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ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ
እቲ ሓደጋ ኣበይ ኣሎ 
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Tigrinya

ኤድስ ሓደገኛ ዝኾነ ሕማም እዮ … ክሳብ ሎሚ እዋን ዘይሓዊ ሕማም 
እዩ፡፡ ኤድስ ኣብ ዓለምኩሉ ዝተስፋሕፈሐ እንትኸውን ከምኡ’ውን ኣብ 
ስዊዘርላንድ ዓብይ ፀገም’ዩ፡፡
መበገሲ ኤድስ ኤች.አይ.ቪ. ቫይረስ እዩ፡፡ (ብሓፂሩ ኤች.አይ.ቪ ይበሃል) 
ኤች.አይ.ቪ. ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ዓመታት ናይ ኣካልና ሕማም ናይ ምክልኻል 
ዓቕሚ የዳኽም፡፡ ስለዝኾነ’ውን ንቕድሚት ኣብ ሓደ እዋን ኣካልና ንብዙሕ 
ሕማማት ይቓላዕ፡፡ በዚ ምኽንያት’ዚ ኤች.አይ.ቪ. ዝተትሓዙ ሰባት ሕማሞም 
ካብ እዋን ናብ እዋን እናፀንዐ ይከይድ፡፡ እዚ’ውን ኤድስ ይበሃል፡፡

መከላኸሊ፦ ኤች.አይ.ቪ. ናብኦም ክመሓላለፍ ዝኽእሎ ብምንታይ ኹነታት 
ከምዝኾነ እዚ ፅሑፍ ከብራህርሀሎም’ዩ፡፡ ብተወሳኺ’ውን እቲ ፅሑፍ 
ንባዕሎም ከምኡ’ውን ንተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ ናይ ፍቕሪ ዓርኮም ንኤች.
አይ.ቪ/ኤድስ ከይቓልዑ ከመይ ጌሮም ክከላኸሉ ከምዝኽእሉ የርድኦም!

ኤድስ አይድሕንን፣ … እንተኾነ ግና ኤች.አይ.ቪ. ኣብ ወሽጢ ኣካልና 
ንዝገብሮ ቅልጡፍ ምስርጫው ብጣዕሚ ንምንካይ ዝረድኡ ፈውሲታት 
ኣለዉ፡፡ ኣብ ውሽጢ ስዊዘርላንድ ማንም ሰብ ናይ መንበሪ ፍቓድ ይሃልዎ 
ኣይሃልዎ ብዘየግድስ ኩሉ ሰብ ውፅኢታዊ ዝኾነ ሕክምና ናይ ምርካብ 
መሰል ኣለዎ፡፡
እቲ ሕክምና ኣብ እዋኑ ኽጅመር ኣለዎ፡፡ ኾይኑ ግና በቲ ቫይረስ 
ከምዝተትሓዘ ዘይፈልጥ ሰብ ሕክምና እንትጅምር ኣዝዩ ዘሕጉስ ወፅኢት 
ንዝረኽበሉ ትኽክለኛ እዋን ከይተጠቐመሉ የሕልፎ፡፡ ስለዚ ተሸካሚ እቲ 
ቫይረስ ምዃንን ዘይምምዃንን ፈሊኻ ምፍላጥ ኣዝዩ ዝጠቅም እዩ፡፡
ንዝበለፀ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ድሕሪ (ዝባን) እዚ ፅሑፍ ንዘሎ ይርኣዩ፡፡



ሓደጋ ኣጠቓቕማ ኮንዶም ከምዚ እዩ
ኤች.አይ.ቪ፣ ብዘይ ኮንዶም ብዝፍፀም ናይ ግብረ-ሥጋ ርክብ  
ይተሓላለፍ ካብ ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ካብ ካልኦት ብግብረ-ሥጋ ርክብ 
ንዝመሓላለፍ ሕማማት ባዕልኻ ንምክልኻል እቲ ቀንዲ መከላኸሊ  
ኮንዶም (ወይ ኻኣ ፌሚዶን/Femidom®*) እዩ፡፡

ኣብ ሞንጎ ደቂ ተባዕትዮ ዝግበር ግብረ-ሰዶማዊ ርክብ ብዘይ ኮንዶም

       ኣዝዩ ዝኸበደ ሓደጋ
  ንኽልቲኦም ናይ ወሲብ መሓዙት፣ ፈሳሲ-ዘርኢ ወዲ  
  ተባዕታይ እንተዘይሃለወ’ውን
     ነዚ መከላኸሊ፦ ኮንዶም ምስ እኹል መለስለሲ

