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هل تعلم ؟

العربية

الفحص              
 يف بعض الجمعيات التي تقوم بفحص رسيع )قطرة دم يف أطراف األصابع( ،

يف غضون 3 أشهر بعد أخذ املخاطر

 عند الطبيب املعالج ، يف تنظيم األرسة ، يف منزل طبي أو يف مستشفيات

إلجراء فحص دم روتيني ، يف غضون 6 أسابيع بعد املخاطرة

العالجات              

 يتم تقديم هذا العالج إىل شخص غري مصاب بفريوس نقص

 املناعة البرشية قبل اتخاذ خطر وهذا للوقاية من اإلصابة بالفريوس )ال

)يحمي األمراض املنقولة باالتصال الجنيس األخرى

 هذا عالج طارئ ياخذه الشخص الغريمصاب بفريوس نقص

املناعة البرشية يقلل من خطر انتقال الفريوس

 يبدأ هذا العالج يف أقرب وقت ممكن وبعد 72 ساعة كحد أقىص من

املخاطرة

 يتم إعطاءه من قبل طبيب املركز املرجعي فقط يف حالة ارتفاع خطر

 العدوى

: PrEP

: TPE

 سواء كنا الوالدين ، الرشكاء ، أعضاء مجتمعنا ، الزعامء الدينيني ، علينا

 جميعا أن نلعب دورا يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية ، فإن

مسؤوليتنا تقع عىل عاتقنا جميعا

Plate-Forme Prévention Sida
Place de la Vieille Halle aux blés 29/28
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هل تعلم ؟

 اإليدز هو مرض يهاجم نظام الدفاع عن الجسم، والذي يسببه

فريوس نقص املناعة البرشية

 الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كان املصاب مصابًا بالفريوس أم

      ال هو إجراء الفحص )االختبار الرسيع أو فحص الدم

 يتم عالج اإليدز ولكن ال ميكن الشفاء منه : توجد عالجات

 جديدة خفيفة وتسمح للشخص املصاب بفريوس نقص املناعة

 البرشية بتقليل شحنته الفريوسية لجعلها غري قابل للكشف.

لذلك يصبح فريوس نقص املناعة البرشية إذن غري معدي

 الشخص املصاب بفريوس نقص املناعة البرشية الذي لديه

 شحنة فريوسية غري قابلة للكشف ذلك بعد تناوله للدواء

يصبح غري معدي

.)

.

.(HIV)

الشحنة الفريوسية الغري قابلة للكشف

 الشحنة الفريوسية تشري إىل كمية الفريوس يف الدم واإلفرازات

الجنسية

 كلام قلت الشحنة الفريوسية ، كلام أصبح الشخص غري معدي

والعكس صحيح

 تعلن الشحنة الفريوسية غري قابل لالكتشاف )بفضل

 العالجات( عندما تتقلص بحيث ال يستطيع أحد الكشف عن

 فريوس نقص املناعة البرشية يف الدم. يبقى الشخص مصابًا

 بفريوس نقص املناعة البرشية ولكنه مل يعد ينقل فريوس نقص

 املناعة البرشية. ومن خالل املتابعة الطبية املنتظمة ومن

 خالل املعالجة الجيدة ، يصبح الشحنة الفريوسية غري قابل

للكشف )يلزم 6 أشهر

 حالة غري قابلة لالكتشاف = الحالة غري القابلة للعدوى تخص

 فقط فريوس نقص املناعة البرشية وليس غريها من األمراض

املنقولة باالتصال الجنيس

.)

.

.

كيف ينترش فريوس نقص املناعة البرشية؟

  تم العثور عىل فريوس نقص املناعة البرشية يف الدم ، الحيوانات املنوية، 

 السائل املنوي الذي ينتج قبل القذف ، يف األغشية املخاطية الرشجية ،

اإلفرازات املهبلية ، وحليب الثدي

ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية عند  

الجنس املهبيل أو الرشجي أو/و الفموي غري املحمي

 مشاركة اإلبر أو األشياء الحادة أو استخدام معدات حقن غري

معقمة

 من األم املصابة بالفريوس إىل طفلها أثناء الوالدة والحمل

 والرضاعة الطبيعية. ولكن إذا كانت األم لديها متابعة طبية

جيدة وتلقي عالجها بشكل جيد ، فإن وليدها سيولد سلبيًا

.

ال ينترش فريوس نقص املناعة البرشية عن طريق

التقبيل ,السعال ,العطس ,اللعاب ,الدموع

 املصافحات أو الحضن

تقاسم أدوات املائدة, الرسير املرحاض أوالحامم

تارشحلا تاغدل

كيف تحمي نفسك؟

مبساعدة الوقاية املشرتكة 

 
 استخدام الواقي الذكري أو األنثوي )واملزلق املصّنع باملاء عند  

الرضورة( ملنع االتصال مع

سوائل الجسم امللوثة

.الجلد املصاب أو التالف من األمراض املنقولة باالتصال الجنيس

:

:

.

.


