ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ቪ.ሲ.ቲ)
1. ቪ.ሲ.ቲ Eንታይ ማለት Iዩ፧
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2. መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ Eንታይ ማለት Iዩ፧
ሓደ ሰብ ብዝቀለለ መርመራ ደም ኤች.ኣይ.ቪ ክገብር ይኽEል Iዩ። ንመፈተንታ ዝኣክል
ደም ይውሰድ። ውጽIቱ ብዘየገድስ፣ Eቲ መርመራ ኣብ Eቲ ቅድምን ድሕርን መርመራ
ምኽሪ ዝህብ ክሊኒክ ንወለንታዊ ምኽርን መርመራን ክካየድ ይኽEል Iዩ። ብዙሓት
ሆስፒታላት Eውን ኣገልግሎ መርመራ ኤች.ኣይ.ቪ ይህባ Iየን። ተነጽሎ Eቲ ዝኸፍA
Eንቅፋት ንመርመራ ክኸውን ስለ ዝኽEል ድማ ውጽIት መርመራኻ ኣብ ካልE ባሕበረ
ኮም ክትቅበል ትኽEል Iኻ።
3. ስዉር መርመራ Eንታይ ማለት Iዩ?
ሕቡE መርመራ ማለት መርመራ ምግባርካ ኰነ ውጽIት መርመራኽ ብዘይካ ባEላኻ (Eቲ
መርመራ ዝገበረ ማለት Iዩ) ካልE ሰብ ክፈልጥ ኣይክEልን ማለት Iዩ። ኣብ ብዙሕ
ጉዳያት ውጽIት ብስዉር ዝተገብሩ መርመራታት ንዝዓበዩ ትካላት ጥEና Eውን ኣይወሃብን
Iዩ። መብዛሕትU Eዋን ቁጽሪ ይወሃበካ Iዩ። ስለዚ ድማ ስምካ ምሃብ ኣየድልን።
4. ከመይ ዝበለ መርመራ Iዩ ስመይ ዘርI፧
ስማዊ ወይ ንማለቱ ዝግበር መርመራ ኣሎ። ቅድሚ መርመራ ምግባርካ ሓጸርቲ ሕቶታት
ክትሕትት ይከኣል Iዩ። 1) ስመይ ክህብ ኣሎኒ ድዩ፧ 2) Eቲ ውጽIት ኣብ ህዝባዊ
መዛግብ ወይ ኣብ ናይ ውልቂ ሰነድ ይሰፍር፧
5. ንመርመራ Eንተ ከይደ Eንታይ Iዩ ዘጋጥም፧
ኣብ መብዛሕትU ጉዳያት፣ ቅድመ መርመራ ምኽሪ ይወሃብ Iዩ። Eዚ ድማ ብሑት
ዝርርብ ኰይኑ ብዛEባ ነቲ መርመራ ዝምልከት ዘለካ ሕቶታት ክትሓትት ዘኽEል Iዩ።
ብዙሓት ማEከላት መርመራ ብምርጫኻን ፍቃድካን መርመራ ትገብር ምህላውካ ክፈልጣ
ይደልያ Iየን። ውሑድ መፈተንታ መርመራ ደም ተወሲዱ ይምርመር። Eቲ መርመራ
ሽU ብቕልጡፍ ክካየድ ይኽEል Iዩ። ወይ Eውን ናብ ማEከል መርመራ ይለኣኽ። Eቲ
ዝግበር ኣፈናዊ መርመራ ናብቶም ንጸረ-ኣካላት ሰብ ዝከላኸሉ ህዋሳት ዝቀንA Iዩ። በዚ
ድማ ኣካላት ሰብ ንኤች.ኣይ.ቪ ግብረ-መልሲ የርI። Eቲ ግብረ መልሲ ኣሉታዊ Eንተ
ኰይኑ ተሰካሚ ኣይኰንካን ማለት Iዩ። ኣዎንታዊ ግብረ-መልሲ Eንተ ተራEዩ ግና
ንምርጋግጽ ዝኣክል Eቲ ክሊኒክ ንካልኣይ ግዜ መርመራ የካይድ። ንክልቲU ውጽIት
ዝምልከት ድሕር መርመራ ዝወሃብ ምኽሪ Eውን ኣሎ።
6. ዊንደው ፐርየድ ክብሉ ከለዉ ኣንታይ ማለቶም Iዩ፧

ሓደ ሰብ ናብ ኤች.ኣይ.ቪ ተቃሊU በዚ ህዋስ ምስ ተለኽፈ፣ Eዚ ቫይረስ ኣብ ደም ምህላዉ
ንክፍለጥ ዘድሊ ግዜ ኣሎ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብኤች.ኣይ.ቪ ተለኺፉ ከሎ ንጽባሒቱ
መርመራ Eንተ ኣካይዱ፣ Eቲ ጸረ-ኣካላት ዘርEቶ ውጺት ኣሉታዊ Iዩ። Eዚ ዊንደው
ፐርየድ ዝብሃል ድማ መግለጺ Eቲ መርመራ ኣዎንታዊ ውጺት መልከፍቲ ክሳብ ዘርI ዘሎ
ግዜ Iዩ። Eዚ ግዜ Eዚ ካብ ክልተ ሰሙን ክሳብ ሰለስተ ውርሒ ይዝርጋሕ። በዚ ምኽንያት
ድማ ኣማኸርቲ ዝህብዎ ምኽሪ ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣብ ቀረባ Eዋን Eንተ ደኣ ንዘይተደለየ
ሓደጋ ተቃሊU ኣብ መጻI መርመራ ከካይድ ይመኽሩ።