ብብልዕቲ እታ ሰበይቲ ዝፈፀም ግበረ-ስጋዊ ርክብ-ብዘይኮንዶም

       ከቢድ ሓደጋ
  ንተባዕታይ ንኣንስተይቲን፣ ፈሳሲ-ዘርኢ ወዲ-ተባዕታይ  
  እንተዘይሃለወ’ውን
     መከላኸሊኡ፦ ኮንዶም (ወይ ኻኣ Femidom®*) 

ብአፍ ዝግበር ግብረ-ስጋ ርክብ ብዘይመከላኸሊ

       እቲ ሓደጋ ሕዚውን ኣሎ
     መከላኸሊኡ፦ 

ፈሳሲ-ዘርኢ ወዲ-ተባዕታይ ናብ ውሽጢ ኣፍካ ዘይምእታው! 
ፈሳሲ-ዘርኢ ወዲ-ተባዕታይ ዘይምውሓጥ! 
ምስ ሓንቲ ኣንስተይቲ ብፍላይ ኣብ እዋን ፅግያት ምስ  
ወሲብ ዝተሓሓዙ ግብሪታት ዘይምፍፃም

(*ብዘዓባ Femidom® ዝበሃል ኮንዶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝባን እዚ ፅሑፍ 
ዘሎ ሓበሬታ ይርኣዩ፡፡)

ንሰን ከምሰበይትነተን ናይቲ ወዲ ኮንዶም ኸመይ ተገይሩ ብትኽክል 
ምጥቃም ኸምዝካኣል ምፍላጥ ኣዚዩ ይጠቅም፡፡ አይፍለጥን እቲ ሰብኣይ 
ኮንዶም ዘይሓዘ ክኸውን ይኽእል፡፡ ስለዚ ንሰን ኮንዶም ምሓዘን ይጠቅም፡፡
«ok» ናይ ምህርቲ ፅርይት ደረጃ ዘርእይ ምልክት ዘለዎን ልከኦም ዝኾነ 
ኮንዶም ጥራይ ይጠቐሙ፡፡ እዚ’ውን በብሲፐር-ማርኬት፣ ድሮገሪታትን፣ 
ፋርማሲታትን ናብዚ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ ኸይዶም ይርኣዩ፦  
www.mysize.ch

  1.  መኣሸጊ እቲ ኮንዶም ዘይተቐደደን ዘይተበላሸወ ምኾኑ 
የረጋግፁ፡፡

  2.  ነቲ መኣሸጊ ኮንዶም ብጥንቓቐን ኣብ ትኽክለኛ ቦትኡ 
ቐዲድካ ምኽፋት፤ ነቲ ኮንዶም ምውፃእ፡፡

  3.  እቲ ሰብኣይ ዘይተገረዘ እንተኾይኑ ነቲ ንጫፍ ብልዕቱ 
ዝሽፍን ቆርበት ንድሕሪት ምእካብ፡፡

  4.  ነቲ ዝተጠቕለለ ኮንዶም በቲ ዓባይቶን መመልከቲቶን 
ኣፃብዕቲካ ብምሓዝ ኣብቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ምቕማጥ፡፡ 
እቲ ቃለቤት ናይ ኮንዶም ናብ ደገ የርኢ ማለት’ዩ፡፡ 

  5.  ነቲ ኮንዶም ንታሕቲ ምዝርጋሕ፡፡ እቲ ኮንዶም ብቐሊሉ 
ኽዝርጋህ ኣለዎ፡፡ ብቐሊሉ ኽዝርጋሕ እንተዘይተኻኢሉ  
ግና ስለዝፀበበ ወይ ድማ ስለዝገፍሐ እዩ ወይ ኻኣ እቲ 
ቃለቤት ኮንዶም ንደገ የርኢ፡፡

  6.  ድሕሪ ምርዋይ፦ እቲ ብልዕቲ ደጊሙ ቅድሚ ምድቃሱ 
(ማለት እቲ ሰብኣይ ባዕሉ እንተዘይጌርዎ) እቲ ኮንዶም 
ሸታሕታሕ ኢሉ ከይሞልቕ ምስ ብልዕቱ ካብ ሥሩ 
ኣጥቢቕካ ብምሓዝ ካብ ብልዕቱ ምውፃእ፡፡



    ኣብ መስርሒ ቦታ፣ ኣብ ናይ ሽቓቕን ክፍሊታት 
    

    ብምሕንጣስ፣ ብምስዓል

    ኢድ ንኢድ ብምጭብባጥ፣ ብምድህሳስ
    ብምትሕቑቓፍ

    ኣብ ሓደ ናይ ብልዒ ሸሐነ በሓባር ብምብላዕ፣  
    ብሓባር ብሓደ ብርጭቆ ብምስታይ

    ብነፍሳት ብምንኻስ
    ኣብ መሐመሲ፣ ኣብ ሳውና
 

እዚ ዝርዝር ከምዘሪኦ ኣብ ዕለታዊ ናብራ፣ ነቲ ቫይረስ ናይ ምቅላዕ 
ሓደጋ ኣይህሉን፡፡ ስለዝኾነ ኤች.አይ.ቪ ዘለዎም ሰባት ብዚ መንገዲ ነቲ 
ቫይረስ ናብ ካሊእ ሰብ የመሓላልፉ እዮም ኢልካ ምፍራሕ፣ ኢልካ’ውን ካብ 
ማሕበራዊ ናብራ ወይ ድማ ካብ ስራሕ ዓለም ንምግላል ምፍታን ምንም 
ምክንያት የብሉን፡፡

እቲ ሓደጋ ኣብ ዝስዕቡ ኲነታት’ውን የለን፦
 
     ብምስዕዓም ወይ ድማ ወሲባዊ ዝኾነ ነገራት ን

ስ’ንሳትካ ብኢድካ ብምፍፃም
     ጥንቃቐ ዝተመልኦ ርክብ ግብረ-ሥጋ ብምፍፃም 

(ብኮንዶም)

ተወሳኺ ናይቲ ቫይረስ መተሓላለፊ 
መንገዲታት ሓደጋ የለን
ኤች.አይ.ቪ ካብዘለዋ ኣዶ ናብ ውሉድ (ቆልዓ)

   ኣብ እዋን ጥንሲ፣ ኣብ እዋን ሕርሲን ኣብ እዋን ጡብ ምጡቧብ 
ኤች.አይ.ቪ. ካብ ኣዶ ናብ ውሉድ (ቆልዓ) ክመሓላለፍ ይኽእል፡፡

       ኣዝዩ ዝከበደ (ክብ ዝበለ) ሓደጋ
     መከላኸሊ፦ 1) እታ ጥንስቲ ሰበይቲ ዝተውሃበቶ ፈውሲ 

(መድሓኒት) ክትወስድን ናይ ሕክምና ኽትትል ኽግበረላ፣ 
2) ብጡጦ እምበር ብጡብ ዘይምጥቧብ 
እንተጠኒሰን ወይ ድማ ንምጥናስ ድልየት እንተሃሊውወን ዝገበራ 
ገይረን ንኤች.አይ.ቪ ብዝምልከት ግልጋሎት ምኽሪ ይርከባ፡፡ 
ኸምኡ’ውን ናይ ኤች.አይ.ቪ. ምርመራ ይግበራ፡፡ በዚ መንገዲ’ዚ 
እቲ ቫይረስ ናብ ውልደን ንኸይመሓላለፍ ምግባር ይከኣል፡፡

ድራግ ምውሳድ

   ንድራግ መውሰዲ ናይ መርፍእ መውጊኢ ገንኢን መውጊኢ 
መርፍእን ብሓባር ዘይምጥቓም፡፡

       ኣዝዩ ዝከበደ (ክብ ዝበለ) ሓደጋ
     መከላኸሊ፦ ፅሩያት ዝኾኑ መሣሪሒታት (ገንኢ መውጊኢ 

መርፍእ፣ መውጊኢ መርፍእ፣ መንጠፍጠፊ፣ ጡጥ፣ ማንካን 
ማይን) ነዞም መሳርሒታት ብሓባር ዘይምጥቓም፡፡ እዞም መ
ጠንቀቕታታት እንተዘይተገይሮም፣ ብተወሳኺ ኣዝዩ ሓፍ ብ
ዝበለ ደረጃ ሓደገኛ ንዝኾነ ሄፓቲቲሰ ሲ ተባሂሉ ንዝፍለጥ 
ሕማም ጉበት (ኤች.ሲ.ቪ./HCV) ምቕላዕ’ውን የስዕብ’ዩ፡፡

መጥባሕቲ / ግርዘት

    ኣዝዩ ዝኸበደ (ክብ ዝበለ) ሓደጋ
መጥባሕቲ፣ ግርዘት፣ ውቃጦ ወዘተ. ንምግባር ኣብ ስራሕ ዝውዕሉ 
መሣሪሒታት (ናይ መድሓኒት ገንኢ መውጊኢ መርፍእን መውጊኢ 
መርፍእ፣ ኻራ…) ጀርሚ ዘይብሎም ኾይኖም ኸይፀረዩ ንብዙሕ ሰባት 
ዘገልገሉ እንተኾይኖም ኤች.አይ.ቪ. ክመሓላለፍ ይኽእል፡፡ ካብ ኤች.አይ.ቪ. 
ናፃ ንምዃኖም ተመርሚሮም ዘይተረጋገፁ ናይ ደም ምህርቲታት 
ብምውሳድ’ውን ኸምኡ እቲ ቫይረስ ክመሓላለፍ ይኽእል፡፡

    ሓደጋ የለን
ኣብ ውሽጢ ስዊዘርላንድ ኣፍልጦ ብዘለዎም ሰብ ሙያ ሕክምና ብዝወሃቡ 
ግልጋሎት ሕክምና እቲ ቫይረስ ተመሓላሊፉ ኣይፈልጥን፡፡



ካልኦት ብግብረ-ስጋ ዝመሓላለፉ  
ናይ ወሲብ ሕማማት
ርክብ ብግብረ-ስጋ ብምፍፃም ካብ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድስ ብተወሳኺ ካልኦት 
ሕማማት ክመሓላለፉ ይኽእሉ፦ ንኣብነት ሕማም ጅግል፣ ሀርፐስ፣ 
ፍንጣጣ፣ ክላሚዲኒ ወይ ድማ ሄፓቴትሰ ቢ ዝበሃል ናይ ጉበት ሕማም፡፡

ምልክታትን ሕማማት  ናብ ሓኪም ይኺዱ!

እዞም ሕማማት መብዛሕቶም ዝተወሰኑ ናይ ሕማም ዓይነታት የስዕቡ እዮም፡፡
 ዘይተለመደ ካብ ብልዕቲ ዝወፅእ ብኣብዝሓ ኣዝዩ ዝጨኑ ፈሳሲ
  ምሕካኽ፣ ዝተቋፀረ ፈሳሲ፣ ዝፀንሐ ቑስሊ፣ ኣብ ከንፈር ብልዕቲ 
ኣንስተይቲ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ሕባጥ፣ ኣብ ከባቢ በልዕቲ 
ምቕያሕ፣ ምሕባጥ ስምዒት ሕማም ዝኣምሰሉ ምልክታት

 ኣብ እዋን ሽንቲ ናይ ምሕማምን ምቕፃልን ስምዒት
 ርክብ ግብረ-ሥጋ ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ናይ ምሕማምን ምቅፃልን ስምዒት
 ብጣዕሚ ዝቐይሐ መልሐስ ወይ ድማ ጉሮሮ
 ወርሓዊ ፅጊያት (ኣደፍ) ከይበፅሐ ኣብ ማእኸሉ ደም ምፍሳስ፣  

 ዑደት ወርሓዊ ፅጊያት ምዝባዕ
 ኣብ ከባቢ ታሕተዋይ ውሽጢ ከብድኻ ሕማም
 ኣብ እዋን ሽቓቕ ናይ ሕማም ስምዒት
 መሃንቱስኻ ዝፀዓን ሕማም፣ ካብ መሃንቱስካ ዝወፅእ ፈሳሲ
 ኣብ መሃንቱስ፣ ዝተቛፀረ ፈሳሲ

ከምዚ ዝበለ ህውከት ጥዒና እንተሃሊዎም ብቕልጡፍ ናብ ሓኪም ይኺዱ!

