ናይ መርመራ መንሽሮ
ማህጸን ጽውጽዋያትን
ጭብጥታትን
ጽውጽዋይ

ጭብጥታት

ኣነ በዓል ምሉእ ጥዕና እየ፣ ናይ ጥዕና ሽግር
ምልክታት እውን ዋላ ሓንቲ የብለይን፡፡

ዘይንቡር ዋህዮታት ብመርመራ ምስ ዝርከቡ
ናብ መንሽሮ ቅድሚ ምቕያሮም ብወግዓዊ
ክትትል ሕክምና ክሓውዩ ይኽእሉ እዮም፡፡

ካብ ደጊም ጾታዊ ርክብ ኣይክፍጽምን እየ፡፡

ጾታዊ ርክብ ኣብ ምፍጻም ትነጥፊ እንተ ኾይንኪ፣
ኣዘውቲርኪ ናይ ማህጸን መርመራ ምግባር የድልየኪ
እዩ፡፡ ቅድም ክብል ብዝተፈጸሙ ጾታዊ ርክባት
ዝተመሓላለፈ ሕማም HPV (ኤችፒቪ) ኣብ
ውሽጢ ኣካላት ካብ 10 ክሳዕ 15 ዓመታት ኪጸንሕን
ከምኡ’ውን ሳዕቤን መንሽሮ ከኽትልን ይኽእል እዩ፡፡

ምሳይ ጾታዊ ርክብ ዝገብር ሓደ ዓርኪ ጥራይ እዩ ዘሎኒ፣

ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኳ ምስ ሓደ ዓርኪ ጥራይ ጾታዊ
ርክብ እንተ ሃለወን HPV (ኤችፒቪ) ክሕዘን ይኽእል
እዩ፡፡ ብተወሳኺ እቲ መጻምድቲ ምስ ብዙሓት
ጾታዊ ርክብ ዚፍጽም እንተኾይኑ ናብ ማህጸን
መንሽሮ ሓደጋ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎኡ ዓቢ እዩ፡፡

ተመሳሳሊ ጾታዊ ርክብ ባህረ ምስ
ዘለዎ ሰብ እየ ርክብ ዝገብር፣

ኤችፒቪ ብናይ ብልዕቲ ቘርበት ንቘርበት
ምትንኻፍ ብቐጥታ ዚመሓላለፍ እዩ፤ ስለዚ
ዋላ ኳ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ጾታዊ ርክብ
እንተገበርኪ ገና ኣብ ሓደጋ ኢኺ ዘለኺ፡፡

ብንጽፈ-ጽግያት ኣብ ምሕላፍ ዝርከብ ሰብ
እየ / ብዕድመ ዓቢ እየ/ ቈልዓ ኽወልድ
ካብ ዝኽእለሉ ዕድመ ሓሊፈ እየ፡፡

ካብ 21 ክሳዕ 69 ኣብዘሎ ዕድመ እንተ
ዀንኪን ከምኡ’ውን ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም
ብዙሕ ትነጥፊ እንተዀንኪ፣ ኣዘውቲርኪ ናይ
ማህጸን መርመራ ምግባር የድሊ እዩ፡፡

ሂስተሮክቶሚ ተገይሩለይ እዩ (ማህጸነይ ተኣልዩ እዩ)

ማህጸንኪ መጉዳእቲ ዘይበጽሖን ገና አብ ቦትኡ ምዃኑን
ንምፍላጥ ምስ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና ተዛራረቢ፡፡

ዓርሰ-ነፍሰይ ከም ጓል ኣንስተይቲ ገይረ ኣይቆጽሮን እየ፣

ዘይተተንከፈ ማህጸን ዘለዋ ዝኾነት ትኹን ሰብ
ስሩዕ መርመራ ማህጸን ምግባር የድልያ እዩ፡፡

ክታበት HPV (ኤችፒቪ) ወሲደ ኣለኹ፣

ክታበት HPV (ኤችፒቪ) ናይ ማህጸን መንሽሮ
ሳዕቤን ከምጽኡ ካብ ዝኽእሉ ኩሎም ዓይነታት
ኤችፒቪ ክካላኸል ኣይኽእልን እሞ፣ ስለዚ ስሩዕ
ናይ ማህጸን መርመራ ምዝውታር አገዳሲ እዩ፡፡

(ናይ ማህጸን ምርመራ
ኣየድልየንን፣ ኸመይሲ)

(እቲ ሓቂ ግን)

HPV (ኤችፒቪ) = ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ማለት እዩ፡፡
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እዚ ጽውጽዋያትን ሓቅታትን ዚብሃል ናይ ሓቂ-ጽሑፍ፡ ነቲ ኣብተን ሓደስቲ ዝመጹን
ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ ዚርአ ዘይማዕርነት መንሽሮ መዓናጡ ንምፍታሕ እተገብረ
ጽሑፋዊ ምርምርን ዜመልክት እዩ። ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ
ደሊኻ ነዚ ዝስዕብ፡ ኣብዚ ብጻሕ፡ https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity

