ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ሕክምናዊ ክንክን)
1. ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ፈውሲ ኣለዎዶ፧
የብሉን።
ንኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
ዝፍውስ
ኰነ
መድሃኒት
የለን።
ተሰከምቲ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነብሩ ሰባት ጥEና ንክረኽቡን ንነዊሕ ክጸንሑን ዝግበር
ሕክምና ጥራሕ Iዩ ዘሎ።
2. ሕክምናዊ ክንክን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ Eንታይ ማለት Iዩ፧
ሕክምናዊ ክንክን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንፈለማ ዝማEበለሉ ኣብ 1986 Iዩ። ኣብዚ ዘመን
Eዚ ግና ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ክንክናት ኣለዉ። ዝፍውስ ግና የብሎምን። Eቲ ብሰፊሑ
ዝፍለጥ ከኣ ኤች.Aይ.ኣይ.ኣር.ቲ (HAART) ይብሃል። ዝለዓለን ንጥፉን ሕክምናዊ መዳይ
Iዩ። ካብ ኣደ ናብ ውላድ ከይመሓላለፍ ዝከላኸል ብነቪራፒን (Nevirapine) ዝፍለጥ
ዝሓሰረ ሕክምናዊ ክንክን Eውን ኣሎ።
3. ንምንትታይ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ክንክናት ኣለዉ፧
ኤች.ኣይ.ቪ Eናሻብ ዝለዋወጥ ህዋስ Iዩ። ከም ኩሉ ሕማማት ኩሉ ሳብ Iዩ ዝለዋወጥ።
ባህረ Eዚ ህዋስ ክለዋወጥ ከሎ Eቲ ዝወሃብ ሕክምና ውጽIታዊ ኣይከውንን። Eዚ ቫይረስ
ንቡር ናይ ኣናናስ ቅርጺ ኣለዎ Iልና ክንርዳE ንኽEል Iና። ግና ሓደ ሓደ ግዜ ድማ
ካልE ቅርጺ ኣናናስ ክንርI ንኽEል Iና። ንኣብነት ክልተ ርEሲ ዘለዎ ኣናናስ። ኣብ
ኤች.ኣይ.ቪ ከምዚ ዓይነት ንEሽቶ ለውጢ ማለት Eቲ ዝወሃብ ሕክምና ኣድማEነት የብሉን
ማለት Iዩ። ብተወሳኺ Eውን ኤች.ኣይ.ቪ ከምዚOም ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ለውጥታት
ብቕልጡፍን ብቀጻልን Iዩ ዘርI። ባህረ Eዚ ቫይረስ ኣብ ምልውዋጥ ብዘርEዮ ምEባለ ነቲ
ዝወሃብ ሕክምና ይጻወሮ ማለት Iዩ። ንሕክምና ክጻወር ምኽኣሉ ድማ Eቲ ዝኸበደ ጸገም
ኣብ ሕክምናዊ መዳይ Iዩ። በዚ ምኽንያት Eዚ ከኣ Iዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት
ዝተፈላለዩ ፈተነታት ሕክምና ክምEብሉ ዝጸንሑ።
4. Eቲ ሕክምናዊ ክንክን ይሃስየካ ድዩ፧
ዝግበሩ ክንክናት ኣሉታዊ ሳEቤናት የብሎምን። ልEሊ ኩሉ ድማ ተጻዋርነት ተጠቂሱ ኣሎ።
Eቲ ካልE ኣሉታዊ ጽልዋ ሕክምናታት ስግድግድ የብለካ Iዩ። ካልE ዝፈጥሩልካ ጸገም፣
ኣብ መደብ ግዜ Iዩ። ንኣብነት ኣብ ዘይጥEም ሰዓት ክትወስዶ ዘለካ መግቢ ክህሉ ከሎ
ማለት Iዩ። ይኹን Eምበር ሕክምና ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ “ብላዛሩስ” ዝፍለጥ ውጽIት Iዩ
ዝጥቀስ። ብመሰረት ብሉይ ኪዳን፣ ላዛሩስ Eቲ Iየሱስ ካብ ምዉታን ዘተንስO ሰብ Iዩ።
ስለዚ ከኣ Iዩ ብብዙሓት ሰባት ነዚ ሕክምና Eዚ ከም ሰባት ካብ ኣፈፌት ሞት ኣንተንሲEካ
ሓዲሽ ሂወት ምስኳE ገይሮም ዝርEይዎ።
5. ዋጋ Eዚ መድሃኒት ከመይ Iዩ፧
ነዚ ኣመልኪትካ ኣብ ዝግበር ክትዓት፣ ዋጋ ዓቢ ተራ Iዩ ዝጻወት። ፈለማ መድሃኒታት
ክቡራት ነይሮም። ሃብታማት ጥራሕ Iዮም ዝኽEልዎ ነይሮም። ካብ 2001 ንደሓር ግና
Eዚ ሕክምና ዝሓስረሉ ለውጢ መጺU። ሕጂ Eውን ክቡር Iዩ። ክሳብ 280 ዶላር ንዓመት
Iዩ።

