Private Health Sector Project

ፀረ-ኤች አይ ቪ ሕክምና (ኤ አር ቲ)

የፀረ-ኤች አይ ቪ ሕክምና (ኤ አር ቲ) ለማንኛውም በደሙ ውስጥ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ለሚገኝበት
ግለሰብ የሚከተሉት ሁኔታዎች ካጋጠሙ አስፈላጊ ይሆናል፣

1. ተጨማሪ ተጓዳኝ ሕመም ካጋጠመና የኤች አይ ቪ ሕመም ደረጃ 3 እና ደረጃ 4 ከደረሰ፣
2. የሰውነት የመከላከል አቅም ማለትም የሲዲ ፎር መጠን ውጤት ከ500 በታች ከሆነ፣
3. የቲቢ ተጓዳኝ ሕመም ከተከሰተ፣
4. የትዳር አጋሩ(ሯ) ከቫይረሱ ነጻ ከሆነ(ች) (የተለያየ የኤች አይ ቪ ውጤት ኖሯቸው በትዳር
ውስጥ የሚኖሩ ጥንዶች)፣
5. እድሜው ከ15 ዓመት በታች የሆነ ሕጻን ከሆነ(ች) ፣ እና
6. ነነነ ነነ ነነነ ነነነነነ/ ነነነነነ ነነ ነነነነ ነነ
የፀረ ኤች አይ ቪ ቫይረስ መድሃኒቴን እንዴት በአግባቡ እና በትክክል መውሰድ እችላለሁ
የፀረ ኤች አይ ቪ ቫይረስ መድሃኒትን በትክክልና በአግባቡ መውሰድ የሰውነት የመከላከል አቅምን
ያጎለብታል፣ የተጓዳኝ ሕመሞችን ይከላከላል/ ይቋቋማል፣ ጤንነትንም ያሻሽላል፡፡
የፀረ ኤች አይ ቪ ሕክምና /ኤ አር ቲ/ ሳይቋረጥ ለረጅም ጊዜ (በሕይወት ጊዜ ሙሉ) የሚወሰድ ሕክምና
ሲሆን በጤና ተቋም ቀጣይነት ያለው ተገቢ ክትትል ይኖረዋል፡፡

የፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒትን በትክክልና በአግባቡ መውሰድ ማለት ተገቢውን የፀረ ኤች አይ
ቪ መድሃኒት ሃኪም ባዘዘው መሠረት በትክክለኛው የመውሰጃ ሰዓት፣ በትክክለኛው
መጠንና ብዛት፣ በየቀኑ ሰዓት ሳያዛንፉ፣ ሳይረሱ ወይም ሳያቋርጡ፣
ማለት ነው፡፡ ለዚህም፡
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 ሚስጥርን/ የኤች አይ ቪ ውጤትን ለተወሰኑ ቅርብ የቤተሰብ አባላት፣ ሁነኛ ጓደኛ እና የህክምና
ባለሙያ ማሳወቅ/ መግለጥ ( ) ተገቢውን ህክምና፣ ምክርና ድጋፍ በቀላሉና በነጻነት ለማግኘት
ይረዳል፤ ሚስጥርንም በጋራ የመጠበቅ ጠቀሜታም አለው፡፡
 ለቤተሰብ አባል ሁኔታውን ማሳወቅ መድሃኒት መውሰድን ሊያስታውሱን እና እንዳንረሳ ሊረዱን
ይችላሉ፤
የፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒትን በትክክልና በአግባቡ በየቀኑ በህይወት ዘመን ሁሉ መውሰድ ቁርጠኝነትን፣
የመንፈስ ፅናትን፣ ትጋትን፣ እና መታገስን ይጠይቃል፡፡ ይሄ ደሞ ለመወጣት ሊያጋጥሙ የሚችሉ
ችግሮችን፣ እንቅፋቶችን እና

ተግዳሮቶችን በሚገባ ማወቅን፤ መፍትሄ ሃሳቦችን ጠንቀቆ ማወቅን

ይጠይቃል፡፡
መድሃኒት በተፈጥሮው አላስፈላጊ የሆነ የጎንዮሽ ችግር አይጠፋውም፤ ይህም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ወይም
ዘላቂ ሊሆን ይችላል፡፡
መድሃኒት ሁልጊዜ በየቀኑ በህይወት ዘመን ሁሉ መውሰድ አሰልቺ እና ትግስትን የሚፈታተን ሊሆን
ይችላል፡፡ የመድሃኒት መውሰጃ ሰዓትን ማሳለፍ፣ መዘንጋረት ግፋሲልም መድሃኒት መውሰድን መርሳት፣
እና ይህ ክስተት ሲደጋገም ከናካቴው መድሃኒት መውሰድን የማቃረጥ ስሜት ሊኖር ይችላል፡፡
ለዚህም ከጤና ባለሙያ ጋር በመነጋገር፣ ጠቃሚ ምክር በመቀበል፣ ቀለል ያሉ መፍትሄዎችን በመተግበር
የጸረ ኤች አይ ቪ መድሃኒትን በትክክልና በአግባቡ በየቀኑ መውሰድ ይቻላል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በእለት ተእለት እንቅስቃሴያችን ከሚገጥሙን ኩነቶች እና የአኗኗር ዘይቤ ምክንያት የጸረ
ኤች አይ ቪ መድሃኒት/ ህክምናን በተገቢውና በአግባቡ ለመውሰድ ተግዳሮት የሚሆኑ ሁኔታዎች ይኖራሉ፤
ከዚህ መካከል ጥቂቶቹ፡ መንገድ/ ጉዞ መሄድ /Travel/
 ተለዋዋጭ የሥራ ሠዓት መኖር/Shift/
 ጥልቅ ማህበራዊ ግንኙነት፡- በቤት ወይም በአካባቢ ያለ ለቅሶ፣ ሃዘን፣ ደስታ/ግብዣ፣…
 ዘልማዳዊ ተግባራትና ባሕርይ፡- ሱስ/ መድሃኒት መጋራት/
 አካላዊ ወይም ስነልቦናዊ ችግር፡ በተለይ ለልጅ/ የአሳዳጊ፤
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 ሃይማኖታዊ ስርዓት፡-(ጾም ፣ ፀበል)
 ሚስጥራዊ መሆን፡- መድሃኒት ተጠቃሚነት ለቤተሰብ/ ጓደኛ አለማሳወቅ፣ ድጋፍ
አለማግኘት
 መሰልቸት ሲኖር፣ ጤንነት ሲመለስና ህመም ሲጠፋ ወይም ህመም ጸንቶ ለውጥ ሲጠፋ፤
መድሃኒትን በየቀኑ የመውሰድን አስፈላጊነት መጠራጠር ሲከሰት፤
የእነዚህንም ተግዳሮቶች መኖር በቅድሚያ መገንዘብ/ መለየት እና ለመፍትሄው መዘጋጀት የፀረ ኤች አይ
ቪ መድኃኒትን በተገቢውና በአግባቡ መውሰድን ላለመርሳት እና ሕክምናውን ላለማስተጓጐል ይረዳል፡፡
ለዚህም በጤና ተቋም ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ተገቢውን መፍትሄ ሊያመላክቱን ይችላሉ፤
በክትትል ወቅትም ጤና ባለሙያ ፊት ስንቀርብ የፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት በትክክልና በአግባቡ
ለመውሰድ ያጋጠሙ ችግሮችን በግልጽ ማሳወቅና ተገቢውን ምክርና ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ የሚያስችሉ
ክሕሎቶችን ከጤና ባለሙያ ማግኘት ይቻላል፤ ይገባልም፡፡
የመፍትሄ ሃሳቦች ወይም ክህሎቶች፡


የጸረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት/ ህክምና እየወሰድን መሆናችንን ለቤተሰብ፣ ለቅርብ ጓደኛ ወይም
ሁነኛ ጎረቤት ማሳወቅ፣



ከቤተሰብ ወይም ከቅርብ ጓደኛ የህክምና ረዳት/ አስታዋሽ እንዲኖረን ማድረግ፣



ምንም ቢሆን መድሃኒትን ከማንም ሰው ጋር (የትዳር አጋርን ጨምሮ) አለመጋራት፣ አለመካፈል፣



ክትትል የሚያደርግላችሁን የጤና ባለሙያ ሳታሳዉቁ ወይም ያለ ሀኪም ፈቃድ ዝም ብሎ የጸረ
ኤች አይ ቪ መድሃኒት/ ህክምናን አለማቋረጥ፣



መንገድ ወይም የሥራ ሠዓት ለውጥ ካለ መድሃኒትን ይዞ መጓዝ- የእጅ ቦርሳ፣ ሻንጣ ውስጥ
መያዝ፣



የጤና መታወክ/ ሕመም ካለ ዋም የጐንዬሽ ጉዳት ከተሰማዎ ለባለሙያ ነግሮ በቶሎ ሕክምና
መፍትሄ ማግኘተ፣



የጸረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት/ ህክምና አጠቃቀምን በተመለከተ፣
o መድሃኒትን ከሙቀትና ርጥበት የፀዳ ንፁህ ቦታ መርጦ በአግባቡ ማስቀመጥ፣
o መድሃኒቱን ሳያኝኩ መዋጥ- በውሃ ወይም ከምግብ ጋር ሊሆን ይችላል፣
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o በጾም /በፀበል ወቅት መድሃኒቱን አብሮ መውሰድ ይቻላል፣ የመድሃኒቱን የመውሰጃ
ሠዓት ማስተካከል፣
o መድሃኒቱን በሐኪም ትዕዛዝ መሠረት መውሰድ፣ አለማቋረጥ፣
o ሁል ጊዜ በእጅዎ ላይ ያለ መድሃኒት የቀጠሮ ቀን ድረስ እንደሚበቃ ማረጋገጥ፤ ከማለቁ
በፊትም የጤና ባለሙያ ዘንድ ሄዶ ተጨማሪ መጠየቅ/ መውሰድ፣
o በጉዞ ጊዜ የሚበቃዎትን መድሃኒት መጠን መያዝዎን ማረጋገጥ፣
o የሚያስታውስዎና የሚረዳዎን የቤተሰብ አባል/ጓደኛ መምረጥ እና እንደረዳዎ ማድረግ፣
o ለእርስዎ የታዘዘ መድሃኒትን ለሌላ ሰው አለማካፈል ወይም ከሌላ ሰው አለመጋራት፣
o ጤንነት ሲመለስና በየቀኑ መድሃኒትን መውሰድ የመሰልቸት ስሜት ሲመጣ ለጤና
ባለሙያ በግልጽ በመናገር በጋራ መፍትሄ መሻት/ መፈለግ፣
o መድሃኒት ለመውሰድ የሚያስታውሰንን ዘዴ እና ቁስ መጠቀም፡- የሰዓት/ የተንቀሳቃሽ
ስልክ ማስታወሻ መያዝ (Alarm)፤ የየቀኑ መድሃኒት መያዣ መጠቀም (Pill box)፤

በጤና ተቋም የሚሰጠውን የጤና ባለሙያ ክትትልና ድጋፍ በተገቢው ሁኔታ በመከታተል የፀረ ኤች አይ ቪ
መድሃኒትን በትክክልና በአግባቡ መውሰድ ይገባል፡፡
የፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒትን በትክክልና በአግባቡ በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት መውሰድ (መዋጥ) ኤች አይ
ቪ ቫይረስን ተቆጣጥሮ ጤናማ ህይወትን ለመምራት ይረዳል፡፡
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