
ما الذي يجب عمله لتفادي اإلصابة؟

استخدم الواقي أثناء قيامك بعالقات جنسية مع شخص مصاب أو شخص 
تجهل إذا كان مصابًا أم ال. يوجد أشخاص ال يعرفون بإصابتهم. لذلك 

يجب أن تتوخى الحرص. الواقي هو الوسيلة األكثر فعالية لتفادي اإلصابة 
بڤيروس نقص المناعة HIV وأمراض أخرى تنتقل عن طريق االتصال 

الجنسي، كما إنه يمنع الحمل. استخدامه بسيط جدًا. اتبع التعليمات 
الموجودة على العلبة.

ال تستخدم حقن أو إبر استعملها غيرك.

ال تتشارك مع أحد في استخدام األدوات الحادة التي تالمس الدم.

ما أهمية عمل تحليل اكتشاف ڤيروس نقص
المناعة HIV؟

على الرغم من عدم وجود عالج نهائي لإليدز إال أنه منذ عام ١٩٩٦ ظهر 
في إسبانيا عالج جديد وقوي يتيح للشخص المصاب العيش لمدة أطول 
وبصحة أفضل. كلما علمت باإلصابة مبكرًا كلما كان أفضل للبدء في 

تناول األدوية التي سيوصيك بها طبيبك.

في إسبانيا يوصي بعمل تحليل اكتشاف ڤيروس نقص المناعة HIV لكل 
الحوامل. يجب أن تعرفي أنه في حالة إصابتك مع الحمل فهناك عالج 

لإليدز يقلل من خطر إصابة طفلك/ طفلتك. كما يمكنك اختيار إسقاط الحمل 
بشكل شرعي. إذا كنت تعلمين بإصابتك ال ترضعي طفلك من ثديك.

إذا كنت تعلم/ تعلمين بإصابتك يجب استخدام الواقي دائمًا أثناء العالقات 
الجنسية حتى ال تنتقل اإلصابة لشخص nخر.

وتذكر أن االحترام والتكافل يساهمان بشكل كبير في
.HIV تجنب اإلصابة بمرض ضعف المناعة المكتسبة

عناوين وتليفونات لمن يهمه األمر

اإليدز ال يفرق بين الثقافات،
الحدود أو االلوان 
إحم نفسك بإستخدام

الواقي أثناء العالقة الجنسية



ال إيدز إيدز ما هو اإليدز؟

اإليدز هو مرض يسببه ڤيروس يسمى ڤيروس نقص المناعة 
HIV أو ڤيروس اإليدز. يهاجم جهاز المناعة في الجسم معرضًا 
إياq اللتقاط العدوى بشكل أسهل واإلصابة بأنواع من السرطان. 
الشخص الذي يحمل ڤيروس نقص المناعة HIV في جسمه هو 

شخص مصاب.

الشخص المصاب يمكن أن يمارس حياته بشكل طبيعي وال يشك 
في حمله لڤيروس نقص المناعة HIV لكن في حالة عدم تلقيه 

للعالج فيمكن لإليدز أن يتطور في خالل ١٠ سنوات. وقبل 
تطور المرض قد تتسبب في إصابة أشخاص أخرى إذا لم تتخذ 

االحتياطات الالزمة.

ك يجب عمل تحليل دم بسيط. يمكن عمله 
ِ
لمعرفة إصابَتك/ إصابت

في أي مركز صحي دون الحاجة لدفع نقود أو إعطاء اسمك. 
للمساعدة وطلب المعلومات اتصل باألرقام الموجودة في الصفحة 

األخيرة.

يوجد ٣٣ مليون مصاب بڤيروس نقص المناعة HIV في العالم. 
إسبانيا إحدى أكثر الدول إصابة في أوروبا. ڤيروس اإليدز ال 

يفرق بين بلد، جنس، عرق أو سن: يمكن أن يصيب أي منا وتجنبه 
يعتمد على سلوكنا. أوًال يجب أن نعرف:

كيف ينتقل؟
ما الذي يجب أن تفعله حتى تتجنب اإلصابة؟

عن طريق العالقات الجنسية ذات االتصال المهبلي 
الشرجي أو الشفوي بين الرجال والسيدات أو بين 

الرجال دون استخدام واق. 

الحقن عن طريق حقن أو إبر استخدمها
شخص nخر.

استخدام أدوات حادة مثل إبرة الوشم أو 
الثقب، شفرة أو موسى الحالقة، التي المست 

دم شخص مصاب.

السيدة المصابة بڤيروس نقص المناعة 
HIV يمكن أن تنقل المرض لطفلها / طفلتها 

أثناء الوضع أو أثناء الرضاعة.

كيف ينتقل ڤيروس نقص المناعة HIV؟

العيش، العمل أو الخروج مع أحد مصاب.

التردد على نفس المدرسة مع طفل/
طفلة مصاب. 

المصافحة، العناق أو تبادل القبل. 

النوم في نفس السرير.

العالقات الجنسية الخالية من االختراق.

تشارك أدوات المائدة، األكل في نفس الطبق 
أو الشرب في نفس الكوب.

استخدام المراحيض العامة، أحواض السباحة 
أو أحواض االستحمام.

لدغة بعوضة أو عضة حيوان منزلي.

في إسبانيا ال يوجد خطر من تلقي أو
التبرع الدم.

إذا كنت مررت بأحد الممارسات السابقة أو في حالة الحمل 
.HIV ينصح بعمل تحليل اكتشاف ڤيروس نقص المناعة

اعلم أنه في ممارسات الحياة اليومية ال يوجد خطر من 
.HIV انتقال ڤيروس نقص المناعة

ال ينتقل ڤيروس نقص المناعة HIV عن طريق:


