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 فیروس نقص المناعة البشریة
 معلومات للمریض، الحقوق وقواعد السلوك ومعلومات الحمایة من العدوى المقدمة من أطباء الحمایة من العدوى.

 
 لماذا وصلتك ھذه المعلومات؟

بفیروس نقص المناعة البشریة. یوجد في ھذا المنشور معلومات عن فیروس نقص المناعة البشریة وكیف یتم لقد أصبت، أو یشك بأنك أصبت 
 عالجھ وماذا تحتاج أن تفعل.

 
 ما ھو فیروس نقص المناعة البشریة؟

بشكل صحیح، تخفف من كمیة  ثر على نظام المناعة الخاص بك. یوجد ھذه األیام أدویة، إن تم أخذھاؤفیروس نقص المناعة البشریة ھو فیروس ی
ما یجعل الشخص المصاب بفیروس نقص المناعة البشریة یحیا حیاة طویلة وصحیة. إن تم أخذ األدویة بالشكل الصحیح ھو الفیروس في الجسم و

سم مع تناول خر. ال یشفى الشخص من عدوى فیروس نقص المناعة البشریة، ولكن یبقى الفیروس في الجآتقل خطورة نقل العدوى إلى شخص 
العالج المالئم. إن لم یحصل الشخص المریض على العالج تضعف المناعة، ومن الممكن أن یتطور بعد عدوى غیر طبیعیة أو مع السرطان. ھذه 

یدز.إا فیروس نقص المناعة البشریة عند معظم الناس إلى یدز. ال یتطور أبدً إالمرحلة المتقدمة تسمى   
 

ة البشریة؟كیف یعدي فیروس نقص المناع  
محمي، ممكن عبر الجنس المھبلي أو الجنس في فتحة المعظم الناس الذین لدیھم فیروس نقص المناعة البشریة یصابون من خالل الجنس غیر 

تقل من ا وفیروس نقص المناعة البشریة ممكن أن ینجدً  الشرج، وفي بعض األحیان عبر جنس الفم. الدم المصاب بفیروس نقص المناعة البشریة معدٍ 
ستخدمتم نفس معدات العدوى. یتواجد خطر العدوى أیضا إن تواصل الدم المصاب بفیروس ابرة أو إن إخر عبر نقل الدم أو وخزة آشخص إلى 

شریة لبنقص المناعة البشریة مع السائل الموجود في العین أو األنف أو الفم أو جروح البشرة. یخفف بطریقة فعالة عالج ضد فیروس نقص المناعة ا
مل خطر العدوى بشكل قوي، لكن ال یزیل الخطر للعدوى تماما. ممكن نقل عدوى فیروس نقص المناعة البشریة من األم إلى الجنین خالل فترة الح

ف زالة الخطر للمولود عبر المداواة ووقإأو الوالدة أو الرضاعة. إن كان معروف أن األم لدیھا فیروس نقص المناعة البشریة فمن الممكن 
 الرضاعة.

 
 متى ال یعدي فیروس نقص المناعة البشریة؟

ستفراغ أو الرشح الذي ال ال ینتقل فیروس نقص المناعة البشریة عبر الحضن أو التقبیل أو التربیت. ال تعدي أیضا الدموع أو البول أو البراز أو اال
مجروحة خطر العدوى.الیحمل الدم. ال یحمل الدم الموجود على البشرة غیر   

 
 الحقوق

 وفقا لقانون الحمایة من العدوى فإن الفحص وزیارة المراكز الطبیة والعالج من فیروس نقص المناعة البشریة مجانیة.
جتماعیة التي تحتاج إلیھا كي تتعامل مع المرض. سیعطیك الطبیب اإلرشادات عن كیف تتجنب تعریض لدیك أیضا الحق في المساعدة النفسیة اال

العدوى. ال یسمح بمعاملتك بشكل سيء بسبب أنك تتعایش مع فیروس نقص المناعة البشریة. یدخل فیروس نقص المناعة  خرین إلى خطراآل
 البشریة ضمن قانون التمییز وفي ضمن أساس التمییز، القصور الوظیفي.

 
 نشاط العمل

ل الخاص بك.ال تؤدي عادة عدوى فیروس نقص المناعة البشریة إلى الحد من الدراسة أو نشاط العم  
 

 الحمل والرضاعة
أن تحصلي على مساعدة كي تستطیعي/یستطیع شریكك أن یحمل مع أقل خطورات ممكنة لنقل العدوى إلى الجنین وإلى شریكك. ال  نتستطیعی

 تستطیع النساء المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة أن ترضع.
 

ن بفیروس نقص المناعة البشریةوأطفال مصاب  
تدریجیا. األطفال الذین یعیشون مع فیروس نقص  خصصة للعمرملد/ولي األمر واألطفال من خالل الطبیب المعالج على معلومات یحصل الوا

بیب المناعة البشریة لدیھم نفس الحق في رعایة الطفل والمدرسة كباقي األطفال ولكن ممكن أن یكون ھناك بعض الحاجات التي یجب مراعتھا. الط
الحمایة من العدوى یستطیع أن یعطي معلومات إلى الروضة إن وافق الوالد/ولي األمر. سیتم إخبار الرعایة الطبیة الخاصة  المعالج أو طبیب

 بالمدرسة عندما یبدأ الطفل في المدرسة.
 

 جراب الذكر المطاطي عند الجماع المھبلي والجماع بفتحة الشرج وجنس الفم
ستخدامھ دائما خالل كل عملیة اراب الذكر المطاطي حمایة جیدة ضد فیروس نقص المناعة البشریة وباقي األمراض الجنسیة المعدیة ویجب جیعتبر 
راب الذكر المطاطي، عند جستخدام ایجب . أیضا لكن لم تقیم النتیجة علمیا الجراب للنساء فعاالً /من الممكن أن یكون الجراب المھبلي. جنس

.بشكل صحیح، عند الجنس في فتحة الشرج والمھبل لتخفیف خطورة نقل فیروس نقص المناعة البشریة بأكبر شكل ممكنالعالج   
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وقائي باألدویة عالج  
جراب الذكر المطاطي أو عبر التواصل مع دمك أو بطریقة أخرى، فمن  نتقلت إلیك العدوى من شخص عبر تواصل جنسي ولم یحمِ اإن كانت 

. یجب أن یبدأ ھذا األمر )postexpositionsprofylax  )PEP نكشاف الوقائيى عالج وقائي باألدویة، ما یسمى ما قبل االالممكن أن یعط
 بأسرع وقت ممكن. تواصل بأسرع وقت ممكن مع الطبیب المعالج أو عیادة الحمایة من العدوى/خدمة الخفارة.

 
 تقفي العدوى

خرین. یجب آفیروس نقص المناعة البشریة كي یحصلوا على العالج وكي ال تنتقل العدوى ألشخاص من المھم جدا أن نجد األشخاص الحاملین ل
نقلوا العدوى لك أو تكون نقلت یعلیك إن كنت مصاب بفیروس نقص المناعة البشریة أن تخبرنا عن الشخص أو األشخاص الذین من الممكن أن 

تقاسمت معھم أدوات حقن أو في بعض  اجنسیا أو كان لدیك تواصل معھم جنسیا، أشخاصً عاشرتھم  االعدوى لھم. من الممكن أن یكونوا أشخاصً 
ستقبال بتقفي العدوى. ما تقولھ للذي یتقفى العدوى سري (تحت الحاالت أعضاء األسرة. یقوم طبیبك المعالج أو المرشد أو الممرضة في مركز اال

أنفسھم. عن علیھم أن یفحصوا ھمرھم بأناخبإن أنت. سیتم واجب الكتمان). األشخاص الذین تخبر عنھم لن یعلموا م  
 

 یجب دائما التعامل مع الدم بأنھ ناقل عدوى
 خر.آیجب على الذي یتعامل مع دمك أن یستخدم دائما القفازات عند تضمید الجرح أو أمر  •
 یجب أن تغلف األغراض التي تلوثت بالدم قبل الرمي. یجب غسل المالبس في الغسالة. •
ة فیروس نقص المناعب وصل الدم الخاص بك لعین أو ألنف أو لفم شخص ما فیجب الغسل مباشرة. یجب إعالم الشخص بأن الدم معدٍ إن  •

 عیادة الحمایة من العدوى/خدمة الخفارة.البشریة ویتوجب علیھ/علیھا أن یتواصلوا بأسرع وقت ممكن مع طبیبك المعالج أو 
 

خرآكي ال تنقل العدوى لشخص  قواعد السلوك التي یجب أن تتبعھا  
ھو مرض خطیر على العامة. أنت ملزم بأن تحول دون نقل العدوى منك إلى  وفقا لقانون الحمایة من العدوى فإن فیروس نقص المناعة البشریة

المجاالت التي ا ضمن خر بمرضك إن كان ھناك خطر عدوى. سجلنا أدناه قواعد السلوك المستند إلیھخر. یتوجب علیك إعالم الشخص اآلآشخص 
خر یتعلق بوضعك كي تحول دون العدوى. معظمھا تتعلق بكل األشخاص المتعایشین مع فیروس نقص المناعة البشریة والبعض اآل یذكرھا القانون

 وممكن أن یتغیروا مع الوقت. طبیبك یحدد أي قواعد التصرف التي تسري علیك.
 

 خر ویكون ھناك خطر عدوى.آشتراك في نشاط الحدود التي تتعلق بالعمل أو اال .1
 ال یسمح لك بالتبرع بالدم أو األعضاء أو نقل أنسجة. .2
 عالجیة التي تستخدمھا.الستخدامات البر/الحقن/أدوات حقن أخرى لستخدام اإلاخرین بال یسمح لآل .3
ستخدام وعاء خلط مشترك. اال یسمح لك ببر/الحقن المستخدمة في تعاطي المخدرات أو أمور أخرى. ستخدام اإلاخرین بال تسمح لآل .4

 للعدوى. نخرییجب حفظ كل أدوات الحقن وأن ترمى بشكل ال یعرض اآل
یجب أن تخبر رعایة األسنان أو الرعایة الطبیة التي ممكن أن تتواصل مع دمك بأن دمك یحمل العدوى عند على سبیل المثال أخذ  .5

 العینات أو الجراحة/العملیة.
ستخدام أدوات حادة وممكن أن یكون ھناك نزیف، على سبیل اخر یتضمن آلیة وشم أو فتح األذن أو ستقوم بعمل إن كنت ستقوم بعم .6

 خبار بأن لدیك "عدوى دم" قبل القیام بالعملیة.المثال "الحلق"، یتوجب علیك باإل
تصال الجنسي الذي یحمل خطورة نقل عدوى فیروس فیروس نقص المناعة البشریة قبل االیجب أن تخبر شریكك في الجنس بأنك تحمل  .7

نقص المناعة البشریة. ھذا الخطر من العدوى موجود في كل حاالت جنس الفم والجنس المھبلي والجنس في فتحة الشرج. یجب علیك أن 
تخدام ساطع. یجب علیك ستخدام جراب الذكر المطاطي ألنھ ممكن أن ینقاتعلم عن فیروس نقص المناعة البشریة حتى وإن كنتم نویتم 

ستخدام جراب المھبل/الجراب للنساء اجراب الذكر المطاطي عند الجنس المتضمن إدخال الذكر في الفرج أو فتحة الشرج أو الفم. یجب 
ستخدام الجراب المطاطي حتى عند الجنس المھبلي/الجنس في فتحة اخر. یجب علیك عند العالج الصحیح آإن كان ھناك تواصل جنسي 

 الشرج.
 خرین في أدوات الحمام كموس الحالقة أو فرشاة األسنان.ال یسمح لك بمشاركة اآل .8
 یجب علیك القدوم إلى الزیارات المجددة التي یراھا طبیبك مھمة. .9

 
اص بك.إن كنت حصلت على قاعدة سلوكیة تراھا خطأ، فیمكنك أن تتواصل مع طبیب الحمایة من العدوى الموجود لدى التنظیم النیابي الخ  
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