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ኤችኣይቪ 
ሓበሬታ ሕሙማት: መሰላትን መምርሕታት ኣከያይዳን 

ኤችኣይቪ እንታይ’ዩ? 

ኤችኣይቪ ንምክልኻላዊ ስርዓት ኣካል ዚጸሉ ሕማም ረኽሲ’ዩ። ብዙሓት ብለበደ ኤችኣይቪ ኪልከፉ ከለዉ 
ምንም ኣይፈልጡን፤ ገለ-ገለ ግን ካብታ ዝተለኽፉላ ህሞት 1-4 ሰሙናት ምስ ሓለፋ ይሓሙ’ሞ፤ ንሕጽር ዝበለ 
እዋን ረስኒ ይሕዞም፤ ጎሮሮኦም የቐንዝዎም፤ ጽክታቶም ይሓብጡ፤ ቈርበቶም ሽፍ ይብሎም። እዚ ፋልማይ 
ረኽሲ ተባሂሉ ዚፍለጥ’ዩ። ድሕሪ ሒደት ዓመታት: ምክልኻላዊ ስርዓት ኣካል ምስ ደኸመ: ካልኦት ምልክታት 
ሕማም ይኽሰቱ። ጽንሕ ኢሎም ከኣ ሕማማት ረኽሲ ወይ መንሽሮ ይርኣዩ’ሞ እቲ ኤይድስ ተባሂሉ ዚጽዋዕ 
ሕማም ማዕቢሉ’ሎ ማለት’ዩ። ኣፋውስ ምጥቃም ኣብ ኣካል ንዘሎ መጠን ቫይረስ ነክዩ ኤይድስ ከይምዕብል 
የደናጕ/የዝሕል። ረኽሲ ኤችኣይቪ ብሱሩ ኣይሓውን’ዩ። እቲ ዝተለኽፈ ሰብ ንመዋእሉ ነቲ ቫይረስ ተሰኪምዎ 
ይነብር፤ መድሃኒት እንዳወሰደ’ውን ናብ ካልእ ኬመሓላልፍ ይኽእል’ዩ። 

ኣገባባት ለበደ 

ኤችኣይቪ ብርክብ-ስጋን ብደምን ይላባዕ፤ ሓንቲ ለበደ ኤችኣይቪ ዘለዋ ኣደ ኸኣ ኣብ እዋን ጥንሲ: ሕርስን: 
ምጥባው ቈልዓን ንዕሸላ ከተመሓላልፍ ትኽእል። ጾታዊ ለበደ ኤችኣይቪ: ብርሕማዊ: ብኣፍኣውን: 
ብመሃንቱሳውን ግብረ-ስጋ ይላባዕ። ብደም ዚስዕብ ለበደ: ኣብ እዋን ስግረት-ደም (ትራንስፉዥን) ኪኽሰት 
ይኽእል፤ ከምኡ’ውን ብኤችኣይቪ ዝተለኽፈ ሰብ ዝተጠቕመሉ መርፍእ እንተ ወጊኡካ ወይ ምስ ካልእ ሰብ 
ብሓባር መውግኢ መራፍእ እንተ ተኻፊልካ ለበደ ኪስዕብ ይኽእል። ዝተለበደ ደም ምስ ኣብ ውሽጢ ዓይኒ: ኣብ 
ውሽጢ ኣፍ ዘሎ ዓልገታዊ መምብራና (slemhinna) እንተ ለጊቡ፤ ወይ ምስ ቍስሊ ቈርበት ርክብ እንተ 
ጌሩ’ውን ናይ ለበደ ሓደጋ’ሎ። ሕክምና ምውሳድ ንተላባድነት ኤችኣይቪ ይንክዮ፤ ይዅን’ምበር: ነቲ ናይ ምልባዕ 
ሓደጋስ ብሱሩ ኣየወግዶን’ዩ።   

ኤችኣይቪ መዓስ ይላባዕ? 

ኤችኣይቪ ብምትሕቝቓፍ: ብምስዕዓምን ብንብዓትን ኣይላባዕን’ዩ። ቀልቀል: ሽንቲ: ተምላስ ወይ ደም 
ዘይተሓወሶ ዓኽታ’ውን ኣየመሓላልፍን’ዩ። ኣብ ዘይቈሰለ ቈርበት ዝነጠበ ደም’ውን ናይ ለበደ ሓደጋ የብሉን። 

መሰላት 

ብመሰረት ሕጊ ለበደ (smittskyddslagen): ምርመራ: ቈጸራ ሓኪምን ሕክምናን ንዅላቶም ሕሙማት 
ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ። ንሕማምካ ክትክእል ዘድልየካ ሳይከ-ማሕበራዊ ደገፍ ክትረክብ’ውን መሰል ኣሎካ። 
ንኻልኦት ሰባት ኣብ ሓደጋ ለበደ ከይተእቱ ንምክልኻል እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ሓኪምካ ምክሪ ኪህበካ 
ይኽእል’ዩ። 

ሞያዊ ንጥፈት 

ለበደ ኤችኣይቪ: ካብቲ ንቡር ሞያዊ ናብራኻ ወይ ትምህርትኻ ኣየታርፈካን’ዩ። ለበደ ኪኽሰት ሓደጋ እንተሎ: 
ሳሕቲ: ኣብ ስራሕ: ኣብ ፕራክቲክ ወይ ኣብ ካልእ ንጥፈት ናይ ምስታፍ ዕድልካ ቍሩብ ናይ ምድራት ተርእዮ 
ኬጋጥመካ ይኽእል’ዩ።   

ጥንስን ምጥባው ቈልዓን 

ከም ተሰካሚ/ት ለበደ ኤችኣይቪ መጠን: ብኣዝዩ ትሑት ሓደጋ: ምስ ለበደ ኤችኣይቪ ዘይለገባ/ቦ 
መጻምድትኻ/ኺ ቈልዓ ክትወልዱ’ውን ሓገዝ ክትረክብ/ቢ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ። ብለበደ ኤችኣይቪ ዝተለኽፋ 
ከጥብዋ የብለንን። 

ቈልዑን ኤችኣይቪን 

ብለበደ ኤችኣይቪ ዝተለኽፉ ቈልዑ: ልክዕ ከም ካልኦት ቈልዑ: መሰል ክንክንን ትምህርትን ኣሎዎም። 
ይዅን’ምበር ኣብ ሓልዮት ኪኣቱ ዘለዎ ፍሉይ ጠለብ’ውን ኪህልዎም ይኽእል’ዩ። ሓካይም: እቶም ብለበደ 
ኤችኣይቪ ዝተለኽፉ ቈልዑ: ኣብ መዋእለ ህጻናትን ቤት ትምህርቲ መባእታን ነየኖት መምርሕታት ከም ዚኽተሉ 
ብዝምልከት ንወለድን መዕበይትን ኪሕብሩ ኣለዎም። ሓደ ብለበደ ኤችኣይቪ ዝተለኽፈ ቈልዓ ኣመልኪትካ: ኣብ 
መዋእለ ህጻናትን ቤት ትምህርቲ መባእታን ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ምሃብ ካብ ወላዲ ወይ መዕበዪ 
ፍቓድ ይሓትት። ወለዲ/መዕበይቲ ከምኡ’ውን ቈልዑ: ካብቲ ሕክምና ዚህብ ሓኪም: ምስ ዕድመ ዚሰማማዕ 
ሓበሬታ ምክልኻል ለበደ ብቐጻሊ ይረኽቡ።   
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ኣብ እዋን ኣፍኣዊ: ርሕማውን: መሃንቱሳውን ግብረ-ስጋ ኮንዶም ምጥቃም 

ኮንዶም: ንለበደ ኤችኣይቪን ካልኦት ብግብረ-ስጋ ንዚላብዑ ሕማማትን ኣብ ምክልኻል ድንቂ ዝኾነ 
መጋበሪያ’ዩ። ግብረ-ስጋዊ ርክብ ኣብ ዚፍጸምሉ: ተጀሚሩ ክሳብ ዚውዳእ ኮንዶም ምጥቃም የድሊ። ርሕማዊ 
ኮንዶም (ኮንዶም ደቂንስትዮ) ምጥቃም’ውን ኪከላኸል ይኽእል’ዩ ዚብል ግምት ኣሎ፤ ግን ገና ብሳይንሳዊ 
ኣገባብ ኣይተገምገመን ዘሎ። 

ምክልኻል ዝዕላምኡ መድሃኒታዊ ሕክምና 

ኮንዶም ተጠቒሙ ክነሱ: ኣብ ጥቓኻ ዚርከብ ሰብ ብጾታዊ ርክብ ወይ ካብ ደምካ ስለ ዝለገቦ ወይ ብኻልእ 
ኣገባብ ብለበደ ኤችኣይቪ እንተ ተለኺፉ ምክልኻል ዝዕላምኡ መድሃኒታዊ ድሕረ-ሕክምና 
(postexpositionsprofylax (PEP)) ኪግበረሉ ይኽእል’ዩ። እዚ ኣገባብ’ዚ ሽዑ-ንሽዑ ኪጅምር ኣለዎ። 
ምስ’ቲ ዝሕክም ኪኢላ ወይ ምስ ህጹጽ ክሊኒክ ርክብ ግበር። 

