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ما هو فريوس نقص املناعة البرشية، ما هو األيدز?

نقص املناعة البرشية، هو فريوس، يتنقل إال بني البرش، خصوصيته مهاجمة و يحطم 
نوع معني من الكرياتالبيضاء ,(الخالياالليمفاوي CD4 . وهي املسؤولة عن نضام الدفاع 

املناعي الطبيعية للجسد. جهازاملناعة به ذه الطريق فسوف يصبح ضعيف املقامومة 
اىل حد إلغائه كلية من مهامه الطبيعية، فيصبح عاجز عىل موقومة فريوسات أخرى، 

 بكرتيات، األوليات، الفطريات و األورام.
ملحوضة: فريوس نقص املناعة البرشية قادر عىل أن ال يضهر أعراض واضحة لوجده 

 لعدة سنوات.
عندما يتعرض جهاز الدفاع املناعي الطبيعي اىل رضرفادح، فإن الجسد بجد نفسه 

بدوين دفاع أمام مسببات األمراض الداخلية و الخارجية. التي يستطعون تطويراألمراض 
اإلنتهازية والتي تؤادي اىل تطور األيدز ) نقص املناعة املكتسبة(

هل يوجد عالج لفريوس نقص املناعة البرشية ؟

توجد اليوم عالجات فعالة للغاية تستطيع السيطرة عىل الفريوس: إذا كان إيجابية اىل 
فريوس نقص املناعة البرشية و يتعاط عالجه بإنضباط، له فرص قليلة ليصبح ممتعة 

مكتبة و له عمر متوقع و ممثل لخشص السلبي الفريوس. إذا كان شخص إيجايب لفريوس 
نقص املناعة البرشية، وال يطعاط أي عالج فهوا عرضة اىل األمراض.

ملحوضة. إنه يف غاية االهمية إجراء تحليل و إختبارات لفريوس نقص املناعة البرشية، 
يف حالة شكل اوتكهن ان لديك سلوك و عادات فيها. خطر عىل صحتك. الدواء تكون 

له فعلية، حني يأيت تناولها يف اقرب وقت. حليا العالجات تستطيع وضع العدوى تحت 
السيطرة، ولكن ال يستطيعون القضاء متام ا عىل فريوس نقص املناعة البرشية من 

 الجسد؛ وهذا يف تناول العالج طوال الحياة.
أغلبية العالجات تتكون من تناول قرص/قرصني يف اليوم الواحد ( من املستحسن تناولهم 

دامئا يف نفس الوقت). و عن قريب سيتم إدخال. عالج يحتوي عىل .حقنة واحدة يف 
 الشهر/شهرين.

يفضل التقدم العلمي، اليوم أغلبية البرش اللذين يتعيشون مع فريوس نقص املناعة 
البرشية يستطيعون العمل، السفر، القيام بالرياضة، إنجار. األطفال مثل أي شخص.

U=U ما هي 
U=U غري قابل لإلنتقال= غري قابل لإلكتشاف ، األوضح هو غري قابل للكشف، غري قابل 

 لإلنتقال.
هذا يعني انه يفضل العالجات, و البحوث الفريوسية األشخاص اإليجابية لفريوس نقص 

املناعة البرشية، انه مل يعد قابل لالكتشاف من خالل. التحليل و اإلختبارات يف مل يعد 
 الشخص قادراعىل نقل العدوى.

هذا هو السبب ىف أننا نتحدث عن الورقية كعالج أو حقيقة تناول العالجات, إنها أفضل 
طريقة ملنع نرش فريوس نقص املناعة البرشية .

كيف ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية ؟

فريوس نقص املناعة البرشية ال يتنقل إال عرب السوائل التايل: دم، الحيوانات املنوية، 
اإلفراز املهبيل، حليب الثدي. ال يتنقل فريوس نقص املناعة البرشية: للعاب،االدموع، 

 العرق، البول، الربزو، القيء.
هناك خطر إنتقال فريوس نقص املناعة البرشية يف كل مرة كان سائل شخص غري مصاب 

بفريوس نقص املناعة البرشية من خالل غشاء. مغاطي سليم اوجروح مفتوحة عميقة 
 فهي تنزف أو عند طريق التلقيح.

