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معلومات

:HIV حقائق تحتاج إىل معرفتها حول فريوس نقص املناعة البرشي

يتشارك فريوس نقص املناعة البرشي مع بعض الفريوسات يف طرق 

العدوى مثل الفريوسات الكبدية والعدوى املنقولة جنسيًا.

الفريوس غالبًا ما يفقد القدرة عىل العدوى خارج جسم اإلنسان ىف فرتة 

قصرية قد تصل إىل عدة دقائق، عىل عكس بعض الفريوسات  مثل الفريوسات 

الكبدية B و C التي قد تظل ُمعدية حتى أسابيع أو أشهر.

ال يحتاج التعامل مع املصاب/ة  بفريوس نقص املناعة البرشي وتقديم 

الرعاية والخدمات الصحية أي احتياطات إضافية لحاميتك من العدوى غري 

االلتزام باالحتياطات العامة والقياسية املوىص بها ملكافحة العدوى. 
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يف حالة الوخز من حالة مؤكد إصابتها بالفريوس:

يتم عمل اإلسعافات األولية مثل غسيل وتطهري وتغطية الجرح.

يتم التوجه إىل فريق مكافحة العدوى باملنشأة الصحية التابع لها مقدم 

الرعاية الصحية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

يتم عمل فحص فريوس نقص املناعة البرشي (األجسام املضادة) ملن 

تعرض إىل الوخز مبارشة بعد التعرض.

يتم رصف مجموعة من األدوية تؤخذ كجرعة رسيعة ووقائية، والبد أن يتم 

تناولها قبل مرور ٧٢ ساعة من التعرض للعدوى واستعاملها ملدة ٢٨ يوًما.  

 كمقدم رعاية صحية، تعرف عىل

 املزيد من املعلومات حول تشخيص

 وعالج مرض فريوس نقص املناعة

 البرشي واإليدز من

www.who.int/hiv/ar/
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ما ميكنك أن تفعله للمساهمة ىف مواجهة اإليدز 

والوصم ىف مرص:

تصحيح املفاهيم الخاطئة عن الفريوس ومعالجة الوصم تجاه املصابني 

بفريوس نقص املناعة البرشي.

التعامل السليم مع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي 

لتشجيعهم عىل مصارحتك بحالتهم الصحية.

توفري الرعاية الطبية واملعاملة الطيبة والكرمية لكل املرىض.

لـمقدم 

الــرعاية الــصحية

من مقدمي الرعاية الصحية 

يرفضون تقديم خدماتهم 

ملرىض اإليدز

 ٪٧١
من حقك كمقدم 

للرعاية الصحية 
الحصول عىل 

الدعم الكامل من 

املنشأة الصحية يف 

حالة تعرضك لخطر 

اإلصابة بالفريوس.

توفر املستشفيات 
هذه األدوية ملوظفيها عن 

طريق قسم الطب املهني 

والبيئي أو مكافحة العدوى 

من خالل التواصل مع 

الربنامج الوطني لإليدز.

من حق أى شخص متعايش مع 
فريوس نقص املناعة البرشى 

املسبب لإليدز الحصول 

عىل الخدمات الصحية 

والرعاية الطبية الالزمة 

داخل أي منشأة  صحية 

بدون وصم أو متييز. 