ልቢ ይበሉ፦ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እዚአም ምልክት ሕማማት አየርእይን!  
እንተኾነ ግና ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ምትሓዙን ዘይምትሓዙን ብርግፀኝነት 
ክፈልጦ ዝኽእል ብኤች.አይ.ቪ. ምርመራ ጥራይ እዩ፡፡

ዘስዕብዎ መዘዛት
እዞም ሕማማት መብዛሕቶም ብእዋኖም እንተተፈሊጦም ብሕክምና ክሓውዩ 
ይኽእሉ እዮም፡፡ ሕክምና እንተዘይተገይሩ ግና ዘስዕብዎ መዘዝ ከቢድ 
(ካንሰር፣ ምምካን) ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ንኤች.አይ.ቪ. ናይ ምቅላዕ ሓደጋ’ውን 
ከምኡ ሓፍ ዝበለ ይኸውን፡፡

መከላኸሊ፦ ብኮንዶም
ካብዞም ተመሓላለፍቲ ናይ መውስቦ ሕማማት ባዕልኻ ንምሕላው፣ 
ብብልዕቲ ኣንስተይቲ ብመሃንቱስን ከምኡውን ብኣፍ ንዝፍፀም ወሲብ 
ኮንዶም ወይ ከዓ ብብልዕቲ ሰበይቲ ንዝፈፀም ርክብ ግብረ-ሥጋ  
Femidom® ምጥቓም ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ መከላኸሊ እዩ፡፡

በቲ ቫይረስ ተታሒዘ ድየ ወይስ 
ካፍቲ ቫይረስ ናፃ እየ?
ሓደ ሰብ ተሰካሚ ኤች.ኣይ.ቪ ምዃኑ እንትፈልጥ ጥራሕ እዩ ትኽክለኛ 
ግዚኡ ከይሓለፎ ሕክምንኡ ዝጅምር፡፡

ናይ ኤች.አይ.ቪ ምርመራ
ተሸካሚ ኤች.አይ.ቪ. ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ብርግፀኝነት ንምፍላጥ 
ዝረድኦም ናይ ኤች.አይ.ቪ. ምርመራ እንትገብሩ ጥራይ እዩ፡፡ እቲ ቫይረስ 
ናብ ውሽጢ ነፍስና ምስ ኣተወ፣ ፈላማይ እዋን ዝበዝሐ ናይ ጥዒና 
ምትህዋኽ ኣይህሉን፡፡ እቲ ቫይረስ ናብ ውሸጢ ነፍስና ምእታው ብግልፂ 
ዘመልኽቱ ምልክታት ሕማም የለውን፤ ኣብ ፈላማይ እዋን ኤች.አይ.ቪ. 
ኣይረኣይን፡፡
ጥንቓቐ ዝጎደሎ ርክብ ግብረ-ሥጋ (ንኣብነት ብዘይ ኮንዶም) ምስ ተገበረ 
ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝግበር ምርመራ እዩ ብመሠረቱ ትርጉም ዘለዎ 
ውፅኢት ዝህልዎ፡፡ ድሕሪ እዚ ናይ ጊዜ ገደብ ዝግበር ምርመራ ግና ብርግፅ 
ዘተኣማምን ውፅኢት ይህብ፡፡ እቲ ቫይረስ እንተተረኺብዎም ግና በዘን 
ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ’ውን እንተኾነ ናብ ካሊእ ሰብ ከማሓላልፉ ይኽእሉ፡፡

ምስጢራዊነት እቲ ምርመራ
ናብ ሓደ ዓብይ ሆስፒታል ወይ ድማ በቐጥታ ናብ ላባራቶሪ (ናይ ሽንቲ፣ 
ደም፣ ወዘተ. ምርመራ ዝግበረሉ ትካል) ኸይዶም ሽሞም ከይጠቐሱ 
ኽምርመሩ ይኽእሉ፡፡ እንተኾነ ግና ምምርማሮም’ውን ይኹን እንታይ ዓይነት 
ናይ ምርመራ ውፅኢት ከምዘረኸቡ ክፈለጥ ዝኽእል ማንም ሰብ ኣይህሉን፡፡

ቅድሚ ምርመራ ዝግበር ግልጋሎት ምኽሪ
ቅድሚ ምርመራ ምግባሮም ዝገበሩ ጌሮም ግልጋሎት ምኽሪ ይርከቡ፡፡ ካብ 
ሓደ ናይ ኤድስ ግብረ-ሠናይ ትካል፣ ካብ ሆስፒታል፣ ካብ ላባራቶሪ ወይ 
ድማ ካብ ሓኪሞም ወይ ድማ ከም ኹነታቱ ናትኩም ጉዳይ ስደተኝነት 
ንዝከታተል ቤት-ፅሕፈት ሠራሕተኛ የዘራርቡ፡፡

