
ሄፕታይተስ ቢ ለእኔ ፋይዳው
ምንድን ነው?



ምክንያቱም....
PAGE |  00

በአሜሪካ ባሉ አፍሪካውያን
ማህበረሰቦች ውስጥｰ ከ5% እስከ
18% ባሉት ውስጥ ሄፕታይተስ
ቢ ይገኛል።

ሄፕታይተስ ቢ በአፍሪካ እና
በጡጣች የአለማችን ክፍጣች
በተወለዱ ሰዎች በብዛት
ይታያል።

ሄፕታይተስ ቢ ከአለማችን
በጣም ከሚታወቁ በሽታዎች
አንዱ ነው።



PAGE |  00

ሄፕታይተስ ቢ ምንድነው?

ሄፕታይተስ ቢ የቫይረስ በሽታ ሲሆን
የተለያዩ የ:በት ችግሮችን ሲከፋም
የ:በት ካንሰር ሊያስከትል ይችላል።



የ:በትን ጤና መጠበቅ በQም አስፈላ; ነው ምክንያቱም በሰውነታችን
ብዙ ስራን ያከናውናል።

ሃይላችንን ይቆQጠራል።

Oንቻን ያዳብራል።

መርዞችን ይበታትናል።

ኢንzክሽኖችን ይከላከላል።

መድሃኒቶችን ያQራል።

ቫይታሚኖችን ያስቀምQል።

ምግብ ይፈጫል።

የደም መርጋትን ይረዳል።



ሰዎች ያለ :በት መኖር አይችሉም!



ሄፕታይተስ ቢ

ለማህበረሰብ Rና ሰራተኞችｰ የRና መምህራንｰ Rና

ጥበቃ አቅራቢዎች እና ጡጣች ባለሞያዎች
የቀረበ መምሪያ

ሄፕታይተስ ቢን መረዳት እና ምርመራን በስደተኛ አፍሪካውያን
ማህበረሰቦች ውስጥ ማስተዋወቅ
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You can help keep
your community

healthy by learning
about hepatitis B.

PRESENTATION TITLE |  QUOTE

በሃኪም ቁጥጥር ከተያዘｰ ሰዎች ከሄፕታይተስ ቢ
ጋር ረጅም ;ዜ መኖር ይችላሉ።

Rናቸውን በመጠበቅｰ ሰዎች ረጅም እና
ትርፋማ ህይወት መምራት ይችላሉ።

ጥጾው ዜናｮ



ስለ ሄፕታይተስ ቢ በመማር እና
እውቅናውን እና ምርመራውን

በማስተዋወቅ የማህበረሰቡን Rና

ማስጠበቅ ይችላሉ።



የሄፕታይተስ ቢ ዋና
መሰረታዊ ነገሮች



ሄፕታይተስ ቢ ከአለማችን በQም ከሚታወቁ በሽታዎች አንዱ ነው።

ከ250 ሚሊዮን
በላይ ሰዎች ከሄፕታይተ ስቢ ጋር እየኖጾ ነው።

       በአሜሪካ

በአለም አቀፍ

ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች
በሄፕታይተስ ቢ ተይዘዋል



አብዛኞቹ ሰዎች በሄፕታይተስ ቢ መያዛቸውን ራሱ አያውቁም!
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አኪውት

