ንምEጣቅ ምስራሕ
ሕቶን መልስን (ሕክምናዊ ክንክን)
1. ንምንታይ Iዮም ሰባት ኣብ መንEሰያት ዘድህቡ፧
ኣብ ምሉE ዓለም መዓልታዊ 14,000 ሓደስቲ ሰባት ብኤች.ኣይ.ቪ ይልከፉ። ካብ Eዞም ሓደስቲ
ዝልከፉ 50 ሚEታዊት ኣብ መንEሰያት ይኽሰቱ። በዚ ምኽንያት ድማ ንምምካት ምልባE
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ፍሉይ ኣድህቦ ኣብ መንEሰያት ይግበር። ኣብ መንEሰያት ካብ ዘጋጥሙ
ሓደስቲ መልከፍቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ መጠን ይህሰያ። ኣብ መንEሰያት ካብ ዝኽሰቱ
መልከፍቲ 60 ሚEታዊት ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን የጋጥም።
2. ንምንታይ Iዮም መንEሰያት ብዝለዓለ መጠን ዝልከፉ፧
ብዙሓት ምኽንታያት ስለ ዘለዉ ሓጺር መልሲ የብሉን። ቀዳማይ፡ መንEሰያት ብዛEባ ጾታዊ ርክብ
ክፈልጡ ዝህንጠይሉን ኣካላቶም ምስ ካልE ሰብ ዘላልዩሉን Eድመ ስለ ዝዀነ ብዛEባ ሓደገኛነት
ምምሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ክፈልጡ ወይ ዘይክፈልጡ ይኽEሉ Iዮም። ካልኣይ፡ ድኽነት
Eውን ንመንEሰያት ኣብ ዘይደለይዎ ነገር ከEትዎም ይኽEል Iዩ። መብዛሕትU ግዜ መንEሰያት
ኣዋልድ ዘድልየን ነገራት ከማልኣን Eዳ ቤት ትምህርቲ ክኸፍላን Iለን ዓበይቲ ሰብUት ሃዲነን
ጾታዊ ርክብ ይፍጽማ Iየን። ዓበይቲ ሰብUት Eውን ንጾታዊ ርክብ Iሎም ዘለዎም ገንዘብ ወይ
ንዋይ ተጠቂሞም ንኣሽቱ ኣዋልድ ይሃድኑ Iዮም። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ከም ዝብሃል፣ ደቂ
ኣንስትዮ “ሰለስተ ደቂ ተባEትዮ ይደልያ። ሓደ ንጾታዊ ርክብ፡ Eቲ ሓደ ንኽረኣያሉ፡ Eቲ ካልE
ድማ ንገንዘብ።” ጾታዊ ዓመጽን ዘይማEርነትን Eውን መንEሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሓደስቲ ተለከፍቲ
ክዀና ዝድርኽ Iዩ። ኣብ ገለ ሃገራት፣ ዓመጽ ጾታዊ ርክብ ኣዋልድ ካብ 65 ሚEታዊት ንላEሊ
Iዩ። ብተወሳኺ፡ ጾታዊ ርክብ ዓለም ለኻዊ ዜና ክኸውን ክንEዘብ ከለና ብዙሓት ህቡባትን
ውሑሳትን ጾታዊ መጻምዲ ክቕልቀሉ Eውን ኣኽIሉ Iዩ።
3. ኩለን ትካላት ምስ ዝዓበዩ ሰባት Iየን ዝሰርሓ። Eንታይ ክንገበር ኣለና፧
መጻI ክልውጥ ዝኽEል ሓደ ኣካል መንEሰይ Iዩ። ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ Eንተ ደኣ
ተማሂሮም ካብ ዝዀነ ኣካል ንላEሊ ባህርያዊ ለውጢ ከርEዩ ዝኽEሉ መንEሰያት ምዃኖም
መጽናEትታት ይሕብሩ። Eቲ ካልኣይ ድማ መንEሰያት ሓልፍነት ወሲዶም ሕብረተ ሰቦም ኣብ
ምምሃርን ምትሕብባርን ልUል ግደ ኣለዎም። ንኣብነት Eዚ ንምEጣቅ ምስራሕ ዝብሃል ትካል
መብዛሕትU መንEሰያት ዝጠራነፈ ኣሃዱታት ትምህርቲ መዘና ብምፍጣሩ ኣብ ሕብረተ ሰቦም
ለውጢ ከምጽU ይሰርሑ ኣለዉ። ላሕሚ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምልዋጥን ንቕሓት ክብ ንምባልን
ሰሙናዊ መደባት ማሕበረ ኮም ይሰርU ኣለዉ። Eዚ ትካል ትምህርታዊ ሰሚናር ካብ ዝህብ
ንደሓር፣ መምሃራን መዘና ኣብ ሓደ መዓስከር ስደተኛታት ብዘርኣይዎ ንጥፈት መርመራ
ኤች.ኣይ.ቪ ብወርሓዊ ገምጋም ብ50 ሚEታዊት ክብ Iሉ።
4. ኣባል ትካል ንምEጣቅ ምስራሕ ወይ ካልE ኣይኮንኩን። Eንታይ ክገብር ኣሎኒ፧
ትካል ንምEጣቅ ምስራሕ ኣብ በኒን ክሰርሕ ከሎ፣ ሓደ መንEሰይ ኣብቲ ሰሚናር ተኻፊሉ ነይሩ።
ግና መምህር መዘና ኣይነበረን። ሽU ሓደ ነገር ክገብር ወሲኑ። Eቲ ኣብቲ ሰሚናር ዝተዋህበ
ትምህርቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ጠራኒፉ ድማ 50 ቅዳሓት ኣሕቲሙ። ሰለስተ ኣEርኽቱን ንሱን ከኣ
ንመማህርቶም ብዛEባ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ዝምህርሉ ኣገባብ ንምንዳይ ኣብ ቤት ትምህርቶም
ተዛትዮም። Eዚ ድማ ሓደ ኣብነት ካብቶም ብውቂ ሕብረተ ሰብ ንምልዋጥ ተበግሶ ዝወስዱ Iዩ።

