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وس نقص المناعة  متعايش مع ف�ي
ية الب�ش

ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش
اير/شباط 2019 ي ف�ب

صدرت �ف

ما هو؟           
ية. خالل العقود الثالثة الماضية  وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي ية هو المصطلح المستخدم لوصف األشخاص المصاب�ي وس نقص المناعة الب�ش متعايش مع ف�ي

ا.  وس تقدًما كب�ي تقدمت طرق التعامل مع ومعالجة هذا الف�ي
عرف عالجات 

ُ
ية وتقليل خطر نقله لآلخرين. ت وس نقص المناعة الب�ش فأصبح من الممكن اآلن عن طريق العالج المناسب العيش “بصحة جيدة” بوجود ف�ي

.)ART( وسات القهقرية ية باسم العالج المضاد للف�ي وس نقص المناعة الب�ش ف�ي
 أنه يستطيع التقليل من عدد 

ّ
ية، إل وس نقص المناعة الب�ش ي المريض من إصابته بف�ي

وسات القهقرية )ART( ال يمكنه أن يش�ف ومع أّن العالج المضاد للف�ي
وس منخفًضا.   ي الجسم، مما يجعل خطر ن�ش الف�ي

ي الجسم للحد الذي يستحيل معه اكتشافه �ف
وس �ف خاليا الف�ي

وس.  وسات القهقرية )ART( أقىص فاعلية إذا تم تناوله بأرسع ما يمكن بعد اكتشاف اإلصابة بالف�ي  العالج المضاد للف�ي
ية. وس نقص المناعة الب�ش ي التعرف عىل المزيد بشأن عالجات ف�ي

يمكن أن يساعدك طبيبك العام �ف

ي العام اآلن؟  ما الذي سيقوم به طبي�ب
ية  وس نقص المناعة الب�ش قد يكون من الصعب استيعاب كل األمور مًعا عندما يتم تشخيصك باإلصابة بف�ي

ألول مرة. 
ي غضون أسابيع قليلة للتأكد من فهمك لكل األمور والحصول 

وقد تحتاج إىل مقابلة طبيبك العام عدة مرات �ف
عىل إجابات عىل جميع أسئلتك. 

: سيقوم طبيبك العام بما يىلي
ية	  وس نقص المناعة الب�ش ي ف�ي

إحالتك إىل مراجعة أولية مع مختص �ف
مناقشة واجباتك القانونية بشأن إبالغ من مارست أو ستمارس الجنس معهم	 
ي المستقبل	 

ي عليك تجنبها اآلن و�ف مناقشة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ال�ت
ي الخصوصية 	 

مناقشة حقك �ف
تعريفك بمجموعات دعم لمساعدتك عىل التأقلم والتواصل مع اآلخرين	 

ي المستقبل؟
ي العام �ف ما الذي سيقوم به طبي�ب

وس  ي مساعدتك عىل العيش بصحة جيدة بوجود ف�ي
ي المستقبل �ف

يتمثل الدور الرئيسي لطبيبك العام �ف
وس باإلضافة إىل رعاية مستمرة منتظمة  ية. فسيقدم لك رعاية متخصصة ألصابتك بالف�ي نقص المناعة الب�ش

لصحتك وعافيتك.  
 بالتاىلي بصفته مقدم الرعاية األولية لك:

ً
سيقوم طبيبك العام أيضا

” بانتظام 	  وسي اختبار “الحمل الف�ي
تعديل عالجك بناًء عىل نتائج االختبار	 
مساعدتك عىل فهم طريقة تناول أدويتك	 
مراجعة أي أدوية تتناولها حاليا والتحقق من التفاعالت الدوائية واآلثار الجانبية	 
ي ذلك الفحص بانتظام بحًثا عن ال�طان	 

ورة، بما �ف إجراء اختبارات أخرى حسب ال�ف
المحافظة عىل إعطائك اللقاحات	 
مراقبة صحتك وعافيتك العامة	 
مّدك بالدعم والموارد لمساعدتك عىل التأقلم	 
ي من مشكلة صحية معقدة	 

ي إذا كنت تعا�ف
إحالتك إىل أخصا�ئ

ا بتجنب نقل العدوى 
ً
أنت ملزم قانون

لآلخرين  

ع بالدم ويجب أن تخ�ب  ال يمكنك الت�ب
من تمارس معهم الجنس بأنك مصاب 

ية قبل  وس نقص المناعة الب�ش بف�ي
ممارسة الجنس

مارس الجنس بأسلوب آمن 
ف  كائك الحالي�ي وشجع �ش

ف عىل استخدام  والمستقبلي�ي
PrEP، وهو دواء يساعد عىل 

منع العدوى

إذا كنت تحقن المخدرات، تجنب 
التشارك باإلبر وتخلص من اإلبر 

المستخدمة بأمان

 أخذ التداب�ي
االحتياطية



ي بنتيجة؟       
ي يأ�ت ي معرفة فيما إذا كان عال�ب

كيف يمكن�ف

كم مرة أحتاج لتناول الدواء؟

ماذا أفعل إذا مرضت؟

ي اليومية؟ 
ي حيا�ت

ها �ف ّ تغي�ي ي عىلي
ما األمور ال�ت

ا لها؟
ً
ّ أن أكون مدرك ي عىلي

ما هي المخاطر ال�ت

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

ماذا بوسعي أن أفعل؟      
ية. فهناك الكث�ي من الدعم المحىلي  وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي ي التكيف مع تشخيصك. تعرف عىل مرضك وابحث عن مجموعات للمصاب�ي

تريث �ف
ية.   وس نقص المناعة الب�ش ي التأقلم والتعرف عىل المزيد عن التعايش مع ف�ي

نت لمساعدتك �ف والمجموعات عىل اإلن�ت
كن رصيًحا مع طبيبك العام بشأن مخاوفك وأعراضك وتعاطيك للمخدرات أو الكحول إن وجد. 

ك  اتيجيات الحد من مخاطر ن�ش تناول أدويتك حسب التعليمات، واستف� دائًما من طبيبك العام إذا كان هناك ما لم تكن متأكًدا منه. كن عىل دراية باس�ت
ية لآلخرين.   وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

ف مواعيدك معه. داوم عىل نمط معيشة يتسم بالصحة  راجع طبيبك العام بانتظام إلجراء الفحوص ورصد حالتك. اعرف بمن تتصل إذا كان لديك سؤال ب�ي
 من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل تعاطي المخدرات والكحول. 

ً
والنشاط مقلل

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي ليفربول 

عيادة الصحة الجنسية �ف
ي تنتقل عن طريق الممارسات   لألمراض ال�ت

ً
ي ليفربول وسائل الوقاية بعد التعرض )PEP( وفحوصات خصوصية وتشخيصا

تقدم عيادة الصحة الجنسية �ف
كائك  ي تتبع رسش

ف مساعدتك عىل التعامل مع وتقّبل تشخيص المرض المنقول عن طريق الممارسات الجنسية، فضاًل عن مساعدتك �ف الجنسية. يمكن للموظف�ي
ة.  . يمكنك إما أن تطلب من طبيبك العام إحالتك أو االتصال بالعيادة بنفسك مبارسش ف السابق�ي

 	.Ground Floor, 13 Elizabeth Street, Liverpool :العنوان
الهاتف: 8022 9827	 

ية بمستش�ف ليفربول وس نقص المناعة الب�ش عيادة المناعة والحساسية وف�ي
ف واألطباء  ي الرعاية الصحية، بما فيهم األخصائي�ي

ف �ف ية. تضم فرق الرعاية مجموعة من المتخصص�ي وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي تقدم العيادة الرعاية للمصاب�ي
ي التغذية. الهاتف 8271 8738 ف وأخصائ�ي ف االجتماعي�ي ف والممرضات واألخصائي�ي النفسي�ي

أين يمكنني معرفة المزيد؟     
ية فقد تستفيد من قائمة الموارد التالية: وس نقص المناعة الب�ش ي معرفة المزيد حول التعرض لف�ي

إذا كنت ترغب �ف
وس نقص المناعة 	  ا باإلصابة بف�ي

ً
ي نيو ساوث ويلز )ACON( - التكوين )Genesis(: ورش عمل للرجال الذين تم تشخيصهم حديث

مجلس اإليدز �ف
acon.org.au :ية الب�ش

 	hivnextsteps.org.au :الي لمنظمات اإليدز - الخطوات التالية االتحاد األس�ت
 	healthdirect.gov.au :ية واإليدز وس نقص المناعة الب�ش HealthDirect Australia - اإلصابة بف�ي
 	healthtranslations.vic.gov.au :)وس نقص المناعة )موارد بلغات مختلفة جمة - تعريف بف�ي المعلومات الصحية الم�ت
 	napwha.org.au :اليا ي أس�ت

ية �ف وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي الرابطة الوطنية لألشخاص المصاب�ي
 	stipu.nsw.gov.au :وس نقص المناعة وااليدز ي نيو ساوث ويلز - ف�ي

وحدة برامج األمراض المنتقلة جنسيا �ف

ي ممارسة التمارين الرياضية؟
هل ما زال بإمكا�ف

ي الوقاية من ن�ش العدوى؟       
كيف يمكن�ف

من يجب أن أخطر؟

كم مرة أحتاج لمقابلتك؟  

ي االتصال إذا كانت لدي أسئلة؟
بمن يمكن�ف

وس نقص المناعة  متعايش مع ف�ي
ية الب�ش

؟ ي ي يجب أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

http://www.acon.org.au/support-and-services/hiv/#genesis-workshops
http://www.acon.org.au/support-and-services/hiv/#genesis-workshops
http://hivnextsteps.org.au/
http://www.healthdirect.gov.au/article/hiv-infection-and-aids
http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=HIV_An_Introduction
http://napwha.org.au/
http://stipu.nsw.gov.au/wp-content/uploads/HIVAIDS.pdf

