
 

 

 
 
ኤይድስ ሂልፈ በርን  ሓበሬታን ምኽሪን ንብዛዕባ ኤች ኣይ ቢን ጾታዊ ርክባትን ዝምልከት 
 

 

ኣፍልጦኻ መርምር! 
ሕቶታት ንኤች ኣይ ቪን ንጾታዊ ጥዕና ብዝምልከት። 

 
ሓበሬታ ብዛዕባ ጸወታ  

ቀንዲ ሕቶ 

ኸም ነውሪ ዝውሰዱ ኣርእስታት ከም በዓል ኤች ኣይ ቪን ጾታዊ ኣንፈትን ኣብ ዝርርብ ከመይ ገረ ከልዕሎም ይኽእልን 
ብኸመይ ናተይ መርትዖታት ኣብ እዋን ምልውዋጥ ሓሳብ ብዕምቀት ክኣሊ/ ክገልጽ እኽእል? 

ኣማራጺ መልሲ፡ ኣነ ኣንፈት ናይቲ ጸወታ ይኣልዮ! 

ኣብ ናይ ኤች ኣይ ቢ ምክልኻል ስራሕና ምስ ኣገለግሎታና ክረኽቡ እንደልዮም ሰባት እንገብሮ ርክብ ዘሎ በዳሂ ኩነታት 
ነዚ ቕልል ዝበለ ሕቶን መልስን ብመልክዕ ጸወታ ንኸነዳሉ ኣንፈት ሂቡና። ናትኩም ፍልጠት ንክትፍትሹ ወይ ድማ ምስ 
ውልቐ-ሰባት ወይ ምስ ጉጅለ ናይ ሕቶን መልስን ጸወታ ንክትጻወቱ ክትክእሉ መእንታን፡ ብኣርባዕተ ቓንቓታት (ጀርመንኛ፡ 
ፈረንሳይኛ፡ ኤንግሊዘኛን ቲግሪኛን) ኣብ PDF ቕጥዒ ተዳልዩ ይርከብ። 
 

ናይ ጸወታ መምርሒታት 

• ምድላዋት፡ ባዕልኩም ናይ ሕቶ ካርድታት ሕተምዎን፣ ጠርዝዎንን ቖሪጽኩም ኣዳልውዎን። 

• ናይ ምጽዋት ተኽእሎ፡ ሓደ ካብቶም ጉጅለ ብዕድል ካብተን ናይ ሕቶ ካርድታት ሓንቲ ብምልዓል ዓው ኢሉ የንብብ 
(መልሲ ተሓቢኡ ይጸንሕ)። ጉጅለ ብዛዕባ እታ ሕቶ ይዛተዩ። ኣብ መወዳእታ ምስ እተዋህበ መልሲ ይነጻጸር። 

• ኣማራጺታት፡ እዚ ሕቶታት ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትመሃረሉ ትኽእል፡ ወይውን ሓደ በዓል ምያ ከም መባእታዊ ሓበሬታ 
ንናይ ሓንቲ ንእሽቶ ጉጅለ ክጥቐመሉ ይኽእል (ምርጫ ናይ እተወሰኑ ሕቶታት ምግባር፡ መልስታቶም ምድላውን 
ስዒቡ ድማ ብሓባር ምዝታይን ዝኣመሳሰሉን) 

• ዓምድታት፡ እቲ ዓምድታት ብሕብሪ ምክፍፋሉ ዝተወሰኑ ኣርእስታት ንምምራጽ ይሕግዝ።ንሕጂ እተዳለዉ 
ዓምድታት፡- መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ ኣይድስ፡ ጠንቂ ኤች ኣይ ቪ/ኤድስ፡ ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ፡ 
መታሓላለፊ መንገድታት፡ መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ፡ ብስጋዊ ርክብ ዝማሓላለፉ ሕማማት (STI)፡ ኣብ ኣረኣእያ 
ዝሙርከሱ ሕቶታት (ተወሰኽቲ ኣርእስትታት ይኽእሉ)። 

መዘኻኸሪ ን"ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት"፡ ኣብዞም ሕቶታት እዚኦም ሓደ መልሲ ጥራሕ ኣይህሉን። 
ንምዝርራብን ናይ ውልቒ ኣረኣእያ ንምጽብራቕ ክዕድሙ ይኽእሉ። 