(መን ምዃኖም ኸይገለፁ) በዛዕባ ኣድራሻታት፣ ብዛዕባ ፅሑፋት፣ ብዛዕባ 
ናይ ምርመራ ማእከላት ወዘተ. ሓበሬታ ንምርካብ ኸምኡ’ውን ብአድራሸኦም 
ከለኣኸሎም እንተደልዮም ንምእዛዝ፣ ናይ ሥልኪ ቑፅሪናን ናይ ኢንተርኔት 
ኣድራሻናን እኒሀ 044 447 11 11 / www.aids.ch 

ወይ ድማ ብቀጥታ፦



ዘለኩም ሓላፍነት!
ኣንስቲ ጥንኩራት ስለዝኾና ሓላፍነት ምውሳድ ይኽእላ እየን ደቂ ተባዕትዮ 
ኹሉ ጊዜ ተኣመንቲ ኣይዀኑን፡፡ ኣብ ናይ ወሲብ ዓርከን ዋላ እኳ ንእሽተይ 
ዝኾነ ጥርጣሬ እንተሓዲርወን ብግልፂ የዘራርብአ፤ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም 
ዝደልየኦ ብኮንዶም (ወይ ብFemidom®) ጥራይ ምዃኑ ይግለፃሉ፡፡ ምስኡ 
ብሓባር ናይ ኤች.አይ.ቪ ምርመራ ይግበራ፡፡

ብምኽንያት ብዘይኮንዶም ዝፍፀም ርክብ ግብረ-ሥጋ በቲ ቫይረስ ናይ 
ምትሓዝ ሓደጋ ካብ ደቂ-ተባዕትዮ ንላዕሊ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ኣዝዩ ሓፍ 
ዝበለ’ዩ፡፡ ኮንዶም (ወይ ብFemidom®) እንትጥቀማ ንባዕለን ኸምኡ’ውን  
ምስአን ርክብ ግብረ-ሥጋ ንዝፍፅሙ ሰባት’ውን ካብ ሓደጋ ይሕልዋ፡፡

ኣብ ነገርና
ብዘይ ኮንዶም ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀማ ዝፀንሓ እንተኾይነን እሞ ኻኣ ክሳብ 
ሕዚ ኤች.አይ.ቪ/ኤድሰ እንተዘይሒዚወን፣ ካሊእ ነገር ከይኾነስ ዕድለኛ 
ስለዝኾና ጥራይ እዩ፡፡ ኣብ ዝኮነ እዋን’ውን እንተኾነ ኮንዶም ከይተጠቐሙ 
ፆታዊ ርክብ ምፍፃም፣ ዘስዕቦ ነቲ ቫይረስ ናይ ምቕላዕ ሓደጋ ዓብይ እዩ!

ነዞም ትሕት ኢሎም ዝተጠቐሱ ሰለስተ መዐቀኒታት እንተተማሊኦም 
ጥራይ እዩ ብዘይ ምንም ሓደጋ ኮንዶም ከይተጠቐሙ ርክብ ግብረ-ሥጋ 
ክፍፅሙ ዝኽእሉ፦

 ምስ ናይ ፍቕሪ ዓርከን ብቐዋሚነትን ብፅኑዕ ምትእስሳር ዝነብራ  
 እንተኾይነን፤

  ንሰን’ውን ኾና ዓርከን እትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ምስ ንሲ ንስኻትኩም ጥ
ራይ እንተኾይኑ፤

  እቲ ብጣዕሚ ዝምረፅ-ክልቴኹም ብሓደ ብምዃን-ምርመራ ጌርኩም፣ ክል
ቴኹም ካብ ኤች.አይ.ቪ. ናፃ ምዃንኩም ዝተረጋገፀ ክኸውን እዩ፡፡

ንሶም ንዞም መዐቀኒታት የማልኡ ድዮም? ርግፀኛ ድዮም?
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Femidom®  ዝተመልከተ ሓበሬታ
ናይ ወሲብ መሓዘኦም ኮንዶም ንኽጥቀም ዝገብርዎ ፃዕሪ ውፅኢት ዘይብሉ 
እንተኾይኑ ንሰን Femidom® ይጠቐማ፡፡ ብዙሓት ተባዕትዮ ባዕላቶም 
ኮንዶም ካብ ዝጥቀሙ እዚ ይቐሎም፡፡ Femidom® ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮንዶም 
ደቂ ኣንስትዮ፣ ርክብ ግብረ-ሥጋ ቅድሚ ምፍፃሙ ከም ኣድላይነቱ ቅድሚ 
ሠዓታት ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ኣንስቲ ዝኣቱ እዩ፡፡ እዚ’ውን ልክዕ ከም 
ኮንዶም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዘይድለ ጥንሲ፣ ካብ ኤች.አይ.ቪ.ን ካብ ካልኦት 
ብወሲብ ዝመሓላለፉ ናይ መውሰቦ ሕማማት ንምክልኻል የገልግል፡፡
ብርግፅ’ውን ንፈላማይ እዋን Femidom® ንዝጥቀማ ንብዙሓት ደቂ 
ኣንስትዮ ጋሻ ዝኾነ (ዘይተለምደ) ስምዒት ኽስመዐን ይኽእል፡፡ ኾይኑ ግና 
መብዛሕተን ነቲ ዝህቦ ግልጋሎት እንዳረኣያን እንዳተለማመደኦ ይኸዳ፡፡ 
Femidom® ንምዕዳግ’ውን ይኹን ንዕኡ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ወይ ድማ 
ግልጋሎት ምኽሪ ንምርካብ ናብ እንዳመድሓኒት (ፋርማሲ) ወይ ድሮገሪታት 
ኸይዶም ይሕተቱ፡፡ ናብዚ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ እንተኸይዶም ብሕሱር 
ዋጋ ክእዝዙ ይኽእሉ www.shop.aids.ch

ኮንዶምና መለሰለሱን ብዝምልከት መረዳእታ
እዋን ገልጋሎቱ ዘይሐለፎ / መቀመጢ ቦታ
ዝጥቀሙሉ ኮንዶም እዋን ግልጋሎቱ ዘይሓለፎ ንምዃኑ ኣብ መአሸጊኡ 
ዝተፅሓፈ ዕለት ሪኦም የረጋግፁ፡፡ ነቲ ኮንዶም ካብ ብርሃንን በሊሕ ካብ 
ዝኾኑ ነገራት የርሕቑ፡፡

መለስለሲ
ከም ኣድላይነቱ ብርክት አቢሎም ቅብኣት ዘይብሉ፣ ብማይ ዝተሰርሐ ማለት 
ድማ ብማይ ዝሓቕቕ መለስለሲ (ብቐሊሉ ብልዕቲ ንምእታው ዝረድእ፣ 
ዘተርክስ፣ ዘርሕስ ጌል) ይጠቐሙ፡፡ ነዚ’ውን ካብ ሱፐር-ማርኬታት ካብ 
ድሮገሪታት ካብ ፋርማሲታት ምርካብ ይከኣል፡፡ ቫዝሊን፣ መለስለሲ ቆርበት  
ኣካልና ማለት ድማ ቦዲ ሎሽን፣ መድረዚን ናይ ብልዒ ዘይቲ ብስሩ ኸይጥቀሙ፡፡

እንታይ ምግባር ይኽእሉ…
ግብረ-ስጋ እንክፍፅሙ እቲ ኮነዶም እንተተቐዲዱ ወይከኣ እንተነቲጉ 
እሞኻኣ ናይ ወሲብ ዓርኮም ኣንስተይቲ ወይ ተባዕታይ ብርግፀኝነት ናይ 
ኤች.አይ.ቪ ተሰካሚ ወይድማ ናይ ኤች.አይ.ቪ ተሰካሚ ንምዃን ዘለዎ/ዋ 
ዕድል ብጣዕሚ ዓብይ እንተዀነ? ብጣዕሚ እንተደንጎየ ኣፍቲ ዝቕፅል ዕለት 
ናብ ሓደ ናይ ኤድስ ግብረ-ሰናይ ትካል ወይ ሆስፒታል ኸይዶም ግልጋሎት 
ምኽሪ ይርከቡ፡፡ በዚ ኹነታት’ዚ እንታይ ምግባር ከምዝከኣል ሰብ ሙያ እቲ 
መዳይ ከብራህርሁሎም እዮም፡፡ ካፍቲ ሓደጋ ንምድሓን ዕድል ይህልዎም’ዩ፤ 
ቀሊልን ብዘየጠራጥር ፍቱን ዝኾነ ሕክምና ግን የልቦን፡፡



