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This resource provides  
information for adults and 
youth on several topics related  
to sex education, including  
sexual consent, sexual  
transmitted infections, and 
birth control methods. This 
booklet is available in several 
different languages including: 
English, Amharic, Arabic,  
Somali, Swahili, and Tigrinya.
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እንዲሁም አንድ ግለሰብ  በሌላ ግለሰብ ላይ በማስገደድ 
ወሲብ እንዲፈጽም ማስማማት ወንጀል ነው። እነርሱም

• በሰውነት ሃይል

• ማስፈራራት

• ውሸቶች ወይም ኣሳሳች መረጃ

ዕድሜያቸው 11 ዓመትና ወይም ከዚያ በታች የሆነ 
ለማንኛውም ወሲባዊ እንቅስቃሴ ፈቃድ መስጥት 
አይችልም።

12 ወይም 13 ዓመት ዕድሜ የሞላቸው ከታች 
በተዘረዘሩት መስፈርት ወሲብ ለመፈጸም ፈቃድ 
መስጥት ይችላሉ፣

• ከእነርሱ 2 ዓመት በላይ ከሆኑ

• በእነርሱ ላይ እምነት የማይጣልባቸው ወይም ስልጣን 
የሌላቸው

14 ወይም 15 ዓመት ዕድሜ የሞላቸው ከታች 
በተዘረዘሩት መስፈርት ወሲብ ለመፈጸም ፈቃድ 
መስጥት ይችላሉ፣

• ከእነርሱ 5 ዓመት በላይ ከሆኑ

• በእነርሱ ላይ እምነት የማይጣልባቸው ወይም ስልጣን 
የሌላቸው

16 ወይም 17 ዓመት ዕድሜ የሞላቸው ከታች 
በተዘረዘሩት መስፈርት ወሲብ ለመፈጸም ፈቃድ 
መስጥት ይችላሉ፣

• በእነርሱ ላይ እምነት የማይጣልባቸው ወይም ስልጣን 
ከሌላቸው

• ጥገኛ ካልሆኑ

• እነርሱን የማይጠቀሙባቸው ከሆነ

የእምነት ወይም የስልጣን ደረጃ 

• ኣሳዳጊ

• ሚኒስተር

• ኣሰሪ

• መምህር ወይም አሰልጣኝ

• ሓኪም

ዕድሜያቸው 18 እና ከዛ በላይ የሆኑ ካለ ምንም 
ገደብ ፈቃድ መስጥት ይችላሉ

AGE OF SEXUAL CONSENT IN CANADA

ወሲባዊ ስምምነት ዕድሜ በካናዳ
በየትኛውም ዕድሜ፧ ያለ ስምምነት ማንኛውንም ዓይነት ወሲባዊ  
ተግባር በሌላ ግለሰብ ላይ ማስገደድ ሕገ ወጥ ነው ( በሕግ የተከለከል ነው)።  
ይህ ደግሞ እንደ ወሲባዊ ጥቃት ተደርጎ ይቆጠራል። መሳሳም ፣ ወሲባዊ ግንኙነት  
ወይም ሌላ አላስፈላጊ የወሲብ መነካካትን ያጠቃልላል።



የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች እንዴት ይሰራሉ?

የተለያዩ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች በበርካታ መንገዶች 
ይሰራሉ፡

• የእንቁላል ህዋስ የሴት እንቁላሎች እንዳይለቁ በማቆም

• የወንድ ዘር ፍሬን እና የሴት የእንቁላል ህዋስ እንዳይገናኙ 
በመከልከል

• የማሕጸን ሽፋንን በማቅጠን የዳበረ እንቁላል ማሕጸን 
ውስጥ እንዳይጣበቅ ማድረግ

• የማህጸንን አፍ ልፋጭ በማዋፈር የወንድ ዘር ህዋስ ክሴት 
እንቁላል ህዋስ ጋር ብቀላሉ እንዳይገናኝ በማድረግ

እርግዝና እንዴት ይከሰታል?

• ከውንድ አካል የወጣ የወንድ ዘር ፈሳሽ ከሴት አካል 
የእንቁላል ዘር ጋር ሲገናኝ እርግዝና ሊከሰት ይችላል

• የወሲብ ስሜት በሚነሳበት ጊዜ የወንዴ ዘር ከወንዱ ዘር 
ይወጣል። አንዳንድ ጊዜ ይህ ንጥር ነገር “ካም” በምባል 
ይጥራል

• የእንቁላል ህዋስ በሴት የመራቢያ ስርዓት ውስጥ 
ይከማቹና ይለቀቃሉ

• የወንድ ብልት በሴት ብልት ውስጥ ይሆን በልት አካባቢ 
የወንድ ዘር ከፈሰሰ እና ወድ ሴት የመራቢይ ስርዓት ከገባ 
እርግዝና ሊያጋጥም ይችላል

የትኛውን የወሊድ መከላክያ ዘዴን ለመጠቀም እንዴት 
እወስናለሁ?