• ንተወሳኺ ሓበሬታ ዘምርሑ ሕቶታት፡ ምናልባት ኣብ ጸወታ መልሲ ዘይረኸቡ ሕቶታት እንተተቐልቒሎም ንኣብ 
ከባቢኩም  ዝርከብ ናይ ሞያ ማዕከል ተወከሱ ወይ ድማ መልሲ ካብ www.aids.ch ክትረኽቡ ፈትኑ። 

 
 

ብዛዕባና 

ሓታሚ:  ኤይድስ ሂልፈ በርን 

ኣማሓዳሪት ፕሮጀክት:  ባርባራ ስባለን 

ዲዛይን:  ቫይስግሩንድ ኣገ፡ ዙሪክ 

ገንዘባዊ ሓገዝ: www.migesplus.ch – ናይ ጥዕና ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቓንቓታት 

http://www.aids.ch/
http://www.migesplus.ch/


 

 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 
ኤች ኣይ ቪ እንታይ ማለት እዩ? 

ኤች ኣይ ቪ ማለት ናይ ወዲ-ሰብ ናይ 

ምጽዋር ዓቕሚ ዝጥቕዕ ቫይረስ ማለት እዩ 

(ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምክልኻል ኣቕሚ 

ዘዳኽም ቪይረስ) 

መልሲ 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ብኤች ኣይ ቪ ዝተለኽፈ ሰብ ይመውት 

'ዶ? 

 

ኣይፋሉን። 

ናይ ኤች ኣይ ቢ ሕማም ንሞት ምእንቲ 

ከየምርሕ፡ ተሰከምቲ ሕማም ዝኾኑ ሰባት 

መዓልታውን ንሙሉእ ህይወቶምን 

መድሃኒት ክውስዱ ይግባእ። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ኤች ኣይ ቪ ክፍወስ 'ዶ ይከኣል?  

 

ኣይፍወስን፡ ስጋብ ሕጂ ኣይከኣልን። ግን 

ነቲ ቫይረስ ናይ ምብዛሕ ዓቕሙ ዝገትእ 

መድሃኒት ኣሎ።  

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ኣንጻር ኤች ኣይ ቢ ኽታበት ኣሎ 'ዶ? 
ኣይፋልን፡ ገና ኣይተረኸበን። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኣካላትና እንታይ ጠንቂ 

የምጽእ? 

 

•ኤች ኣይ ቢ ንናይ ምክልኻል ኣቕምና 
ዋህዮታት ብምጥቃዕ ይባዛሕ። 

•እቶም ዋህዮታት ናይ ምክልኻል 
ዓቕሞም ይለምስ እሞ ይሞቱ።  

•በዚ ምኽንያት ድማ ኣካላትና ይደክም 
እሞ ንሕማምት ይቃላዕ። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ፍሉያት ምልክታት ናይ ኤች ኣይ ቪ ኣሎዉ 

ዲዮም? 

 

•ኣይፋልን፡ ኤች ኣይ ቢ ናይ ምክልኻል 
እቕምና የዳኽም። ብሳዕቤኑ ድማ 
ዝተፈላለዩ ሕማማት ይምዕብሉ። 

•ድሕሪ ናይ ምልካፍ ኣገጣሚታት ንናይ 
ሰዓል ምልክታት ዝመስሉ ንናይ ኤች 
ኣይ ቢ መልከፍቲ ኣንፈት ክኾኑ 
ይኽእሉ። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ብምርኣይ  ጥራሕ ሓደ ሰብ ንቢ ኤች ኣይ 
ቢ እተለኽፈ  ሰብ ክፈልጦ ይኽእል 'ዶ? 

 

ኣይፋሉን። 
ጥዕና ዘለዎም ዝመስሉ ሰባት እውን  ናይቲ 
ቫይረስ ተሰከምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ናይ "ኤች ኣይ ቪ -ፕሪሞ እንፈክሲዮን" 

(ናይ ፈለማ ደረጃ መልከፍቲ ) እንታይ 

ማለት እዩ? 

