30 ሚEታዊት Iዩ። ብዝተፈላለየ ኣገባብ ከኣ ይመሓላለፍ። ኣብ
ግዜ ጽንሲ፡ ወሊድ ወይ ከተጥቡ ከላ። 65 ሚEታዊት ዝኸውን ምምሕልላፍ ድማ ቅድሚ
ወይ ድሕር ሕርሲ የጋጥም።
2. ንምክልኻሉ Eንታይ ክግበር ይከኣል፧
ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ውላድ ከይመሓላለፍ ኣርባEተ ቀንዲ መከላከሊ ኣገባባት ኣለዉ።
ቀዳማይ፡ ተሰከምቲ Eዚ ባይረስ ከይኮና ናይ ምክልኻል ጻEርታት ኣብ መንEሰያትን ዓበይትን
ደቂ ኣንስትዮ ምቅናE። ካልኣይ፡ ካልE ኣገባብ መከላኸሊ ወሊድ ተጠቂምካ ዘይተደልየ ጽንሲ
ምEላይ። Eቲ Eንኮ ኣገባብ መከላኸሊ ወሊድ ከንዶም፣ Eዘን ክልተ ዝተጠቅሳ ነጥብታት
ብምትEስሳር ኤች.ኣይ.ቪ ንምክልኻል ዓቢ ተራ ክጻወት ይኽEል Iዩ። ሳልሳይ፡ ነብሰ-ጾር
ኣዴታት ኩነታተን ንምፍላጥ መርመራ ደም ክገብራ የድሊ። ኣብ መወዳEታ፡ ተሰከምቲ Eዚ
ባይረስ ኰይነን ዝነበራ ነብሰ-ጾር ኣዴታት Eቲ ምምሕልላፍ ንምክልኻል ኣሎ ዝብሃል ኣገባብ
ክጥቀማ ይኽEላ። ይኹን Eምበር ምሉE ሚEታዊ ምክልኻል ኣይኰነን። ብግቡE ክንክን
ኣብ ኤም.ቲ.ሲ.ቲ (MTCT) ልUል ምጉዳል ክግበር ይከኣል Iዩ።
3. ዝተገብረ መጽናEቲ ኣሎ ድዩ፧
Eወ። ኣደ ቅድሚ ምውላዳን ቆልዓ ምስ ተወልደን ኤይ.ዚ.ቲ (AZT) ዝብሃል ክንክን
ተጠቂምካ Eቲ ምምሕልላፍ ብ60 ሚEታዊ ከም ዝጎድል ሓደ መጽናEቲ ይሕብር። ኣብ
ኣይቮሪ ኮስት፡ Uጋንዳን ቡርኪና ፋሶን ዝተገብሩ መጽናEትታት፣ Eዚ ኣገባን Eዚ መጠን
ምምሕልላፍ ካብ 37 ክሳብ 47 ሚEታዊት ክጎድል ከም ዝኽEል ይሕብሩ።
4. ነብሰ-ጾር ከለኹ ተሰካሚት ምዃነይ ብመርመራ Eንተ ተረጋግጹ Eንታይ ክስEብ ይኽEል፧
ናይ ምምሕልላፍ ተኽEሎ ኣብ ግዜ ጽንስን ወሊድን ንምንካይ ዝግበሩ ሕክምናታት ኣለዉ።
ኣብ ግዜ ምጥባው ንዘጋጥም ምምሕልላፍ ንምንካይ፣ ኣሃዱ ሕክምና ዝህብዎ ምEዶ ኣሎ።
ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ድሕር ምጥባው ናብ ካልE ኣገባብ ምጥባው ወይ ምምጋብ
ምድሃብ Iዩ።
5. ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ምምሕልላፍ፣ ኤም.ቲ.ሲ.ቲ ኣገዳሲ ዛEባ ድዩ፧
Eወ። ይኹን Eምበር ኣብ ዝሓጸረ Eዋን ንምኽልኻሉ ዘኽEል ተስፋ ኣሎ። ብኣሃዛዊ ግምት
ኣህጉራዊ ውድብ ኤይድስ (UNAIDS) 2005፣ 700,000 ትሕቲ 15 ዓመት ዝEድሚOም

ቈልU ተሰከሚት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ከይኖም ይነብሩ ነይሮም። መብዛሕትOም ካብ Eዞም
ቈልU ኤች.ኣይ.ቪ ክረኽቦም ዝኸኣለ ብኤም.ቲ.ሲ.ቲ (MTCT) ነበረ። መብዛሕትU
ምምሕልላፋት ድማ ኣብ ምምEባል ዝርከባ ሃገራት ነበረ።