لذأ:من خالل اإلتصل الجنيس الغري محمي )مثيل الجنس أو جنيس مختلف( اإلخرتاق 

الرشجي، اإلخرتاق املهبيل، الجنس الفموي، اىل من يومارس هذه السنوات و كذلك 
 يف حضور جروح يف جواف الفم و من بتلقى التحفيز، فهو ال يجري أي. خطر(

 عن طريق إستبدال الحقن التي تستهلك لتحقني املخذارة عن طريق العرق
من األم املصابة بفريوس نقص املناعة البرشية اىل الجنني، سوى أثناء الحمل، 

الويالدة، و الريضاعة من الثدي. ملحوضة. اليوم، و يفضل العالج، ممكن والدة 
 األطفال تكون يف أحسن أحوال الصحة

ال ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية عن طريق، اإلعتناق، القلب و التقبيل، 
املدعبات، النوم معا ، إستخدام خدمات املرحيض، نفس املناشف، نفس األطباق.

كيف تحمي نفسك من فريوس نقص املناعة البرشية ؟

حياميتك أثناء العالقة الجنسية بالواقي الذكري )من اول العالقة إىل نهايتها( مع 
العالج الوقاي قبل التعرض. إن كان الشخص مع من تومارس عالقتك الجنسية 

إيجابية لفريوس نقص املناعة البرشية، يخضع و منضبط العالج U=U حينها الواقي 
 الذكري ليس اهمية.

 ال لتبادل الحقن أو أيشء أخرى التحقني املخذارة
ملحوضة. إن كنت حمل أو تخطيطني للحمل، ففي غاية األهمية القيام باىتحليل و 
اإلختبارات لفريوس نقص املناعة البرشية، تعرفني باإليصابة يف اأقرب وقت، و بهذا 

تبدئني مبعالجتيك و يف نفس الوقت وقف إنتقال العدوى اىل )الجنني( اىل إبنك.

ما هو العالج الوقايئ بعد التعرض؟

هي طريق لتجنب العدوى من فريوس نقص املناعة البرشية، يتعلق بتناول نوع من 
الواء، هذا الدواء يستطاع تناوله، كل يوم أو La PrEP عند الطلب و الحاجة، ولكن 

يف هذا اإلختيار يجب إتباع منط محدد من طرف الطبيب. La PeRP ينصحو بها، 
للذين يجدون صعوبة يف إستخدام أو )أن يستخدم( الواقي الذكري. من األحسن ان 

تعرف أن la PrEP تحمي من تنقل

الفريوس املعدي، و لكن ال تستطيع يشء امام إلتهابات و أمراض جنسية أخرى 
معديات، و ال حتى يف الجمل. هذا العالج يقرره و مينح بوصفة مكتوبة عند طبيب 
إختصايص يف األمراض املعدية، كام ان هناك بعض املخابر التي توجد يف بعض مراكز 

www.perp.it لألمراض املعدية أو يف بعض الجمعيات، للمزيد من املعلومات 
بشكل عام فإن prep جيدة التحمل و ال تسبب آثار جانبية كبرية, إنه دواء من 

املمكن أن يتسبب يف مشاكل لوضائف الكىل. و من املستحسن تناول العالج تحت 
 رعاية الطبيب.

حاليا دواء la PrEP عىل املستهلك مثن رشائه.

ما هو العالج الوقايئ بعد التعرض؟

La PEP,o PPE الوقاية بعد التعرض)، إنه عالج دوايئ لفطرت محدودة ملدة ( 28 
 PEP من تناول الدواء و الحق ا إجراء تحليل وفحوص نهائية لتأكد) تناول عالج

يسمح لك بتفادي و تجنب العدوى الفريوسية، ومنع التنسيخ من البداية. حاالت 
 فيها خطر واجز، عىل سبيل املثال. 

- متزق املناع الذكري، يف ما يتعالقة باالشخص املصبني بفريوس نقص املناعة البرشية 
 مع حمولة فريوسية ميكن إكشافها واللتي حالتهم غري وكشوفة

- مخاطر عىل عامل الصحة: ثقب إبرى، بإبرى أستعملت يف الوريد (عرق ) أو 
أدوات طيبة حادة للقطع أستعملت مع أشخاص إيجابيني اىل فريوس نقص املناعة 

البرشية مع حمولة فريوسية.