ሁለት አይነት የሄፕታይተስ ቢ ኢንzክሽን አሉ።

ክሮኒክ

የአጭር ;ዜ መጠቃት የረጅም ;ዜ መጠቃት



PAGE |  00

አኪውት
ከ6 ወር በታች

የሚቆይ ኢንፌክሽን

ብዙም አይታወቅም
ብዙ ;ዜ የሚያጋጥመው ካደ: በኋላ
ሲያዙ ነው
ብዙ ;ዜ ከሰውነት በ6 ወር ;ዜ
ውስጥ ጮሉ በጮሉ ይወጣል

በበሽታው ሲያዙ ያሉበት እድሜ የኢንzክሽኑን አይነት ይወስናል።

ክሮኒክ

የበለጠ ይታወቃል
ብዙ ;ዜ በልጅነት ያጋጥማል
ብዙ ;ዜ እድሜ ጮሉ አብሮ
ይኖራል

የእድሜ ልክ ኢንፌክሽን



ሄፕታይተስ ቢ በውልደት ;ዜ በሚሰጥ ክትባት
መከለከል ቢቻልም ሁሉም ልጆች ይህንን ክትባት

አያገኙም

ብዙ ነፍሰOር እናቶች መያዛቸውን አያውቁምｰ እና
ባለማወቅ ወደልጆቻቸው ያስተላልፋሉ።

ያለክትባቱｰ አብዛኞውን ;ዜ ወደ ክሮኒክｰ የእድሜ
ልክ ኢንፌክሽን ይቀየራል።



አንድ ሰው ሄፕታይተስ ቢ ሊይዘው የሚችለውｮ

የቤት ውስS ንኪኪ
የንጽህና ቁሳቁፋችን

መጋራት(ምላጭｰ Sርስ ብሩሽｰ
ጆሮ=Sｰ ወዘተ።)

ቀSታ የደም ንክኪ

የጤና ክትትል
ተጋላጭነቶች

ንቅሳትｰ መበሳትｰ ጸ:ር ቤትｰ
ጠባሳｰ የግርዛት ልምምዶች መርz በመጋራት

ልቅ ወሲብ

በማንኛውም ወሲባዊ ንክኪ ;ዜ
የመያዝ ስጋት አለ

ደም ደም

በውልደት ;ዜ
ከእናት ወደ ልጅ

በበሽታው ከተያዘ ሰው ወሲባዊ ፈሳሾች
ጋር ቀSታ ንክኪ ማድረግ



ሄፕታይተስ ቢ የማይተላለፍባቸው መንገዶችｮ

ውሃ

ምግብ

የተያዘ ሰው በጠQበት ብርጭቆ መጠQት
ወይም አንድ ሽንት ቤት መጠቀም

ሰው ላይ በማሳል
ወይም

በማስነጠስ

በመሳሳም

Oት በማSባት

በንክኪ

በመተቃቀፍ

ከተያዘ ሰው ጋር ማዕድ በመጋራት

NOT



ቢጫ ቆዳ ወይም አይኖችｰ ሆድ ህመምｰ ማስመለስｰ
የድካም ስሜትｰ የመገጣጠሚያ ህመምｰ ደማቅ

ሽንት ወይም ሸክላ መሰል ሰገራ

የክሮኒክ ሄፕታይተስ ቢ ምልክቶች መታየት ከጀመጾ 
ይህ የከባድ የ:በት በሽታ ምልክት ነውｮ

በክሮኒክ ሄፕታይተስ ቢ ከተያዙ ሰዎች ምልክት የሚያሳዩት ከ｠‾%
በታች ያህሉ ናቸው።



ሄፕታይተስ ቢ በአፍሪካ የተስፋፋ ቢሆንም ብዙ ሰዎች
መያዛቸውን አያውቁም።

ሰዎች መመርመርን ይፈራሉ። በስህተት ምልክት ይጠብቃሉｰ ወይም
የውፍት ወሬዎችን ያምናሉ ወይም የጤና አገልግሎት ተደራሽ
አይደለም።

ስለ ኢንzክሽን አለማወቅ ትልቅ የጤና አደጋ ነው።

ያለ;ዜያዊ ክትትል እና ህክምናｰ ሄፕታይተስ ቢ ያለበት ሰው የመሞት
ወይም ጡሎችን የማስያዝ እድሉ ከፍተኛ ነው።



የሄፕታይተስ ቢምርመራ ቀላል የደም ምርመራ ነው።

ይህም በቤተሰብ ሃኪምｰ የ:በት ስ｣ሻሊስት ወይም
የሰፈር Rና ዝግጅት ሊደረግ ይችላል።

ፈጣን እና ቀላል ሲሆን ውRቱም በትንሽ ቀናት
ውስጥ ይደርሳል።



አንድ ሰው ከተመረመረ በኋላ:

ውRቱ የሚያሳየው ______
______
______
______

በበሽታው እንደተያዙ ከሆነ

በበሽታው እንዳልተያዙ ከሆነ

ሄፕታይተስ ቢ ን ለመከላከል
መከተብ አለብዎት

ለተጨማሪ ምርመራ ሃኪም
ማማከር አለብዎ
ቤተሰብዎን እና የወሲብ
አጋርዎንም ያስመርምጾ

______
______
______
______

______
______
______
______

______
______
______
____________

______
______
______



በሄፕታይተስ ቢ የተያዙ ሰዎች ጤናቸውን የሚጠብቁት:

በአመት 1-2 ;ዜ ሃኪም በማየት።

ሄፕታይተስ ቢ በማከም ልምድ ያለው ቢሆን
ይመረጣል
ተጨማሪ ምርመራዎችን ያደርጋሉ እናｰ
ካስፈለገｰ ህክምና ያማክራሉ

የተመጣጠነ ምግብ መመገብ
የሰውነት እንቅስቃፉ ማድረግ
አልኮል መጠጥ እና ሲጋራ አለመጠቀም

እነዚህ :በትን የሚ?ዱ መርዞች አጤቸው

Rናማ ኑሮ መምራት



ለክሮኒክ ሄፕታይተስ ቢ መድሃኒት የለውም።

መድሃኒት ወይም የተለያዩ ቅጠላ ቅጠጣች
ቫይረሱን ያሽላሉ የሚለው ውሸት ነው።

CANNOT CURE
ማዳን አ

ይቻልም
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ለሄፕታይተስ ቢ ህክምናዎች አሉ።

አንቲቫይራል የሚባሉ ህክምናዎች አሉｰ
እነሱም ቫይረሱን በመቆጣጠር እና የ:በት

:ዳትን ለመከላከል ይረዳል።

ነገር ግንｰ Sሩው ዜና...



PAGE |  00

ሰዎች ለምንድነው ለሄፕታይተስ ቢ መመርመር ያለባቸው?

በሄፕታይተስ ቢ ያልተያዘ የቤተሰብ አባልን
Rና ለመጠበቅ ደህንነቱ የተጠበቀ

ክትባት አለ።

ሄፕታይተስ ቢን መቆጣጠው እና
ማከም ይቻላል!

አሁን መመርመር አንድ ሰው የራሱን እና
የሚወዳቸውን ሰዎች Rና እንዲጠብቅ

ይረዳዋል።

አንድ ሰው እስኪታመም መጠበቅ
የለበትም።

አብዛኞቹ ሰዎች ምልክት
አያሳዩም።

አሁኑኑ መመርመር
አለባቸው!



ስለ ሄፕታይተስ ቢ ግንዛቤ ማስጨበS
በሰፈርዎ ምርመራን ማስተዋወቅ

ይህንን በማድረግ ህይወትን ማዳን ይችላሉｮ
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HEY!
በተለምዶው በስህተት የሚታመኑ ነገሮችን ማወቅ

እና እነሱን እንዴት እንደምናልፍ መረዳት
አድጣን በማስወገድ ትክክለኛ መረጃን

ያስተዋውቃል።

ስለ ሄፕታይተስ ቢ ማውራት ፈታኝ ሊሆን ይችላል።
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ምልክቶች አይታዩብኝም

አሁንም ሄፕታይተስ ቢ
ሊገኝብኝ ይቻላል?

አዎ
አብዛኞቹ የሄፕታይተስ ቢ
ታማሚዎች ምልክት
አይታይባቸውም!

ስህተት #1:
ምልክቶች



PAGE |  00

አብዛኞቹ የሄፕታይተስ ቢ ታማሚዎች ምልክት አይታይባቸውም።

ሰዎች በሽታዎችን ማከምን የለመዱት ምልክቶችን ሲያሳዩ ብቻ ሊሆን ይችላል።
ሰዎች የመመርመር ችኮላ ላይኖራቸው ይችላል።

የማህበረሰቡ አባላት ማወቅ ያለብን ሁሉም የሄፕታይተስ ቢ ታማሚዎች ምልክት እንደጡለባቸው
ነመተላለፊያ መንገዶችውｰ :በታቸው :ዳት ቢኖርበት ራሱ።