 

•እቲ ሕማም ክጅምር እንከሎ (ካብ 
ከባቢ ሓደ ስጋብ ሹዱሽተ ሰሙናት) 
ቕጽሪ እቲ ቫይረስ ብብዝሒ ኣብ ደም 
ክውስኽ ይኽእል። 

•ምስ ናይ ሰዓል ዝመሳሰሉ 
ምልክታታት ክርኣዩ ይኽእሉ። 

•ኣብዚ ደረጃ ዝርከቡ እተለኸፉ ሰባት 
ነቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ንካልእ 
የተሓላልፉ ። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

"ድጉል ደረጃ" (ላተንት ፈይዝ) ናይ ኤች 

ኣይ ቪ እንታይ ማለት እዩ?  

 

ምልክት ሕማም ብዘይምርኣይ ብሰንኪ 

ምብዛሕ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ 

ምድካም። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ 

ሕማም ከይተፈልጠ ንቡዙሕ ዓመታት 

ክጸንሕ ምኽኣልን።  

 

መልሲ 
 



 

 

ኣፍልጦኻ መርምር! 
ሕቶታት ንኤች ኣይ ቪን ንጾታዊ ጥዕና 

ብዝምልከት። 

 

 
www.ahbe.ch 

 

 
www.migesplus.ch 

ኣፍልጦኻ መርምር! 
ሕቶታት ንኤች ኣይ ቪን ንጾታዊ ጥዕና 

ብዝምልከት። 

 

 
www.ahbe.ch 

 

 
www.migesplus.ch 

ኣፍልጦኻ መርምር! 
ሕቶታት ንኤች ኣይ ቪን ንጾታዊ ጥዕና 

ብዝምልከት። 

 

 
www.ahbe.ch 

 

 
www.migesplus.ch 

ኣፍልጦኻ መርምር! 
ሕቶታት ንኤች ኣይ ቪን ንጾታዊ ጥዕና 

ብዝምልከት። 

 

 
www.ahbe.ch 

 

 
www.migesplus.ch 

ኣፍልጦኻ መርምር! 
ሕቶታት ንኤች ኣይ ቪን ንጾታዊ ጥዕና 

ብዝምልከት። 

 

 
www.ahbe.ch 
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መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ኤይድስ እንታይ ማለት እዩ? 

•ብዛዕባ ኤይድስ ክዝረብ ዝጅመር ናይ 
ምክልኻል ዓቕሚ ብሰንኪ ቫይረስ 
ኣዝዩ ክደኽም እንከሎን፡ ንሕማማት 
ክቓለስ ምስ ዘይክእልን እዩ።  

•ብዘይ መድሃኒት ዝስዕቡ ሕማማት 
ናብ ሞት ከምርሑ ይኽእሉ። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ኣብ መንጎ ኤች ኣይ ቪን ኤይድስን ፍልልይ 

ኣሎ 'ዶ? 

እወ። 

ኤች ኣይ ቪ ስም ናይቲ ቫይረስ እዩ። ስለዚ 

በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ኸኣ "ኤች ኣይ 

ቪ ፖዘቲቭ" እዩ። ብዛዕባ ኤይድስ ክዛረብ 

ዝጅመር ግን ሓደ ሰብ ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ 

ቫይረስ ኣዝዩ ምስ ዝደክምን ብኡ ኣቢሉ 

ድማ ሕማማት ምስ ዝኽሰቱን።  

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

"ፖስት-ኤክስፖዚስዮን-ፕሮፋሊክሲ"  

(PEP) እንታይ ማለት እዩ? 

•መልከፍቲ ንምግታእ ክሳብ 48 

ሰዓታት ድሕሪ ሓደጋ ምኽሳቱ 

ዝውሰድ ናይ ኤች ኣይ ቪ መሃኒት 

እዩ። 

•እቲ ሕክምና ንሓደ ወርሒ ዝኣክል 

ይጸንሕን ሳዕቤናት ክህልዎ ድማ 

ይኽእል። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ውጽኢታት (ጥቕምታት) ናይ ኤች ኣይ ቪ 

ሕክምምና እንታይ እዮም? 

•ምብዛሕ ናይ ቫይረስ ይገትእ (ግን 

ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፍውስን)  

•መብዛሕትኦም እተለኸፉ ሰባት 
ብሂወት ናይ ምጽናሕ ተኽእሎን ኸም 
ተራ ሰብ ትጽቢትን ኣለዎም።  

•ቡዙሓት ዝተለኸፉ እቲ ሕማም 
ንካልእ ኣየተሓላልፉን። 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ኣብ ሕክምና ናይ  ኤች ኣይ ቪ ኣብ ግምት 

ክኣትዉ ዘለዎም ነጥብታት እንታይ እዮም 

? 

•በቲ ብሕማም እተለኸፉ ሰባት 

መድሃኒት ክወስዱ ዱሉዋት ክኾኑ 

ኣለዎም። 

•መድሃኒታት መዓልታዊን ንሂወት 

ሙልእን ክውሰዱ ኣለዎም። 

•መድሃኒታት ሳዕቤናት ክህልዎ 

ይኽእል። 

 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

ንኤች ኣይ ቪ ፖዘቲብ ዝኾኑ ሰባት እንታይ 

ብድሆታት የጋጥሞም? 

•ንዕድመ ምሉእ መዓልታዊ መድሃኒት 
ምውሳድን ሳዕቤናቱን። 

•ጸገማት ኣብ  ናይ ምዕቃብ ናይ ውልቒ 
ሓበሬታን ምንጻልን።   

•ማሕበራዊ ምግላልን ምፍላይን። 

መልሲ 
 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

 

 

 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
 

 

 

 

 

መባእታዊ ሓበሬታ ንኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ 
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መተሓላለፊ መንገድታት  
 ኤች ኣይ ቪ ብኸመይ ክመሓላለፍ 

ይኽእል? 

•ስጋዊ ርክብ ብዘይ ኮንዶም (ብብልዕቲ 
ናይ ጋል ኣንስተይቲ፡ ብመቐመጫ) 

•ኣብ ዕጸ-ፋርስ ኣብ ምውሳድ መርፍእ 
ብሓባር ምጥቃም። 

•ካብ ኣደ ናብ ውሉድ ምትሕልላፍ። 

መልሲ 
 

መተሓላለፊ መንገድታት  
 
ኤች ኣይ ቪ ብኸመይ ኸይተሓላለፍ 

ይኽእል? 

•ብሓንሳብ ምንባር- መግቢ፡ መብልዒ 
እንጀራን መሕጸቢ ጨርቕታት 
ብሓንሳብ ምጥቓም  

•ብናይ ኢድ ሰላምታ 

•ብምስዕዓምን ብምድርራዝን 

•ብመንከስቲ ጣንጡ 

 

መልሲ 
 

መተሓላለፊ መንገድታት  
 ኣበየናይ ክፍሊ ፈሳሲ ናይ ኣካልት 
ብብዝሒ ቫይረሳት ናይ ኤች ኣይ ቪ 
ይርከብ ? 

 

•ኣብ ደም 

•ኣብ ፈስሲ ወዲ ተባዕታይን ጸረርታን 

•ኣብ ፈሳሲ ብልዕቲ ናይ ጓል 
ኣንስተይቲ 

•ኣብ ጸባ ጡብ ኣደ 

ብግቡእ ሕክምና ዝገብሩ ሰባት ዳርጋ ኣብ 

ኣካላቶም ኤች ኣይ ቪ የብሎምን።  

 

መልሲ 
 

መተሓላለፊ መንገድታት  
 ብጸረርታ ናይ ስምዒት ብኤች ኣይ ቪ 

ክልከፍ እኽእል ድየ? 

እወ ተኽእሎታት ኣሎ። 
ስለዚ ብብልዕቲን ብመቐመጫ ኣብ ዝግበር 
ግብረ-ስጋ ኩሉ ግዜ ኮንዶም ምውዳይ።  
በዚ ኣጋጣሚ- ብናይ ስሚዒት ጸረርታ 
ሓንቲ ጋል-ኣነስተይቲ ክትጠንስ ትኽእል።  

 

መልሲ 
 

መተሓላለፊ መንገድታት  
 
ኤች ኣይ ቪ ካብ ኣደ ናብ ውሉድ ብኸመይ 

ይመሓላለፍ? 

ኣብ ግዜ ጥንሲ፡ ሕርሲ ወይ ድማ ጸባ 
ጡብ ኣደ ብምጥባብ። እዚ ግና ዘጋጥም 
እንተ እታ ኣደ መድሃኒት ክትወስድ 
እንተዘይኪእላን ሕክምናዊ ምእላይ 
እንተዘይረኺባን እዩ። 

 

መልሲ 
 

መተሓላለፊ መንገድታት  
 ብኤች ኣይ ቪ ዝተለኽፈት ኣደ ጥዕና ዘለዎ 
ቖልዓ ክትወልድ ትኽእል 'ዶ? 

 

እወ፡ ምኽንያቱ ገና ኣብ ማህጸን ዘሎ ቖልዓ 
ናቱ ዝኾነ ስርዓት ደም ዙረት ስለዘሎዎ 
(ምስ ኣዲኡ ብዕትብቲ ናይ ደም 
ምልውዋጥ የብሉን)። 

መልሲ 
 

መተሓላለፊ መንገድታት  

 

 

 

መተሓላለፊ መንገድታት  
 
 

 

 

መተሓላለፊ መንገድታት  
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ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ኮንዶም ካብ ምንታይ ክከላኸለለይ 
ይኽእል? 
 

•ካብ ኤች ኣይ ቪ 

•ካብ ጥንሲ 

•ብኽፋል ካብ ብስጋዊ-ርክብ 
ዝመሓላላፉ ሕማማት 

 

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ኮንዶም ክዕድግ እንከለኹ እንታይ ኣብ 
ግምት ከእቱ ኣለኒ? 
 

•ዓቀን ኮንዶም 

•ዝወድቀሉ ዕለት 

•ተሕዝቶ (OK ወይ ድማ CE-Nr. 
ዝብል ምልክት) 

 

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ኮንዶም ከቐምጦ ምስ ዝደሊ ካብ ምንታይ 

ክጥንቐቕ ኣለኒ? 
 

•ካብ ጸሓይን ሙቐትን  

•ዘይምጽቓጥን ዘይምፍሕፋሕን 

(ንኣብነት ኣብ ጅባ ናይ ስረ ብምግባር)  

•ንኮንዶም ክገድኡ ዝኽእሉ በላሕቲ 
ነግራት ዘይምቕማጥ   

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ኣብ ኣጠቓቕማ ኮንዶም እንታይ ክጥንቀቕ 
ይግባኣኒ? 
 

•ዝሰማማዕ ዓቐን 

•ዝተኣማምን ኮንዶም (ዝወድቐሉ 

ዕለት፡ ዘይተበላሸወን OK/CE-Nr. 
ዘለዎን ዝኣመሰሉን) 

•ብትኽክል ኣገባብ ምጥቃም 

•ዘይቲ ዘለዎ ፈሳሲ ዘይምጥቃም 
 

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ፈሚዶም እንታይ እዩ? 
 

•ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንዶም ኾይኑ ጋል-
ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ስጋዊ ርከብ ኣብ 
ብልዕታ እትገብሮ እዩ።  

•ካብ ኤች ኣይ ቪ፡ ካብ ዘይተደልየ 
ጥንሲን ብኽፋል ድማ ካብ ብስጋዊ 

ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STI) 
ይከላኸል። 

 

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ሰለስተ ውሑሳት ኣገባባት ስጋዊ ርክብ 

ኣየኖት እዮም? 

•ብብልዕቲ ወይ ድማ ብመቐመጫ 
ዝግበር ስጋዊ ርክብ ኩሉ ግዜ 
ብኮንዶም። 

•ነብሲ ወከፍ ስብ ዝተፈላለየ ኣነባብራ 
ስለ ዘለዎ: ናትካ ውልቃዊ መርመራ ኣብ  
lovelife.ch ግበር። 

 

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
ብመርፍእ ዕጸ-ፋርስ ዝወስድ ሰብ ከመይ 
ገሩ ነብሱ ካብ ኤች ኣይ ቪ ክከላኸል 
ይኽእል? 

ውሑስ ኣጠቓቕማ: 

•ናይ በይንኻን ዝመኸኑን መሳርሕታት 

ምጥቃም (መርፍእ፡ መውግኢ፡ 

ማንካ፡ መጻረዪ፡ ማይን ዝኣመሰሉን)። 

•ጽሩያት መሳርሕታት ካብ ፍሉያት ናይ 
ምኽሪ መውሃቢ ቦታታት ክርከቡ 
ይከኣሉ። 

መልሲ 
 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
 
 

 

 

ምክልኻል ካብ ኤች ኣይ ቪ 
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መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

ከመይ ጌረ ክፈልጥ እኽእል ብኤች ኣይ ቢ 

ኸም እተለኸፍኩን ዘይተለኸፍኩን? 

 

ብሓደ ስቱር ዝኾነ ናይ ኤች ኣይ ቢ 
መርመራ። 

መልሲ 
 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

E TITEL 
ናይ  ኤች ኣይ ቪ መርመራ ኣበይ ክገብር 
እኽእል? 

 

•ኣብ ፍሉይ ናይ ኤች ኣይ ቢ 
መመርመሪ ቦታ  

•ኣብ ሆስፒታል 

•ኣብ ሓኪም 

 

መልሲ 
 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

 
ኣብ ናይ ኤች ኣይ ቢ መርመራ፡ "ብስቱር" 
ክበሃል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ?  

 

•መንነትካ ንከይፍለጥ ሽም ዘይመሃብ  

•ግን ንስታቲስቲካዊ ዕላማ ተባሂሉ 
ዝተወሰነ ውልቓዊ ሓበሬታ ምልጋስ። 

 

መልሲ 
 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

 ካልእ ሰብ መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 
ክገብር ከገድደኒ ይኽእል 'ዶ? 

 

ኣይፋሉን። 
ናይ ኤች ኣይ ቪ መርመራ ክግበር ዘልዎ 
ጥራሕ ሰብ ፈቓደኛ ምስ ዝኸውን እዩ።  
ናይ ግድን ሰብ ብተግባር ክሕተት ኣለዎ። 

 

መልሲ 
 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

 
ናይ ኤች ኣይ ቪ ኩነታተይ ምፍላጥ 
እንታይ ኣገዳስነት ኣሎዎ? 

 

•መድሃኒት ክወስድ ክኽእልን ተሸካሚ 
ኤች ኣይ ቪ ኮይነ ኩነታት ጥዕናይ 
ክሕሎን፣  

•ከይፈለጥኩ ንካልኦት ሰባት ብኤች 
ኣይ ቪ ምእንቲ ኸይለክፍን። 

 

መልሲ 
 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

 
መዓስ ትርጉም ይህልዎ ናይ ኤች ኣይ ቢ 
መርመራ ክገብር? 

 

•ድሕሪ ሽዱሽተ ሰሙናት ካብ ንሕማም 
ዘቓልዑ ሓደጋታት ምስ ዘጋጥም 

•ኣብ እዋን ሓዲሽ ዝምድና ቕድሚ 
ኮንዶም ምጥቓም ምቑራጽካ ኩነታት 
ጥዕናኻ  ንምርግጋጽ  

•ኣብ እዋን ጥንሲ  

 

መልሲ 
 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

 
 

 

 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 

 
 

 

 

መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 
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ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ሓደ ሰብ ተሸካሚ ኤች ኣይ ቪ ምዃኑ 
እንተ ነጊሩካ ግብረ-መልስኻ እንታይ 
ምኾነ? 

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ኣብ ሓደ ጾታዊ ርክብ ዘለዎ ዝምድና 
ብዛዕባ ካብ ኤች ኣይ ቪ ምክልኻል 
ብኸምይ ኣገባብ ምስ ተዛረብካሉ? 
(ንኣብነት ብዛዕባ ኮንዶም፡ መርመራ) 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ንሓደ ሰብ ኮንዶም ክጥቐም  ንምንታይ 
ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል?  

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ንምንታይ እዩ መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ 
ኣፍራሒ ክኸውን ዝኽእል?  

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ኣብ ሓደ ናይ ጾታዊ ርክብ ዘለዎ ዝምድና 
እሙን ኾይንካ ምስ ዘይትርከብ እንታይ 
ምገበርካ?   

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ብዛዕባ ሓደ ሰብ ምስ ኤች ኣይ ቪ 

ዝተሓሓዝ ወረ ምስዝውረ፡ ኣብ ኸምዚ 

ኩነታት እንታይ ምገበርካ ነይርካ? 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ተሸካሚ ኤች ኣይ ቪ ዝኾነት ወይ ዝኾነ 
ሰብ ኸም ዓርክኻ ምስተቐበልካዮ 'ዶ? 

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ዓርክኻ ወይ ዓርክኺ ኤች ኣይ ቪ ፖዘቲቭ 
እንተትኸውን ወይ እንተዝኾውን እንታይ 
ዓይነት ግብረ መልሲ ምሃብካ / ኪ?  

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 

 

መልሲ 
 

ኣብ ኣረኣእያ ዝምርኮሱ ሕቶታት 
 
ተሸካሚ ኤች ኣይ ቪ ምዃን ንዓኻ እንታይ 
ተርጉም ይህበካ? 

 

ዝተፈላለየ መልስታት ይከኣሉ 
 

መልሲ 
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ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

ካብ ብግብረ-ስጋ ዝመሓላለፉ ሕማማት 
(STI) ኣየኖት ትፈልጥ? 

 

•ክላሚድየን (Chlamydien) 

•ጅግል (Gonorrhö) 

•ናይ ወይቦ ቫይረስ ኣ፣ በ፣ 

ሰ...(Hepatitis Viren A, B, C… ) 

•ሀርፐስ (Herpes)  

•ኤች ኣይ ቪ (HIV) 

•ሁማን ፓፒሎማ ቫይረስ (Humane 
Papilloma Viren) 

•ናይ ፋንጋስ ሕማም (Pilzinfektionen) 

•ፈንጣጣ (Syphilis) 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

 ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 
ብኸመይ ይላብዑ? 

 

ከከም ዓይነት ሕማም ዘምጽእ ታህዋስ 
ይፈላለ፡ ብዘይ መከላኸሊ ዝግበር ግብረ-
ስጋ፡ ብምትንኽኻፍ ምስ ዝተለኽፈ 
ቆርበትን ብካብ ኣካላት ብዝወጹ 
ፈሰስትን። 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

 ካብ ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

(STI) ከመይ ገይረ ንነብሰይ ክከላኸል 

እኽእል? 

•ክፋል ብኮንዶም 

•ክፋል ብኽታበት 

•እንተዳኣ ምልክት ሓልዩ ናብ ሓኪም 
ብምኻድ ሓበሬታን ሕክምናን 
ምርካብ። 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

 ኣየኖት ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ 

ሕማማት (STI) ብጸረ-ታህዋሳት መድሃኒት 

(Antibiotika) ክፍወሱ ይኽእሉ? 

ኩሎም ሕማማት ባክተሪያ ጠንቒ ዝኾኑ፡  

•ክላሚድየን (Chlamydien) 

•ፈንጣጣ (Syphilis) 

•ጅግል (Gonorrhö) 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

 ነየናይ ካብ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ 

ሕማማት (STI) ክታበት ኣለዎም? 

•ወይቦ ኣ፣ በ (Hepatitis A und B) 

•ብኽፋል ንሁማን ፓቪሎማ ቫይረስ 

(Humane Papilloma Viren) 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

 ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STI) 
እንታይ ምልክታት የርእዩ? 

•ርኡይ ዝኾነ ፈሳሲ ካብ መተሓላለፊ 
ሽንቲ ብልዕቲ፡ ርሕሚን መቐመጫን 
ምፍሳስ። 

•ሳሓ ኣብ ከባቢ ብልዕቲን ርሕምን 

•ኣብ እዋን ምሻን ናይ ምቕጻል ስምዒት 

•ንናይ ሰዓል ዝመሳሰሉ ምልክታት 
ድሕሪ ዘይውሑስ ስጋዊ ርክብ። 

•ኣገዳሲ ንምፍላጡ ድማ ኣብ ቡዙሕ 
ኣጋጣሚታት ምልክት ኣየርእን 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

 መርመራ ንብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ 

ሕማማት (STI) ኣበየናይ እዋን ክገብር 

ይግበኣኒ ? 

•ኣብ ምልክታት ዝርኣይሉ እዋን 
ብዝከኣል መጠን ተቐላጢፍካ 

•ብዙሕ ምቕይያር ኣብ ናይ ግብረ-ስጋ 

መጻምድቲ ምስ ዝህሉ 

•ሓፈሻዊ ኩነታትካ ምፍላጥ ኣብ ሓዲሽ 
ዝምድና ምስ እትጅምር 

መልሲ 
 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

  

 

 

ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 
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