ምንጪ ለበደ ምድላይ 
ሓደ ሰብ ምንም ምልክት ከየርኣየ ለበደ ኤችኣይቪ ኪህልዎ ስለ ዝኽእል ነቶም ለበደ ኤችኣይቪ ዝተለኽፉ 
ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ናይ ለበደ ምንጪ ኣብ ምርካብ ክትሳተፍ ግቡእ ኣሎካ። ናይ’ዚ ዕላማ ኸኣ መጕዳእቲ 
ንምንካይን እቲ ለበደ ናብ ካልኦት ሰባት ንኸይዝርጋሕ ንምክልኻልን’ዩ። ምንጪ ለበደ ምድላይ ማለት ንስኻ ነቲ 
ምንጪ ዘናዲ ብዓል መዚ: እቶም ለደበ ኣልጊቦሙልካ ከይኮኑ - ወይ ኣልጊብካሎም ከይትኸውን ዚጥርጠሩ 
ሰባት ምሕባር’ዩ። ብግብረ-ስጋ ዝተራኸብካዮም ሰባት: ወይ መውግኢ መሳርሒ (መርፍእ) ምሳኻ ዝተኻፈሉ: 
ስሕት ኢሉ ኸኣ ኣባላት ስድራ ኪኾኑ ይኽእሉ። እቲ ዕላማ ኵላቶም ብለበደ ዝተለኽፉ ምርካብ’ዩ። ምንጪ ለበደ 
ምንዳይ ብስቱር (sekretess) ዚግበር ስራሕ’ዩ። መንነትካ ነቶም ዝተራኸብካዮም ሰባት ኣይቃላዕን’ዩ። ምስ 
ካልኦት ሰባት ከም ብሓድሽ እንተ ብምርኻብካ ዝለገቦም ሰባት ከይህልዉ ጥርጠራ እንተሎ: እቲ ለበደ ኤችኣይቪ 
ናይ ምርካብ ስራሕ ይድገም።   

ንኻልኦት ከይትልብድ ክትክተሎም ዘድልየካ ምኽርታት ጽሬት 

 ንእሽቶ ቍስሊ እንተለካ’ውን መሸፈኒ (ቺሮቶ) ግበረሉ። 

 ጨርቂ ቍስሊ ኣብ ምቕያር ሰብ እንተ ሓጊዙካ: እቲ ሰብ ጋንቲ ፕላስቲክ ኪጥቀም ኣሎዎ። 

 ቅድሚ ብደም ዝተጸየቐ ማተርያል (ጨርቂ ወረቐት) ምድርባይካ ብጥንቃቐ ጠቕልሎ። 

 ደም ዝተጸየቐ ክዳን ብሓጻቢት ማኪና ይሕጸብ።  

 ንቝጣ ደም: ንኣብነት ኣብ ምድሪ-ቤት ዝነጠበ: ብዚድርበ ወረቐት ተወልዊሉ ይጐሓፍ. ብድሕር’ዚ 
ብማይን ሳምናን ብጥንቃቐ ተሓጸብ። 

 ሓደ ሰብ ኣብ ቍስሊ ቈርበቱ: ኣብ ዓይኑ: ኣብ ኣፍንጭኡ ወይ ኣብ ኣፉ ደም እንተ ነጢብዎ: ብተሎ 
ብማይ ኪጕጽጕጾ ኣለዎ። እቲ ደም: ለበደ ከም ዘሎዎ ይሕበር: ብህጹጽ ናብቲ ዝቐረበ ክሊኒክ ረኽሲ 
ኪኸይድ ከኣ ይንገር። 

 

ንኻልእ ሰብ ከይትልብድ እቲ ዝሕክመካ ሓኪም ዚህበካ መምርሕታት 

 ሓኪምካ የድሊ’ዩ ዚብሎ ምርመራ ንምግባር ግድን ዳግማይ ምብጻሕ ሓኪም ክትገብር ኣለካ። 

 ብለበደ ኤችኣይቪ ከም ዝተለኸፍካ ንመጻምድትኻ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ብዝይያዳ ኣብ ሓደጋ ለበደ 
ኤችኣይቪ ዘእቱ (ኣብ ታሕቲ ተመልከት) ርክብ-ስጋ ግድን ክትሕብር (ግቡእ ሓበሬታ) ኣለካ። ኣብ እዋን 
ርሕማዊ: ኣፍኣውን: መሃንቱሳውን ግብረ-ስጋ ናይ ለበደ ኤችኣይቪ ሓደጋ’ሎ።   

 መትሎ ኣብ ርሕሚ: ኣብ መሃንቱስን ኣብ ኣፍን ብምእታው ዚግበር ግብረ-ስጋ ተጀሚሩ ክሳብ ዚውዳእ 
ኮንዶም ምጥቃም የድሊ። 

 ናርኮቲክ ብመርፍእ ትውጋእ እንተ ኾይንካ: ናይ ውልቅኻ ስሪንጋን መርፍእን ተጠቐም፤ ናትካ መውግኢ 
ካልኦት ኪጥቀሙሉ ኣይተፍቅድ። ናይ ሓባር መሐወሲ ኩባያ ናርኮቲክ ወይ ካልእ ኣቕሓ ብሓባር 
ኣይትጠቐም። መውግኢ መሳርሒ: ንለበደ ኤችኣይቪ ሓደጋ ኣብ ዘየስዕበሉ ቦታ ይቀመጥ።   

 ደም: ዘርኢ(ስፐርም): እንቋቝሖ ወይ ክፍሊ ኣካል ንፍልሰት (transplantation) ክትልግስ 
ኣይፍቀደካን’ዩ። 

 ሕክምና ስኒ ወይ ካልእ ዓይነት ሕክምና ክትገብር ከለኻ: ደምካ ለበደ ኤችኣይቪ ከም ዘሎዎ ግድን 
ክትሕብር ኣለካ። 
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 ክትውቀጥ ወይ ክትስቈር እንተ ደሊኻ: ወይ ካልእ ዓይነት በሊሕ መሳርሒ ዘድልየሉ እሞ ደም ኪፈስስ 
ዚኽእለሉ ጕዳይ ክትገብር ከለኻ፤ ንኣብነት ስቝሬን-ኣካል (piercing): እቲ ጕዳይ ቅድሚ ምጅማሩ 
ደምካ ለበደ ኤችኣይቪ ከም ዘሎዎ ግድን ክትሕብር ኣለካ።  

 ከም መላጸዪ: መፋሕፍሒ ስኒ ዝኣመሰሉ ኣቝሑ ሽንቲ ቤት ምስ ካልኦት ኣይትካፈል። 

 ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ካልእ ንለበደ ኤችኣይቪ ሓደጋ ኣብ ዚህልወሉ ንጥፈት ኣብ እትሳተፈሉ ጊዜ ክትድረት 
ትኽእል ኢኻ። 

 
ኤችኣይቪ: ብመሰረት ሕጊ ለበደ: ካብቶም ንማሕበረሰብ ሓደገኛታት (allmänfarlig sjukdom) 
ተባሂሎም ዚፍለጡ ሕማማት ሓደ’ዩ። ሓኪምካ ዚህበካ መምርሕታት ተኸቲልካ: ንኻልኦት ሰባት ካብ ለበደ 
ክትከላኸል ግቡእ ኣሎካ። 
ኣብ’ዚ ላዕሊ ዚጥቀስ ናይ ኣካያይዳ መምርሒ: ዚገልጽ ጽሑፍ: ”ብዚያዳ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ” ዚብል ኣምር 
ተጠቒሱ’ሎ። እዚ: ኣብ ሕጊ ለበደ’ውን ንረኽቦ ኢና። እዚ ማለት ከኣ ሸለል ኪበሃሎ ዘይብሉ ህልዊ ሓደጋ 
ማለት’ዩ። ዕቱብ ሕክምና ትገብር እንተ ኾይንካን: ካልእ ሓደጋ ለበደ ዘዛይድ ኵነት እንተ ዘየሎን: ለበደ ናይ 
ምትሕልላፍ ሓደጋ ትሑት ብምዃኑ ዘተሓሳስብ ከም ዘይኮነ ሓኪምካ ኪግምግም ይኽእል’ዩ። ሽዑ እቲ ንናይ 
ምሕባር ግቡእካ ዚምልከት መምርሒ ብሓኪምካ ዳግመ-ርእይቶ ኪግበረሉ ይኽእል’ዩ። ነቲ ኣብቲ እትቕመጦ 
ኣውራጃ (län) ዘሎ ሓኪም ምክልኻል ለበደ (smittskyddsläkaren) እውን ነቲ ዝተዋህበካ 
መምርሕታት ዳግመ-ርእይቶ ኪገብረሉ ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ዓይነት ዳግመ-ርእይቶ ተጌሩ ክሳብ 
ዚውዳእ ግን ነቲ ዝተዋህበካ መምርሒ ክትክተል ኣለካ። 
ኣየናይ ዓይነት ናይ ኣከያይዳ መምርሒ ተቐቢልካ ብዘየገድስ: እንተደኣ ዘተሓሳስብ ናይ ለበደ ሓደጋ ኣጋጢሙ: 
ወይ ከጋጥም ዚፍራሕ እንተ ኾይኑ: ኵሉሳዕ ንዝምልከቶ ኣካል ግድን ክትሕብር ኣለካ። ነዞም ኵነታት’ዚኦም 
ኣልዒልካ ምስ ሓኪምካ ተመያየጥ። 

 