عرىب



(Prevention Among Migrant People)

Progetto supportato da Gilead Sciences  
nell’ambito del programma Getting to Zero

In collaboration whit Scan the QR code find out more

 - اإلنتهاك الجنيس.
للحصول عىل pep البد من أذهب اىل قسم إستعجايل يف أقرب وقت ممكن , وال 

بعد 48 ساعة من واقعت الحدث. وسوف يتم فحصك من عند طبيب إختصاى يف 
املراض املعدية، و هو اللذي يقرر ما إذا كان سيصف العالج أو ال.

كيف أستطيع معرفة ما اذا كنت مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية؟

الطريق الوحيد ملعرفة ما إذا كنت تعرضط ال فريوس نقص املناعة البرشية هي 
القيام لتحليل لفريوس نقص املناعة البرشية. العدوى من فريوس نقص املناعة 

البرشية ال يتم تشخيصها عن بإختبارات الدم الروتينية و التقليدية. يوجد العديد 
من انوع التحليل، هام أخذ الوقت و كامل اإلعتبار.

إختبارات الجيل الرابع من )أو كمبو(، يستطيع اعطك نتيجة حتى بعد 20 يوم، 
ولكن النتيجة النهائية بعد 40 يوم من وقع الحادث اامشوك بالخطر)فرتت وقت 

من، اىل(, هذه الطريقة يف، و يتم أجراء هذه اإلختبارات و التحليل اللزمة من خالل 
معضم املستشفيات، عياادات، أو

مختربات الفحص الخاصة، و يتم البحث عن أجسام امل ضادة لفريوس نقص املناعة 
البرشية و P24 ) جزء من الفريوس(.

إختبارات الجيل الثالث يستطيع منحك نتيجة إيجابية يف وقت مبكر 3 - 4 أسابيع 
و لكن النتيجة النهائية بعد 90 يوما من وقوع الحادث املشكوك بالخطر)فرتت 

وقت من اىل( ويتم إجراء هذه اإلختبارات و التحليل و يف هذه التحليل يبحثون عن 
 األجسام املضادة لفريوس نقص املناعة البرشية.

و هناك و جود تحليل و إختبارات رسيعة لفريوس نقص املناعة البرشية و هي 
 موثوق بها اىل درجة عاليا، ولكن املهم هو إعالمنا عن

(الفرتة أو النافذة ) عىل سبيل املثال التي تشرتى يف الصيدلية( فعليتها بعد 90 يوم 
ممكن إجرائها عىل قطرة دم مسحوبة من طرف اإلصبع أو من االلعاب و تعطي 
النتائج يف رضف 20 دقيقة. يتم إجراء هذه التحليل و اإلختبارات أيضا يف بعض 
الجامعيات خالل حمالة الويقاية، يستطاع إشرتاء من )متوسط الثمن 20 أورو( 

ملحوضة، وفقا للقونن اإليطاليا إختبارات و تحليل لفريوس نقص املناعة البرشية،ال 
ميكن أن يكونوا إجباريا أبدا)بإستثناء أسباب صحية محتمة ودامئا يف مصلحت 

 الشخص( وال ميكن القيام بهذه التحليل من دون موافقت الشخص املعني بألمر.
تحليل و إختيار فريوس نقص املناعة البرشية مجاين الثمن. يتضمن أيضا األجانب 
الذين ليس لديهم ترصيح إيقامية، تجارب و تحليل فريوس نقص املناعة البرشية، 

من املمكن إجرائه بدون الكشف متاما عىل الهوية ) يف بعض املرافق العامة، و من 
الرضوري طلب ذلك( وال ميكن كشف النتائج لشخص اخر غري معني باألمر.

هل يستطيع صاحب العمل طلب تحليل فريوس نقص املناعة البرشية من أحد 
 موضيه؟

إستثناء لبعض أنواع العمل مثل) رجال األمن و الجيش( يوجد قانون )رقم 135 
املواقف السنة 1990 ( و اللذي ينهي تأكيديا عىل أصحاب العمل مبطالبت إجراء 

تحليل و إختيار لفريوس نقص املناعة البرشية اىل أحد العاملني عنده أو كرشط 
 مفرض للعمل عنده.

اإليجابية لفريوس نقص املناعة البرشية ال ميكن أن تكون عذرا أو سبب الطرد من 
العمل، مثل إستبعاد من املدرسة أو من الحركات الرياضية .

عرىب


