በስዊድን ከኤች ኣይ ቪ ጋር መኖር - 2013
ከኤች አይ ቪ ጋር ዛሬ ስዊድን ውስጥ መኖር፤ እንዴት እንደሆነ ለማወቅ በሚደረግ ጥናት ላይ እንዲሳተፉ፤ ከ1000 በላይ የሚሆኑ
በኤች አይ ቪ የተለከፉ፤ በመላ ስዊድን የሚኖሩ ሰዎች ለ4 ወራት ያህል ጊዜ ይጠየቃሉ። እንደየ አስፈላጊነቱ የጤና ጥበቃንና
መስተንግዶን ለማሻሻል የተለዩ ወገኖችን ተጨባጭ የህይወት ዓይነትና የኑሮ ሁኔታን በአግባቡ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለሆነም የርሶ
ተባባሪነት በእጅጉ ጠቃሚ ይሆናል።
ነገሩ እንዴት ነው?
እንዲህ ነው፤ ወደ ጤና ጣቢያ ሲሄዱ እንድ እርሶ የሚሞሉት የመጠይቅ ቅጽ ያገኛሉ። ቅጹ ጤናዎን በተመለከተ እንዴት እንዳሉ፤
በስራ፡ በጉዞ፡ ከጤና ጣቢያን ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት ወይም በመሳሰለው የገጠሞትን አስቸጋሪ ብለው የሚሉትን ሁኔታ
ይጠቁማሉ። ቅጹን ለሞሙላት፤ ከ20 እስከ 40 ደቂቃዎች ጊዜ ይበቃል።

ጥያቄዎቹ ስናሰናዳ ከብዙ የኤች አይ ቪ ህሙማን ድጋፍ ድርጅቶች (HIV-Sverige, Noaks Ark, Brukarföreningen i
Stockholm) በተቻለ ወቅታዊና አግባብነት ያላቸው እንዲሆኑ በማለት፤ ተመካክረናል። አንዳንዶቹ ጥያቄዎች ተደጋጋሚ ወይ
አሉታዊ ሊመስሉ ይችላሉ፤ መልሱ ግን በሌሎች አገሮች ለተደረጉ ተመሳሳይ ጥያቄዎች የተመለሱት ጋር ሊነጻጸር ስለሚችል፤ ጠቃሚ
ነው። የዚህ ጥናት ውጤት ተጠቃልሎ በፅደዬ ወራት 2014 ለሚፈልገው ሁሉ በይፋ ይወጣል።

ቅጹ ሙሉ በሙሉ ሚስጢራዊ ከመሆኑ በተጨማሪ የሚሞላውም በፍጹም ፈቃደኛነት ነው። ስለሆነም የሚሰጡት መልስ ከርሶ ጋር
የሚያያዝበት ወይም ማንነቶን የሚያመለክትበት ምንም መንገድ የለም። የርሶን ጤንነት የሚከታተሉ ሰዎችም መልሶን ሊያነብቡ
አይችሉም።
ተሳትፎዎን በፈለጉበት ጊዜ ማቋረጥ ይችላሉ። በጥናቱ ስራ አልሳተፍም ቢሉ በሚያገኙት ጤና ጥበቃ አገልግሎት ላይ የሚደርስቦት
ችግር አይኖርም።
ሃላፊው ማን ነው?
ጥናቱ በሚከተሉት ተቋማት ትብብር የሚካሄድ ነው። የተላላፊ በሽታ መከላከያ ባለስልጣን (Smittskyddsinstitutet,
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens
barnsjukhus በStockholm እና፤ infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona,
Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå እንዲሁም Luleå) ነው። ዋና ሃላፊዋ
Anna Mia Ekström ሃኪምና በKarolinska ፕሮሮፈሶር ናቸው። ጥናቱም ሆነ ቅጹ በስቶክሆልም ክልል የስነ ምግባር
ባለስልጣን ተቀባይነት አግኝታዋል።

ጥያቄ ካልዎት
… በቅጹ ላይ ጥያቄ ካለዎት፤ ይህንን ጥናት ላይ እንዲሳተፉና ቅጹን እንዲሞሉ ጥያቄ ያቀረቦለትን ሰው ያነጋግሩ።
… በጥናቱ ላይ ጥያቄ ካለዎት፤ የምርምር ሃላፊዋን በ 0735 - 605 942, www.attlevamedhiv.se, ቴሌፎን ቁጥር ወይም
በኢ-መይል mejla anna.mia.ekstrom@ki.se ይገናኙ።.
… በኤች አይ ቪ ላይ አጠቃላይ ጥያቄ ካለዎት ወይም ከኤች አይ ቪ ጋር መኖር እንዴት እንደ ሆነ ምክር ከፈለጉ
• ከHiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva: Telefon: 08-714 54 10, www.hivSverige.se
• ከPosithiva Gruppen. በቴሌፎን ቁጥር: 0736-24 24 22፤ www.posithivagruppen.se
• ከRiksförbundet Noaks Ark፤ www.noaksark.org። ኣካባቢዎ ካሉ ማህበራት ጋር ለመገናኘት ወይም ወደ
Noaks Ark፤ ቀጥታ ስልክ 020-78 44 40 ይደውላሉ።
በስዊድን ከኤች አይ ቪ ጋር መኖር - 2013፤ በጥናቱ ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆንዎን ያረጋግጣሉ።
ለጥያቄዎቹ መልስ በመስጠት፤ በጥናቱ ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆንዎን ያረጋግጣሉ። በተጨማሪም ተሳትፎዎ በፈቃደኛነት መሆኑንና፤
የሚሰጡት መልስም ማንነቶን የማያጋልጥ መሆኑን አውቃዋል ማለት ነው።