ሰዎችን Rናቸውን የማሻሻል አቅም እንዳላቸው ማስታወስｰ የወደፊት የ:በታቸውን Rና
ለመጠበቅ።

እውነታ #1

የሄፕታይተስ ቢ ምርመራ ቀላል የደም ምርመራ ነው። አንድ ሰው በበሽታው መያዙን ማወቂያ
መንገድ ነው።

ቁልፍ ነጥቦችｮ

ያስታውሱｮ
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Misconc eption #2
PAGE |  00

በሄፕተይተስ ቢ ለመያዝ
ምንም አይነት አጋላጭ
ነገሮችን አላደረግኩም።

ሊኖርብኝ ይችላል?

አዎ
አብዛኞቹ ከሄፕታይተስ ቢ ጋር
የሚኖጾ ሰዎች የተያዙት

ሲወለዱ ወይም ህጻን እያሉ
ነው።

ስህተት #2:
መተላለፊያ መንገዶች
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አብዛኞቹ ከሄፕታይተስ ቢ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የተያዙት ሲወለዱ ወይም ህጻን እያሉ ነው።

አንዳንድ ሰዎች ሄፕታይተስ ቢን ከRናማ ያልሆኑ አደገኛ ትግበራዎች ጋር ያያይዙታል።
ሰዎች ጡጣች እንዴት አብዛኞች ሰዎች እንዴት እንደሚያዙ አያውቁም።

በጣም የተለመደውን የመተላለፊያ መንገድ ያስተዋውቁｱ ይህም በውልደት ;ዜ
በሚኖር የደም ንክኪ ነው።

ሄፕታይተስ ቢ በአለም በጣም ከተስፋw ኢንፌክሽኖች አንዱ መሆኑን በማስታወስ
ምርመራን ማላመድ።

እውነታ #2

ቁልፍ ነጥቦችｮ

ያስታውሱｮ
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የሄፕታይተስ ቢ ህክምና
አለ?

አዎ
ህክምናዎች አሉ እና
ሰዎች Rናቸውን
እንዲጠብቁ
ይረዳሉ።

Misconc eption #3
PAGE |  00ስህተት #3ｮ

የህክምና እንክብካቤ
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ያስታውሱｮ

ህክምናዎች አሉ እና ሰዎች ጤናቸውን እንዲጠብቁ ይረዳሉ።

ሰዎች በሄፕታይተስ ቢ መያዝ ሚሉ ህይወታቸውን የሚቀይር ይመስላቸዋል – ኝ
እንደዛ መሆን የለበትም!

ቁልፍ ነጥቦችｮ

ሄፕታይተስ ቢ በትክክል መቆጣጠር የሚቻለው ሃኪም ጋር በመሄድ እና አስፈላ; ከሆነ
ህክምን አለመከታተል ነው።

እውነታ #3

ሄፕታይተስ ቢ ብዙ ;ዜ የሚስፋፋው ቀስ ብጣ ነው። ትልቁ አደጋ ማን እንደተያዘ አለማወቅ
ነው!

ሄፕታይተስ ቢ ያለባቸው ሰዎች ረጅምｰ Rናማ እና ምርታማ ኑሮዎችን መግፋት ይችላሉ።



ይህን ይወቁｮ
ከሄፕታይተስ ቢ ጋር የተያያዘ አድሎ እና

ፍርሃት ሊኖር ይችላል።

እነዚህን እንቅፋቶች እንዴት ማለፍ
እንደምንችል የበለጠ እንማር።
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አድጣ ከተሳሳተ መረጃ ሊመጣ ይችላል።

አድሎን ማስወገድｮ የተሳሳተ መረጃ

የተሳሳተ መረጃ አንድ ሰው በበሽታው እንዴት እንደተያዘ
በተሳሳተ መንገድ ልንረዳ እንችላለን።

ስርአትን ባለማክበር
አደንዛዥ እk በመጠቀም
ብዙ የወሲብ አጋሮችን በማፍራት

ሰዎች በቫይረሱ የተያዙበትን መንገድ ብለው የሚገምቱትｮ
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አብዛኛውን ;ዜ ሰዎች ሄፕታይተስ ቢ የሚይዛቸውｮ

ማንም ሰው በበሽታው ሊያዝ ይችላል በባህል
ወይም ሃይማኖት የሚወሰን አይደለም።

የተሳሳተ መረጃን ለማለፍｰ
እውነታዎቹን ያጋንኑ!

