ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ጽውጽዋይ)
1. ንኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝፍውስ ኣሎዶ፧
የልቦን። ብዘይካ Eምሪ ንምንዋሕ ዝግበር ክንክን፣ ክትባት ወይ ፍወሳ የብሉን።
2. ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ሰብ ምስ ሓንቲ ድንግል ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ክፍወስ ይኽEልዶ፧
ኣይክEልን። ክፍወስ ኣይክEልን ጥራሕ ዘይኰነ Eታ ድንግል Eውን ክትልከፍ ትኽEል Iያ።
3. ኣብ ከባቢ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ብምንባረይ ኤይድስ ክረኽበኒ ይኽEልዶ፧
ኤች.ኣይ.ቪ ክመሓላለፍ Eንተ ኰይኑ ብሰለስተ መንገድታት ጥራሕ Iዩ። ብጾታዊ ርክብ፡ ደም
ብደምን ካብ ኣደ ናብ ውሉድን። ካብ Eዞም ንጥፈታት Eዚኣትም ተገሊልካ ኣብ ከባቢ ተሰከምቲ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነብሩ ሰባት ምንባር ውሑስ Iዩ። ኣብ ሓደጋ Eውን ኣየEትወካን
Iዩ። መግብን ክዳንን ብምክፋል ኰነ ብIድካ ሰላም ብምብሃል ክስEብ ዝኽEል ዘፍርህ ስግኣት
የለን።
4. ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ሰባት ቈልU ክወልዱ ይኽEሉዶ፧
Eወ። ሕክምናዊ ክንክን ተጠቂመን፣ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ዝዀና ኣዴታት Eውን ካብ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ነጻ ዝዀኑ ቈልU ከEብያ ይኽEላ Iየን። Eዚ ክዉን ንኸኸውን ክግበር ዘልዎ
ቅድመ ጥንቃቐ ኣሎ። Eዚ ድማ ንኤች.ኣይ.ቪ ብዝምልከት ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣሎኻ
ምፍላጥ Iዩ።
5. ዝገበርኩዎ መርመራ ኣዎንታቲ Eንተ ኰይኑ Eንታይ Iዩ ዘጋጥመኒ፧
ብቐዳምነት፣ ውጽIት መርመራ ኣዎንታዊ ስለ ዝዀነ ብቅጽበት ትሞውት ማለት ኣይኰነን። Eቲ
ክውንነት፣ ብዙሓት ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ምስ ምሉE ጥEንOም ይነብሩ Iዮም። ንነብስኻን
ስድራኻን ካብዚ ሕማም ንምክልኻል ኩነታትካ ምፍላጥ ኣገዳሲ Iዩ። ብሕክምናዊ ክንክን Eምሪ ሓደ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ተሰኪሙ ዝነበር ሰብ ንምንዋሕ ይከኣል Iዩ። በዚ ክንክን Eዚ ብዙሓት ንነዊሕ
ክነብሩ ክIሎም Iዮም።
6. ክልተ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ጾታዊ ርክብ Eንተ ፈጺሞም ጸገም የብሉን፡ ኣይኰነን፧
ኣለዎ Eምበር። ዝተፈላለየ ደረጃ ምEባለ Eዚ ህዋስ ካብቲ ሓደ ናብቲ ካልE ክመሓላለፍ ይኽEል
Iዩ። ተጻዋርነት ነቲ ዳግም ዝኽሰት ተወሳኺ መልከፍቲ Eዚ ህዋስ ስለ ዝጎድል ድማ ንምሕካሙ
ኣዝዩ ዝጸጋሚ Iዩ።
7. ምርEውቲ Iየ። ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ክህልወኒ ኣይክEልን Iዩ።
Eዚ ሓቅነት የብሉን። ንስኻ ወይ መጻምድኻ፣ ቅድሚ ይኹን ድሕር መርዓ ብዝተፈላለዩ
መንገድታት በዚ ህዋስ ክትልከፍ ተኽEሎ ኣሎ። ንዝዀነ ነገር መርመራ ደም ምግባር ዝበለጸ Iዩ።
ስለዚ ከኣ ንስኻ ኰነ መጻምድኻ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎኻ ክትፈልጥ ትኽEል።
8. ኤች.ኣይ.ቪ ብመግብን ጣንጡን ይመሓላለፍ ዲዩ፧
ኣይፋል።
9. ደቂ ተባEትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ክልከፉ ይኽEሉዶ፧

Eወ። ብጾታዊ ርክብ ክሓልፎም ይኽEል Iዩ።