ተወሳኺ ምረዳእታን ግለጋሎት ምክሪ
ግለጋሎት ምክሪ
አብ ዝኾነ ትካል ግብረ-ሠናይ ኤድስ ብግምባር ቐሪበን ወይ ድማ ስልኪ 
ደዊለን ይሕተታ፡፡ ድልየተን እንተኾይኑ ኸኣ ሹመን ኸይጠቐሳ ግልጋሎት 
ምኽሪ ምርካብ ይኽእላ፡፡
ናብ ሓኪም ብምኻድ፦ ምንም ኸይወላወላ ብዛዕባ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዘለዎን 
ሕቶታት ነቲ/ታ ሓኪም የቕርባ፡፡ ሓኻይም ካብ ተሓከምቶም ንዝረኽብዎ 
መረዳእታ ብምስጢር ናይ ምሓዝ ጥብቂ ሓላፍነት ኣለዎም፡፡

ናይ ቋንቋ ፀገም
ግልጋሎት ምክሪ ብኣይኖት ቋንቋታት ኸምዝወሃብ የፃርያ፡፡ ዘስተርጉመለን 
ሰብ’ውን ባዕለን ኣደላልየን ሒዘን ምምፃእ ኸድልየን ይኸውን፡፡  
(መስተርጎሚ ንምርካብ ናብዚ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ ኸይደን ይርኣያ፦ 
www.inter-pret.ch ወይ ድማ ካብ ናይ ኤድስ ግብረ-ሠናይ ትካል ሓበሬታ 
ምርካብ ይካኣል፡፡)

ተወሳኺ መረዳእታ
ናይዚ ፅሑፍ’ን ካልኦት ፅሑፋትን ተወሳኺ ኮፒታት ትሕት ኢሎም 
ብዝተጠቐሱ ኣድራሻታት ጌሮም ክረኽቡ ይኸእሉ፡፡
Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich
ፅሑፍ ንምእዛዝ፦ ሥልኪ፦ 044 447 11 13፣ ፋክስ፦ 044 447 11 14፣ 
ኢሜል፦ shop@aids.ch፣ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ፦ www.shop.aids.ch 
ካልኦት መረዳእታት ንምርካብ፦ ሥልኪ፦ 044 447 11 11፣  
ፋክስ፦ 044 447 11 12፣ ኢሜል፦ aids@aids.ch፣ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ፦ 
www.aids.ch 

ብናይባዕለን ቋንቋ ሓበሬታታት ይህሉ እንተኾይኑ ናይ ኤድስ ግብረ-ሠናይ 
ትካላት የሕተታ፤ ወይ ድማ ናብዚ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ ኸይደን ፅሑፋት 
የደላልያ፦ www.migesplus.ch.

እዚ ፅሑፍ ትሕት ክብል ብዝተዘርዘሩ ቋንቋታት ተተርጊሙ ንንባብ ቀሪቡ እዩ፦

Albanisch, albanais, albanese, Albanian
Amharisch, amharique, amarico, Amharic
Arabisch, arabe, arabo, Arabic
Deutsch, allemand, tedesco, German
Englisch, anglais, inglese, English
Farsi, farsi, farsi, Farsi
Französisch, français, francese, French
Italienisch, italien, italiano, Italian
Kikongo, kikongo, kikongo, Kikongo
Kurdisch, kurde, curdo, Kurdish (Kurmanci)
Lingala, lingala, lingala, Lingala
Portugiesisch, portugais, portoghese, Portuguese

Rumänisch, roumain, rumeno, Romanian
Russisch, russe, russo, Russian
Serbisch / Kroatisch / Bosnisch, serbe / croate / bosniaque,  
serbo / croato / bosniaco, Serbian / Croatian / Bosnian
Somalisch, somalien, somalo, Somali
Spanisch, espagnol, spagnolo, Spanish
Suaheli, swahili, swahili, Swahili
Tamilisch, tamoul, tamil, Tamil
Thai, thaï, thai, Thai
Tigrinya, tigrinya, tigrina, Tigrinya
Türkisch, turc, turco, Turkish
Ungarisch, hongrois, ungherese, Hungarian