በውልደት ;ዜ ከእናታቸው
በልጅነታቸው በሚኖር የደም ንክኪ

አድሎን ማስወገድｮ የተሳሳተ መረጃ
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አድሎን ማስወገድｮ ፍርሃት

አድጣ ከፍርሃት ሊመጣ ይችላል።

የሄፕታይተስ ቢ ኢንፌክሽንን መቆጣጠር
ወX
ሃኪም ጋር በተደጋጋሚ መሄድ
የቤተሰብ ጫና

የማህበረሰብ አድጣ
ከጓደኛ እና ቤተሰብ መገለል
የማህበረሰብ ግምት

ምርመራ ሲያደር: መታየት
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አድሎን ማስወገድｮ ፍርሃት

ፍርሃትን ለማለፍｰ ሄፕታይተስ ቢ ምርመራን ማላመድ
እና ተደራሽ መገልገያዎችን ማሳወቅ።

ከሄፕታይተስ ብ ጋር የሚኖጾ ሰዎችን ለመርዳት የተለያዩ
መገልገያዎች አሉ።

ሄፕታይተስ ቢ በጣም በብዛት ያለ ቫይረስ ነውｰ ሃኪም
በማየት እና ቀላል የአኗኗር ለውጦችን
በማድረግ በቀላሉ መቆጣጠር ይቻላል።

ትክክለኛ መረጃ በተሻለ መልኩ ለማህበረሰቡ ሲደርስｰ
በሄፕታይተስ ቢ ዙሪያ ያለው መድጣ
ይቀንሳል።
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ቁልፍ ነጥቦችｮ

በማህበረሰብዎ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ እና ስለሄፕታይተስ ቢ ምርመራ እና እውቀት ማስተዋወቅ
ይችላሉ!

የግለሰብን ሃሳብ መቼም አያጣጥሉ። ሁጡም የማህበረሰብ አባላት
እንዲበረታቱ እና ስለRናቸው ተሳታፊ እንዲሆኑ ያበረታቷቸውｰ
እነሱም የራሳቸውን እና የቤተሰባቸውን Rና ጠብቀው ይኖራሉ።

አንድ ሰው ለሄፕታይተስ ቢ ቢመረመር እና ቢገኝበትｰ ብዙ
በሽታውን ለመቆጣጠር የሚረዱ አማራ¥ች ይኖጾታልｰ
ኢንፎራንስ ባይኖረውም እንኳን።

በሄፕታይተስ ቢ መያዝ የሞት ፍርድ አይደለምｰ እና Rናማ ኑሮ
በመምራት እና ከሃኪም ጋር በመቆጣጣርｰ ሰዎች ረጅም እና ትርፋማ
ህየውትን መኖር ይቻላል!
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ለምርመራ እና ክትትል ሃኪሞችን ማግኘት እችላለሁ?

ብቻዎትን አይደሉም! ለመርዳት ብዙ አማራጮች አሉｮ

ስለ ሄፕታይተስ ቢ የበለጠ መረጃ ከየት ማግኘት እችላለሁ?
የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከል(CDC)

የሄፕታይተስ ቢ ፋውንዴሽን

www.hepb.org

www.cdc.gov/knowhepatitisB

የስልክ እና ኢሜይል መርጃ መስመሮች
አሳዋቂ መረጃ
የሚታተጮ የእውነት ወረቀቶች
አበራታች ቪዲዮዎች

ስለ ሄፕታይተስ ቢ ዋና መረጃｰ መመሪያዎች እና የሚወርዱ PDF ኦች
የሚታተጮ የእውነት ወረቀቶችｰ PSA ቪዲዮዎችｰ ኢን|ግራፊክስｰ
ፈተናዎች እና ተጨማሪ በብዙ ፡ን፡ዎች
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