إذا كان لديك أي استفسار ميكنك االتصال:

هل لديك سؤال حول ...فريوس
نقص املناعة البرشية واإليدز؟

إنفريوسنقصاملناعةالبرشيةميكنالوقايةمنهعنطريق:
استخدام الواقي (الذكري أو األنثوي) يف العالقات
الجنسية التي يرافقها إيالج وتجنب قذف السائل املنوي
يف الفم إذا كان ميارس الجنس عن طريق الفم .يف حال
اإليالج بالرشج ينصح باستخدام مزلقات دهنية مصنوعة
أساساً من املاء باإلضافة إىل الواقي الذكري (ال تستخدم
مطلقاً مزلقات دهنية تعتمد عىل زيت أو كرميات).
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عدم تقاسم املحاقن واإلبر وغريها من األدوات لتحضري
مخدرات عن طريق الحقن أو تعاطي مخدرات عن
طريق الشم واستخدام أدوات لثقب الجلد ذات
االستعامل ملرة واحدة أو معقمة (أقراط ،ثقوب بريسينغ،
مواد وشم .)...تجنب االستخدام املشرتك لشفرات الحالقة
وفرش األسنان.
اليوم ،وبفضل العالج املضاد للفريوسات الرجعية،
ستتمكن األم املصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وتم
معالجتها بشكل صحيح من الحمل والوضع بدون مشاكل
وسيتمكن طفلها من أن يولد سليامً من فريوس نقص
املناعة البرشية .وإذا ِ
كنت مصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية فإن الرضاعة الطبيعية ال ينصح بها لتغذية
الطفل.
عندما يكون الشخص املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية يف طور العالج وحمله
الفريويس ال ميكن كشفه ،فإن هذا يحد بشكل كبري من خطر انتقال الفريوس إىل
أشخاص آخرين.

ما هي الوقاية بعد التعرض للمرض؟
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هو تدبري استثنايئ من الوقاية ،يتمثل بتناول دواء مضاد للفريوسات الرجعية ملدة
 82يوماً بعد تعرض محتمل لفريوس نقص املناعة البرشية للحد من خطر العدوى.
ويجب عليك الذهاب إىل قسم الطوارئ ويفضل يف غضون الساعات الستة األوىل من
التعرض للمرض وكحد أقىص بعد  27ساعة وسوف يقوم الطاقم الطبي بتقييم حالتك
الخاصة.

كيف ميكنني معرفة ما إذا كنت مصاباً بفريوس نقص
املناعة البرشية؟

إن فريوس نقص املناعة البرشية ال ينتقل عن طريق:

إن الطريقة الوحيدة ملعرفة ذلك هو إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البرشية ،وهو تحليل
خاص (ال يتم اكتشافه يف تحليل روتيني) .منذ أن يدخل فريوس نقص املناعة البرشية باتصال
معنا إىل أن تظهر األجسام املضادة التي يتم اكتشافها يف االختبار قد تستغرق فرتة تصل إىل
 3أشهر .ومن املهم جدا ً أن نعرف متى كان لدينا آخر مامرسة محفوفة بالخطر ملعرفة ما إذا
كانت النتيجة موثوقة أو ينبغي تكرار االختبار.

التقبيل أو املداعبة أو املصافحة أو
اللمس أو القيام باستمناء رشيكك.

هناك اختبارات رسيعة للكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية ،وميكن الحصول عىل
نتيجتها يف أقل من  04دقيقة.
يجب أن يكون اختبار فريوس نقص املناعة البرشية دامئاً طوعياً ورسياً وميكن إجراؤه مجاناً يف
املراكز الصحية من القطاع العمومي ويف املنظامت غري الحكومية.

ما هو فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز؟
إن فريوس نقص املناعة البرشية هو من الفريوسات
التي تقوم عندما تدخل يف جسمنا بتدمري مناعاتنا ،ما
يجعل من السهولة اإلصابة بأمراض أخرى .ويعد اإليدز
حالة متقدمة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
والذي يحدث بعد سنوات من اإلصابة عندما ال يتم
تناول عالج أو عند فشل هذا العالج.

كذلك ميكن إجراؤه يف مختربات التحاليل الرسيرية الخاصة ويف بعض الصيدليات.
يف بعض مراكز األمراض املنقولة جنسياً واملنظامت غري الحكومية والصيدليات لن يطلبوا منك
البطاقة الصحية.

متى ينصح بإجراء اختبار فريوس نقص املناعة البرشية؟
• إذا مل تكن قد أجريت مطلقاً هذا االختبار سابقاً ومارست الجنس بدون واقي ذكري فمن
املستحسن أن تقوم بإجراء االختبار.
كنت تعتقدين ِ
• إذا ِ
بأنك حامل أو تخططني للحمل.
• إذا كنت مصاباً بأحد األمراض املنقولة جنسياً أو مرض السل أو التهاب الكبد الفريويس.
• إذا كان لديك رشيك ثابت وترغب يف التوقف عن استخدام الواقي الذكري مع رشيكك.
• إذا كنت قد تقاسمت موادا ً لتحقن نفسك باملخدرات (محاقن ،إبر ،مالعق ،مرشحات)...
أو قد استخدمت موادا ً غري معقمة للثقوب يف الجلد أو األغشية املخاطية (أقراط ،ثقوب
بريسينغ ،وشوم.)...
إذا كانت لديك مامرسة محفوفة باملخاطر ،فال تنتظر ،واذهب إىل املركز الصحي الخاص بك
أو أي مركز آخر حيث ميكنهم إجراء االختبار لك .وهناك سوف يقومون بتقييم حالتك وتبيان
االختبار لك ويف حالة حصول نتيجة إيجابية فسوف يقومون بتقديم املشورة لك بشأن كيفية
املبارشة لتلقي الرعاية الطبية.

الدموع أو العرق أو اللعاب أو السعال أو العطاس.

كيف ميكن انتقال فريوس نقص املناعة البرشية؟

التعايش أو العمل مع أشخاص مصابني بهذا الفريوس.

عند مامرسة الجنس سواء كان بإيالج يف الرشج أو املهبل
بدون استخدام واقي ذكري.

تقاسم حاجيات االستعامل العام،
واملالبس أو الطعام ،وحاممات
الدوش ،واملغاسل أو املراحيض،
واملسابح ،واملرافق الرياضية أو
مرافق الرتفيه ،ومكان العمل ،ودور
اإلقامة ،واملدارس ،ومنتجعات املياه املعدنية ،واملنتجعات واألماكن العامة.

عضات أو لسعات حيوانات أو
بعوض أو حرشات أخرى.

أما يف الجنس عن طريق الفم فإن تجنب تلقي السائل املنوي
يف الفم يقلل من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البرشية.
إن وجود أمراض أخرى منقولة جنسياً ( )DTSيزيد من خطر
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية.

عن طريق تبادل املحاقن واإلبر وغريها من مواد الحقن أو أي
يشء له عالقة بهذا األمر أو عىل اتصال بالدم امللوث.

إن معرفة ما إذا كنت مصاباً بفريوس نقص املناعة البرشية سوف يتيح لك االستفادة بأقرب
وقت ممكن من متابعة طبية والوصول إىل عالج فعال للحيلولة دون حدوث مضاعفات يف
صحتك وتحسني نوعية حياتك .باإلضافة إىل ذلك سوف تتمكن من حامية نفسك من اإلصابة
مرة أخرى والحيلولة دون انتقال الفريوس إىل أشخاص آخرين.

تربع أو تلقي دم ،يف البلدان التي تكون فيها املراقبة مناسبة.

من األم إىل طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية.