የሚከተሉት ጥያቄዎች የትኛውን ዘዴ መጠቀም 
ኣንድሚችሉ ለመወሰን ይረደዎታል

• ዘዴው እንዴት ይሰራል?

• መከላከያውን ለማግኘት የግድ የጤና ባለሙያ ማየት 
ያስፈልገኛል እንዴ?

• ዜዴው እርግዝናን ለመከላከል ምን ያህል ይሰራል?

• ዘዴው በግብረስጋ ግንኙነት  የሚተላለፉ በሽታዎችን 
ለመከላከል ይረዳል ወይ?

• የዘዴው ጥቅሞችና ጉዳቶች ምንድን ናቸው?

• ዘዴውን በትክክል ለመጠቀም የሚያደናቅፈኝ ምን ነገር 
አለ?

• ዘዴዎን በምመርጥበት ጊዜ ግምት ውስጥ ወይም 
ማስብ ያለብኝ የጤና ችግሮች አሉ ወይ?

• የክልል የጠና አጠባብቅ ዕቅድ ወጭውን ይከፍላል ወይ 
ካልሆነ እኔ ዋጋውን ለመክፈል ኣችላለሁ ወይ?

• የትዳር አጋሪ ወይ ባልደረቦቼ አንዳንድ ወጬዎችን ክፍያ 
ያግዙኝ ይሆን?

• በአሁን ወቀት የወሊድ መቆጣጠሪያ ብህይወቴ 
ጠቀሜታው ምን ያህል ነው? ላልታቀድ እርግዝና ምን 
ይሰማኛል?

• ምን ያህል ጊዜ ወሲብ እፈጽማለሁ? ወሲብ 
በምፈጽምበት ጊዜ ሁሉ የመከላከያ ዘዴ ከእኔ ጋር 
መሆኑን ማስታወስ አለብኝ ወይ?

• ምርጫየን የትዳር አጋሬ  ወይም ባልደረቦቼ ይደግፉት 
ይሆን? ምስጥራዊ ዘዴ መጠቀም ያስፈልግ  ይሆን?

• በግል እምነቶች ምክንያት ማንኛውንም የመከላከያ ዘዴ 
ከመወሰድ እታገድ ይሆን?

• ምርጫዎቼ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሌሎች የጠና 
ጉዳዮች አሉ ወይ?

የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች
BIRTH CONTROL METHODS
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ምን ዓይነት የወሊድ መከላከያዎች አሉ?

ብዙ ዓይነት የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች አሉ። አንዳንዶቹ 
ብሃኪም የታዘዘ መድሃኒት አይፍልጉም። እነዚህን ከፋርማሲ 
(መድሓኒት ቤት)፣ ሱቅ (ግሮሰሪ) ወይም በቀጥታ መስመር  
ላይ መግዛት ይችላሉ።

• ኮንዶም (በውጭ በኩል የሚደረግ)

• ኮንዶም (በውስጥ በኩል የሚደረግ)

• የድንገተኛ ጊዜ የእርግዝና መከላከያ ኪኒን(ለአደጋ ጊዜ)

ለሌሎች የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች የጤና ባለሙያ 
ማየት ግድ ይላል

• የወሊድ መከላከያ ኪኒን (በአፍ የሚወሰድ የወሊድ 
መከላከያ)

• የወሊድ መከላከያ እሽግ

• የወሊድ መከላከያ መርፌ

• አዩዲ (IUD)

• የሴት ብልት ቀለበት

• ዘላቂ የወሊድ መከላከያ

የወሊድ መከላከያ ክኒን ምንድን ነው?

• የወሊድ መከላከያ ክኒን ሴቶች ከእርግዝና ለመከላከል 
የሚውሰድ ነው

• ሴቶች ሰውነት ውስጥ የሚገኘውን ተፈጠሮአዊ ሆርሞን 
ብሚመስል በሰው ሰራሽ የተዘጋጅ ነው

ክኒን እንዴት ይሰራል?

• ክኒን የእንቁላል ህዋስዎን በየወሩ እንዳይለቅ ይከላከላል 
በዚህም የኣንቁላል ህዋስ ከሌለ ማርገዝ አይቻልም

• ክኒን የማሕጸን ልፋጭ ጠንካራ ያደርገዋል በዚህም 
የወንድ ዘር ፍሬ ወድ ማሕጽን ዘልቆ ለመግባት አስቸጋሪ 
ያደርገዋል

• ክኒን የማሕጸን ሽፋን ቀጭን ስለሚያደርገው በማሕጸን 
ውስጥ የተዘጋጀው የእንቁላል ህዋስ እዛው ማሕጸን 
ውስጥ ለመጣበቅ ይቸገራል ምንም እንኳን የእንቁላል 
ህዋስ ቢለቀቅ እና ቢዳቀል ማደግ አይችልም

ክኒን ከአባላዘር በሽታ እና ከኤች አይ ቪ መከላከል 
ይችላል ወይ?

• አይከላከልም! ስለሆነም ወስባዊ ግንኙነት 
በሚፈጽሙበት ወቅት ደህንነቱ የተጠበቀ የወሲብ 
አቅርብቶችን በመጠቀም ከአባላዛር በሽታ ከመለከፍና 
በኤች አይ ቪ የመያዝ አደጋን ይቀንሳል

• የአባላዘር በሽታና የኤች አይ ቪ መደበኛ ምርመራ 
ለማካሄድ ግምት ውስጥ ያስገቡ

ክኒን ከየት ማግኘት እችላለሁ?

ክኒን ወይም የሓኪም ማዘዣ ለማግኘት

• ከጤና ባለሙያ

• የወጣቶች ክሊኒክ (ከ22 ዓመት ዕድሜ በታች ከሆንክ)

• ካለ ቀጠሮ አገልግሎት የሚሰጥ ክሊኒክ

• የኮምኒቲ ከሊኒክ

ክኒን እንዴት እጠቀማለሁ?

ክኒን መቼና እንዴት እንድምትጅምር የጤና ባለሙያ 
ያሳውቀሃል። የወሊድ መከላከያ እንክብሎች ብ21 ወይም 
በ28 ጥቅሎች ይመጣሉ። በሁለቱም ዓይነቶች ጥቅል 
ውስጥ የመጀመሪያዎቹ 21 ክኒኖች ሆርሞኖችን የያዙ 
ናቸው። በ28 ጥቅል ውስጥ የመጨረሻዎቹ 7 እንክብሎች 
ሆርሞን የላቸውም ግን በየቀኑ ክኒን እንድትወስድ 
ለማስታወስ የሚያግዙ ናቸው።

• ለመጀመሪያ ጊዜ ክኒን መውሰድ ሲጀምሩ ለሚቀጥሉት 
14 ቀናት በተጫማሪ እንድ ኮንዶም ያሉ የወሊድ 
መከላክያ ዘዴዎችን መጠቀም ጥሩ ሃሳብ ነው

• በየቀኑ በተመሳሳይ ስዓት አንድ ክኒን ይውሰዱ
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• ክኒኑን በአፍ ይውሰዱት ደግሞ ይዋጡት

• በትክክል ቅድመ ተከተል ክኒኖችን ለመውስድ ብጥቅሎ 
ላይ ያለውን መመሪያዎች ይከተሉ

• ጥቅሎን ጨርሱ

• የ21 እንክብሎች ጥቅል ካሎት ከ7 ቀን ዕረፍት ብሃላ 
አዲስን ጥቅል ይጅምሩ

• የ28 እንክብሎች ጥቅል ካሎት የመጨረሻው ክኒን ካለቀ 
ወዲያውኑ አዲስ ጥቅል ይጀምሩ

የ 21 እንክብሎች ጥቅል የምትወስድ ከሆነ ክኒን 
ባማይወሰድብት 7 ቀናት ውስጥ የወር አበባ ይታያል። 
የ 28 እንክብሎች ጥቅል የምትወስድ ከሆነ ደግሞ 
በመጨረሻዎቹ 7 ቀናት ክኒን እየተወሰድ የወር አበባ 
ሊታይ ይችላል። የወር አበባ ወዲያውኑ ላይጀምር ይችላል 
አንዳንዴም የተውሰኑ ሰዎች ላይ ቀለል ያለ ይታያል ወይም 
ደግሞ ከነጭራሹ ላይመጣም ይችላል። የ 21 እንክብሎች 
ጥቅል የምትወስድ ከሆነ ክኒን በማይወስድብት ቀናት 
ውስጥ እርግዝና አይጋጥምም ምናልባት ክኒን አውሳሰድ 
ላይ ስህተት ካልተፈጠረ።

ክኒን የወር አበባ ላይ ተጽዕኖ ያመጣ ይሆን?

• የወሊድ መከላከያ ክኒን የወር አበባ ወቅቱን ጠብቆ 
እንዲመጣ ማገዝ አለበት

• ብዙ ደም መፍሰስ አያጋጥምም

• ቀለል ቁርጠት ያለ ሊሆን ይችላል

ክኒን እንዳይሰራ የሚያግደው ነገር አለ ወይ?

• ክኒንዎን ከወሰዱ ብሃላ ክሁለት ስዓት በላይ የቀጠለ 
ተቅማጥ እና ትውከት ሲያጋጥም የወሊድ መከለከያው 
አልሰራም ማለት ይቻለል። ብተቻለዎት ፍጥናት የጤና 
ባለሙያ ጋር በመደወል መረጃ መስጠት ካልሆነ  ደግም 
ብስልክ ቁጥር (204)7888200 ወይም በነጻ መደወያ 
ሰልክ ቁጥር 1-888315-9257 በመደወል ምን ማደረግ 
እንድምትችሉ ጠይቁ። ከስህተት ለመዳን ሌላ የወሊድ 
መከላከያ ዘዴ ማለት ኮንዶም  የክኒኑ ጥቅል እስኪያልቅ 
ድረስ መጠቀም ጥሩ ሃሳብ ነው።

• አንዳንድ በሓኪም የታዘዙ መድሃኒቶች የወሊድ 
መከላከያ ክኒን እንዳይሰራ ሊያደረጉት ስለሚችሉ ሌላ 
መድሃኒት የምትውስዱ እንደሆኑ ለጤና ባለሙያ ወይም 
ፋራማሲስት ማሳወቅ ይገባል ይህም  የምትውስዱት 
መድሃኒት ችግር ያመጣል ወይም አያመጣም መረጃ 
ለማግኘት ይጠቅማል። ክኒኑ ከወሰዱ በአንድ ስዓት 
ውስጥ ካስታወኩ ሌላ ክኒን መውሰድ አለብዎት። 

የማያቋርጥ ተቅማጥና ትውከት ካለዎት ክኒኑ ላይሰራ 
ይችላል። እነዚህ ምልክቶች እስኪጠፉ ድረስና አዲስ 
ጥቅል ኣስክጂምሩ ለአንድ ሳምንት ያህል ሌላ የወሲብ 
መከላከያ ዘዴ ወይም ኮንዶም ይጠቀሙ። ጥያቄዎች 
ካለዎት ወደ የጤና ባለሙያ ይደውሉ።

ክኒን ምን ያህል ውጤታማ ነው?

• ክኒን ብትክክል ከተጠቀሙ ክ97 ፐርሰንት እስክ 99 
ፐርሰንት እርግዝና ይክላከላል

• በየቀኑ አንድ ክኒን በተመሳሳይ ስዓት ይውሰዱ

ምን የጎንዮሽ ጉዳት አለው?

• ክኒን መውሰድ ሲጅምሩ ትንሽ የጎንዮሽ ጉዳት ሊሰምዎት 
ይችላል

• የጎንዮሽ ጉዳት ስሜት የሚያስቸግሩዎት ከሆነና ለጥቂት 
ወራት ከቆዩ ለጤና ባለሙያ አነጋግሩ

አንዳንድ የተለመዱ ጥቃቅን የጎንዮሽ ጉዳቶች

• ማቅለሽለሽ ስሜት(የሆድ ህመም ስሜት)፡ አንዳንዴ 
ክኒኑን ክምግብ ጋር ወይም ከመኝታ በፊት መውሰደ 
ማቅለሽለሽ እንዲወገድ ያግዛል

• የቆሰለ ጡት

• በወር አበባ መካከል ደም መፍሰስ

• በጣም የቀለለ ወይም ከነጭራሹ የወር አበባ ያለ 
መምጣት

አንዳንድ ያልተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከተሉትን 
ያካትታሉ፡

• ራስ ምታት

• የስሜት መለዋወጥ ወይም ጭንቀት

• የስውነት ክብደት ለውጥ

• የወሲብ ፍላጎት ማነስ

• ብጉር

• የጸጉር እድገት መጨመር
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ከባድ የጉንዮሽ ጉዳቶች

በጣም ትንሽ ቁጥር ያላችው ሴቶች በከባድ የጎንዮሽ 
ጉዳቶች ይሰቃያሉ። እነዚህም  የልብ ድካም፣ የደም ቅዳ 
ቧንቧዎች፣ ደም መላሽ ቧንቧዎች፣ የደም ግፊት፣ የሓሞት 
ከረጢት ሕመም፣ የጉበት እጢ እና ሃይለኛ ራስምታት 
ናቸው።

እነዚህ ከታች የተዘረዝሩት ካሉ በፍጥነት የጤና ባለሙያ 
ማየት

• ከባድ የሆድ ሕመም

• ከባድ የደረት ሕመም ወይም የመተንፈስ ችግር 

• ከባድ የራስ ምታት እና መፍዘዝ

• በማንኛውም የሰውነት ክፍል የድካም ስሜት ወይም 
መደንዘዝ

• የዓይን ችግሮች (ማየት አለመቻል ወይም ብዥታ)

• የመናገር ችግሮች

• ከባድ የእግር ሕመም(ባት እና ጭን)

• የወፍ በሽታ 

የጤና ባለሙያ ክኒኑን መውሰድ ወይም ማቆም 
እንዳለብዎት ለመወስን ይረዳዎታል

ክኒን ሳልውስድ ቢያልፈኝስ?

• በተቻለ ፍጥነት ይውሰዱት

• እንዴት እንድሚቀጥሉት ለማውቅ የጤና ባለሙያ 
ወይም ፋርማሲስት ያነጋግሩ

• እንደገና ለ14 ቀናቶች ክኒን እስኪወስዱ ድረስ ሌላ 
የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች እንድ ኮንዶም ያሉትን 
ያስቡበት

የወር አበባ ሳይመጣ ከቀረስ?

• አንዳንድ ጊዜ ምንም እንኳን ክኒኑን ብትክክል ቢውስዱም 
የወር አበባ ላይመጣ ይችላል። ይህ የክኒኑ የተለመድ 
የጎንዮሽ ምልክት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እርግዝና 
አጋጥሞ ሊሆን ይችላል።  ክኒኑን መውሰድ ይቀጥሉ 
ሆኖም የእርግዝና ምርመራ ለማድረግ ደግሞ ግምት 
ውስጥ ያስገቡት

• ብዙ ጊዜ የወር አበባ መቅረት ካጋጠመ ለጤና ባለሙያ 
ያነጋግሩ

• ክኒን ሳይወስዱ ቀርተው የወር አበባ ሳይታይ ከቀረ 
ወዲያውኑ የእርግዝና ምርመራ ያድርጉ

ክኒን ለሁሉም ሴቶች ለመጠቀም ዋስትና አለውን?

• አይደለም! እርስዎ ክኒን ለመጠቀም የጤና ባለሙያ 
ያማክሩ። የሆነ የጤና እክል/ችግር/ ይንገሩ፡  (ለምሳሌ 
ስለ ስርጭት፣ ሃይለኛ የራስ ምታት፣ ካንስር ወዘተ)

• ክኒን በሚወስዱብት ጊዜ ሲጋራ ማጨስ ከባድ ለሆነ 
የጎንዮሽ ጉዳቶች ለመያዝ ዕድል ይጨምራል

አስታውሱ

• በየቀኑ አንድ እንክብል(ክኒን) በተመሳሳይ ስዓት ሲወሰድ 
ውጤታም ይሆናል

• ለማስታወስ እንዲያግዝዎት እንክብሉን በየቀኑ 
ከሚያዘወትሩት ድርጊት ለምሳሌ ወደ መኝታ ቤት 
ስትሄድ፣ምግብ ብምትበላብት ጊዜ፣ ጥርስ ሲያጸዱ 
የመሳስሉት ጋር በተመሳሳይ ስዓት መውሰድ ጠቃሚ 
ነው ክኒኑ ወዲያውኑ አይሰራም ስለዚህ ሌላ የአርግዝና 
መከላከያ ዘዴ እንድ ኮንዶም ለመጀመሪያ እና ሁለተኛ 
ሳምንት መጠቀም ግምት ውስጥ ያስገቡ (ክኒኑን እንዴት 
እጠቀማለሁ? የሚለውን ይመልከቱ)

• ክኒን ክእርግዝና ይከላከላል ነገር ግን ከአባላዘር በሽታ 
አይከላከልም

• አንዴ ክኒን መውሰድዎን ካቋረጡ እርግዝናን 
አይከላከልም



የወሊድ መከላከያ መርፌ ምንድነው?

• የወሊድ መከላከያ መርፌ፡  በመርፌ የሚስጥ ሆርሞን 
ነው። ሴቶች እርግዝናን ለመከላከል ሊጠቀሙበት 
ይችላሉ

• በሶስት ወር አንዴ መርፌውን መውጋት አለብዎት

• መርፌው በጤና ባለሙያ ዳሌ በሚባል የስውነት አካል 
ይስጣል

እንዴት ነው የሚሰራው?

• የወሊድ መከላከያ መርፌ ፕሮጅስትን የተባለ ሆርሞን 
የያዘ ነው። ይህ ሆርሞን በየወሩ እንቁላል እንዳይለቀቅ 
ያግዳል ስለሆነም የእንቁላል ሕዋስ ከሌለ ማርገዝ 
አይቻልም

• የማሕጽን ልፋጭ ውፍራም እንዲሆን ያደርጋል በዚህም 
የወንድ የዘር ፍሬ ውስጥ ለመግባት ይቸገራል

• የማሕጸን ሽፋን ገበር በመቀየር  በማሕጸን ውስጥ 
የተዘጋጀው የእንቁላል ህዋስ እዛው ማሕጸን ውስጥ 
ለመጣበቅ ይቸገራል ምንም እንኳን የእንቁላል ህዋስ 
ቢለቀቅ እና ቢዳቀል ማደግ አይችልም

• የወሊድ መከላከያ መርፌ በ99.7% እርግዝናን 
ይከላከላል

• እያንዳንዱ መርፌ ለሶስት ወራት ያህል እርግዝናን 
መከላከል ይችላል ስለሆነም መከላከያውን ለመቀጠል 
የጤና ባለሙያ በመደበኛነት ማየት ያስፈልጋል

በስንት ጊዜ ውስጥ ስራውን ይጅምራል?

• የወሊድ መከላከያ መርፌ በመጀመሪያዎቹ የወር አበባ 
በታየ አምስት ቀናቶች ከተወጉ ክ24 ስዓታት ብሃላ 
መስራት ይጀምራል 

• የወሊድ መከላከያ መርፌ  የወር አበባ ከመጣ ከአምስት 
ቀናቶች ብሃላ ከተወጉ ክ14ቀናቶች  ብሃላ መስራት 
ይጀምራል 

• የወሊድ መከላከያ መርፌ  ከወሊድ ወይም ደግሞ 
የጽንስ መጨንገፍ ካጋጠመ በሃላ ከተወጉ ወዲያውኑ  
ስራ መስራት ይችላል

የወሊድ መከላከያ መርፌ ከየት ማግኘት እችላለሁ?

• የወሊድ መከላከያ መርፌ  ከጤና ባለሙያ ማግኘት 
ይቻላል። ሁልጊዜ አንድ ሓኪም እንዲከታተልዎ ከወሰኑ 
የቤተስብ ዶክተር ይፈልጉ (family Doctor finder) 
በቴሌፎን ቁጥር 2049787111 ወይም ደግሞ የነጽ 
ጥሪ ቁጥር 1-866-690-8260 መደወል ወይም ደግሞ 
www.gov.mb.ca/health/familydoctofinder 
በመጻፍ ማግኘት ትችላላችሁ

• የወሊድ መከላከያ መርፌ  ዋጋ 30 ዶላር ይደርሳል። 
በመንግስት ድጎማ ፣ first nations, Inuit ወይም 
የግልዎ የጤና ፕላን ካለዎት ውጪው ይተሽፈነ ነው። 
የመክፈል ችግር ካለዎት የጤና ባለሙያውን ይንገሩ።

• ከ22 ዓመት በታች ከሆኑ የወሊድ መከላከያ መርፌ  
በአስራዎቹ ከሚገኙ ከሊኒኮች አንዳንዴ በነጻ ማግኘት 
ይችላሉ

የወሊድ መከላከያ መርፌ ከአባላዘር ብሽታ እና ኤች 
አይ ቪ ይከላከላል ወይ?

• አይከላከልም! ወሲብ በሚፈጽሙበት ጊዜ ሁሉ ደህንነቱ 
የተጠበቀ የወሲብ አቅርቦቶችን መጠቀም ከአባላዘር 
በሽታ እና ከኤች ኣይ ቪ የመያዝ አደጋን ይቀንሳል። ሁል 
ጊዜ የወሲብ ግንኙነት የሚፈጽሙ ከሆነ መደበኛ የሆነ 
ምርመራ ማካሄድ ግምት ውስጥ ያስገቡ

በስንት ጊዜ ነው መርፌው የሚውስደው?

• በየሶስት ወር መርፌ መወሰደ አለበት

• መርፌ የሚወስዱበትን ጊዜ ግድ ማስታዎስ አለብዎት 

• መርፌውን ለመውሰድ ከዘገዩ በዛው መጥን መርፌው 
እርግዝናን መከላከል አይችልም

• ብወንድ ብልትና ብሴት ብልት ውሲብ የምትፈጽሙ 
ክሆነና መርፌውን ለመውስድ ከዘገዩ ሌላ የወሊድ 
መከላከያ ዘዴ እንድ ኮንዶም  ለሁለት ሳምንት 
መጠቀም ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎት
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የጤና ባለሙያው መርፌውን እንዳቋርጥ የማይፈልግ 
ከሆነስ?

የህክምና አገልግሎት ተጠቃሚ የመጨረሻውን ውሳኔ 
የመስጠት መብት አለው። ምንም እንኳን ሃኪሙ ሌላ 
አማራጭ ዘዴዎችን ሊጠቁም ቢችልም ተጠቃሚው ውሳኔ 
እንዲወስን መግፋፋትም አይችልም። የጤና ባለሙያው 
ፍልጎቶቾዎን ወይም መብቶቾዎን  እንድማያከብር 
ከተገንዘቡ ወይም ምቾት የማይሰማዎት ከሆነ ሌላ የጤና 
ባለሙያ የመፈለግ መብት አልዎት። ወደ family doctor 
finder ቴሌፎን ቁጥር 204-786-7111 ወይም  
1-866-690-8260 ይደውሉ።

መርፊው መሓን ያደርገኛል?

• አያደርግም! የወሲብ መከላከያ መርፌ የሚያስከትላቸው  
ውጤቶች ጊዜያዊ ናቸው ስለዚህም ሰውነትዎ 
የመጨረሻውን መርፌ ከተውጉ ከአስር ወር በሃላ ወደ 
ነበረበት ተፍጥራዊ ሁኔታ መመለስ መቻል አለበት

የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?

• በወሊድ መከለከያ ክትባት ላይ እያሉ የአጥንት ጥንካሬ 
መሳሳት ያጋጥማል። ለበለጠ መረጃ የጤና ባለሙያ 
ይጠይቁ

• አንዳንድ የዚህ መርፊ ተጠቃሚዎች በወር አበባ መካካል 
ደም መፍስስ፣ ከባድ የወር አበባ ወይም ደግሞ ጭራሽ 
የወር አበባ ያለመምጣት ያጋጥማል

• ሌሎች የትለመዱ የጎንዮሽ ጎዳቶች የጡት መወጠር፣ 
የምግብ ፍላጎት መጨመር፣የስሜቶች ለውጦች፣ ራስ 
ምታት ወይም መፍዘዝ እና የወሲብ ስሜት መቀነስ ናችው

• የወሊድ መከለከያ ክትትልን ውጤት በቶሎ ማቆም 
አይቻልም የጎንዮሽ ጉዳቶች መድሃኒቱ  ሙሉ በሙሉ 
እስኪያቆም ደረስ ሊቆይ ይችላል

• መርፌውን ካቆሙበት 10 ወር በሓላ ወደ ተፍጥሮዊ 
የማፍራት አቋም መመለስ ይችላሉ

• የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከስቱት በሆርሞን ስርዓትዎ 
በሚሰራው መድሃኒት ነው። አሰራሩም እንደዛው ነው

• አንዳንድ ሴቶች የሆርሞን የወሊድ መከላከያ ከጀመሩ 
በሃላ የስሜት መለወጥ እና ጭንቀት ያጋጥማቸዋል። 
እነዚህን ለውጦች ካጋጠሙዎት ወይም ጉዳዩ ካሳሰብዎት 
የጤና ባለሙያ ያነጋግሩ

• የወሊድ ከትባቱን ለረጅም ጊዜ የተጠቀሙ ሴቶች 
አጥንታቸው ውስጥ የሚገኝ ካልሲይም ብትንሽ መጠን 
መቀነሱን ጥናቶች አሳይተዋል ። ይሄ ደሞ ኦስትዮፐሮሲስ 
እንዲመጣ ምክንያት ይሆናል። ይሄ ሁኔታ እንዳይመጣ 
መንቀሳቀስ፣ በቂ ካልስየም( እስከ 1,000 ሚሊግራም 
በቀን) እንዲሁም ኣለማጨስ ኦስትዮፐሮሲስ እንዳይመጣ 
ይከላከላል።

የወሊድ መከለከያ ክትባት መርፌ በጊዜ ካልወሰደሽ፣ 
እንዲሁም እርጉዝ መሆንሽህን ከተጠራጠርሽ፣ ድንገተኛ 
የወሊድ መከላከያ ከፋርማሲ ወይ የህክምና ጣብያ 
በፍጥነት ማግኘት ይቻላል።



የአባላዘር በሽታ ምንድነው?

• የአባላዘር በሽታ ከአንድ ግለስብ ወደ ሌላኛው ሰው 
ግብረስጋ ግንኙነት በመፈጸም ወይም በመነካካት 
የሚመጣ በሽታ ነው

• አንዳንድ የአባላዘር በሽታ በበሽታው በተጠቁ የስውነት 
ክፍል ደም ፥ የወንድ ዘር ፥ የሴት ብልት ወይም 
የፊንጢጣ ፈሳሽ በሴት ወይም በመቀመጫ(ቂጥ) 
በሚደረግ የወሲብ ግንኙነት በኩል ይተላለፋሉ 

• አንድንድ የአባላዘር በሽታ  በበሽታው የተበከለውን 
የሰውነት ቆዳ በመንካት ይተላለፋሉ

• አንዳንድ የአባላዘር በሽታ መደሃኒት/አደንዛዥ ዕጽ/ 
ለመውሰድ የሚጠቀሙብት መርፌ/ሲሪንጋ/ በማጋራት 
ወይም የወሲብ መጫወቻዎችን በማጋራት ወድ ሌሎች 
ይተላለፋሉ

• አንዳንድ የአባላዘር በሽታ በበሽታው ከተያዘ ግለሰብ 
በእርግዝና እና በወሊድ ጊዜ ወደ ህጻኑ ሊተላለፉ ይችላሉ

• አንድ ግለሰብ በተመሳስይ ጊዜ ከአንድ በላይ የአባላዘር 
በሽታ ሊኖረው ይችላል

የአባላዘር በሽታ ሊታከም/ሊጠፋ/ ይችላል?

ብግበረስጋ ግንኙነት የሚተላለፍ ብዙ ዓይነት የአባላዘር 
በሽታ አሉ። የአባላዘር በሽታ የሚከሰቱት በቤክቴሪያ ፣ 
በጥገኛ ተውሳክ ወይም በቫይረስ ነው። አንዳንድ የአባላዘር 
በሽታ በሓኪም የታዘዙ መድሃኒቶችን በመውሰድ ሊፈወሱ 
ይችላሉ። 

ሊፈወሱ/ሊድኑ/ ከሚችሉት ለምሳሌ፡

• ክላሚዲያ

• ጨብጥ

• የጭገር ቅማል

• ቂጥኝ

• ትራይኮሞዋኒያሲሲ

አብዛኛው የቫይረስ በሽታ ሊድን አይችልም ፡ሆኖም ግን 
መድሃኒቶች አሉ የሚወሰዱ የበሽታውን ዕድገት የሚያዘገዩ 
፣ህመምንና ስቃይን የሚያስታግሱ ። የቫይረስ አባላዘር 
በሽታ ለምሳሌ፣

• የስው ፓፒሎማ ቫይረስ (ኤችፒቪ) የአባላዘር ብልቶች 
(አንዳንድ የዚህ በሽታ መዘዘን ለመከላከል የሚውል 
ክትባት አለ)

• ችፌ

• ኤች ኣይ ቪ

• ሄፓታይተስ ሲ

• ሄፓታይተስ ኤ እና ሄፓታይተስ ቢ (እነዚህን ለመከላከል 
ክትባት አለ)

የአባላዘር በሽታ እንዳለኝ እንዴት አውቃልሁ?

ምንም ምልክቶች ሳይኖር የአባላዘር በሽታ ሊኖርብህ/ሽ 
ይችላሉ ወይም ምልክቶችም ሊኖሩ ይችላሉ፡ በሽታው 
እንደያዘህ/ሺ ለማወቅ ያለው መንገድ መመርመር ብቻ ነው።

የአባላዘር በሽታ ምልክቶች እንደነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ፣

• የተለየ ወይም ሃይለኛ ሽታ(ጠረን) ያለው ፍሳሽ ከሴት 
በልትዎ ሲወጣ

• ከወንድ ብልት ፍሳሽ ሲወጣ

• በሽንት ወቅት ማቃጠል ወይም የደም መፍሰስ

• ሽንት መሽናት መቸገር( ለመሽናት መፈለግ ግን 
ማንጠባጥብ ብቻ)

• የወር አበባ ጊዜ መዛባት

• ሽፍታ ፣ እብጠት፣ ቁስል ወይም የመረቀዘ በብልት 
ወይም መቀመጫ(በሴት ብልት፣በወንድ ብልት ወይም 
ፊንጢጣ አከባቢ)

• መቅላት እና ማሳከክ በጾታ ብልትዎ (ብልት ወይም የሴት 
ብልት)ወይም ፊንጢጣ 

የአባላዘር በሽታ
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
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• እብጠት በሴት ብልት ፣ወንድ ብልት ወይም ቆለጥ

• ህመም በሆድ ታችኛው እና በታፋ መካክል 

ምንም ምልክቶች ወይም በአጠቃላይ ሁሉም ላይኖሩ 
ይችላሉ። ወስባዊ ግንኙነት የሚያደርጉ ከሆነ የጤና 
ምርምራ ኣንዲይደርጉ ሓኪምዎን ያሳስቡት። የአባላዛር 
በሽታ ምርመራ በፈለጉት ጊዜ ማደረግ ይችላሉ።

የአባላዘር በሽታ እንዳይዘኝ ምን ማድረግ እችላለሁ?

• ጤናው የተጠበቀ የወሲብ አቅርቦቶችን ይጠቀሙ

• የእያንዳንዱ ግለሰብ የስውነት አካል ከሌላ ግለሰብ 
በቀጥታ እንዳይገናኝ ለማድረግ ማገጃ መጠቀም 
ይቻላል። በሴት ብልት ወይም በመቀመጫ ወሲብ 
የምትጠቀም ከሆነ፡ በውጭ ይሆን በውስጥ ኮንዶም 
እንዲሆም ጓንት ማለስለሻ ቅባት በመጠቀም ከአባላዘር 
በሽታ መከላከል ይቻላል። በሽታው እንዳይተላለፍ 
በወሲብ መጫወቻዎች ላይ ኮንዶም ማጥለቅ ይቻላል።

ለአባላዘር በሽታ ምርመራ እንዴት እችላለሁ?

ለአባላዘር በሽታ የተለያዩ ዓይነቶች ምርምራዎች አሉ። 
በብልት(ወንድ ብልት ወይም ሴት በልት)፣ ቆዳ፣ የደም 
ናሙና፣የሽንት ናሙና እና ከሴት ወይም ከወንድ ብልት 
አካባቢ ካለው ቁሰል በተወሰደ ናሙና፡ በጤና ባለሙያ 
የሚደረግ ምርመራ ያካትታል። የምርመራው ውጤት 
በበሽታው ለመያዝ አውንታዊ ከሆነ የጤና ባለሙያው 
ከዚህ በፊት ወሲብ ከፈጽሙት ግለሰቦች አድራሻ 
ሊጠይቆት ይችላል ይህም ሰዎቹ የህክምና አገልግሎት 
እንዲይገኙ ያስችላል። ሁሉም መረጃዎች ሚስጥራዊና ግላዊ 
ናቸው። ከበሽታው ነጻ ለመሆን የአጋር ወይም የወላጅ 
ፍቃድ አያስፈልግዎትም ፡ ሚስጥራዊ ምርመራ ያደርጉ። 
ምርመራውን ከጤና ባለሙያ ጋር በመሆን በአቅራቢያዎ 
በሚገኘው ወይም በጤና ማእከል ማድረግ ይቻለል።



Developed by:

This brochure provides  
general information only and 
should not be considered a 
substitute for professional  
advice. Decisions about  
medical treatment and care 
should always be made in 
consultation with a qualified 
and/or licensed health care 
provider. If you feel that you 
may need medical advice, 
please consult a qualified 
health care professional. 

mountcarmel.caserc.mb.ca


