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ما هو؟ 
ية بعدة طرق، منها المضاجعة بدون وسائل وقائية أو التشارك بإبر الحقن أو اإلصابة بوخز من إبرة محقنة  وس نقص المناعة الب�ش يمكن أن يتعرض األفراد لف�ي

غ�ي نظيفة وقد تحدث هذه اإلصابة صدفة، مثال إذا دست عىل مثل تلك اإلبرة. 
وس، فهذا  ية، فقد يقلل دواء يعرف باسم الوقاية ما بعد التعرض )PEP( من خطر إصابتك بالف�ي وس نقص المناعة الب�ش إذا اعتقدت باحتمال تعرضك لف�ي

وس ح�ت يكون له التأث�ي الصحيح.  ي غضون 72 ساعة من التعرض للف�ي
ي الجسم. يجب تناول PEP �ف

الدواء يمنعه من االنتشار �ف
وتستمر دورة دواء PEP العالجية لمدة أربعة أسابيع. يمكن الحصول عليه من عيادات الصحة الجنسية وأقسام الطوارئ. 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
ية، فسوف يحيلك إىل تقييم متخصص  وس نقص المناعة الب�ش إذا اعتقد طبيبك العام أنك تعرضت لف�ي

للصحة الجنسية ح�ت تتمكن من بدء دورة PEP العالجية. وسوف يتحدث طبيبك العام معك عن الخطوات 
.PEP التالية أو خيارات العالج األخرى إذا لم يكن بإمكانك التداوي بعالج

:  بالتاىلي
ً
سيقوم طبيبك العام أيضا

تيب إلجراء فحص دم لك لتأكيد التشخيص 	  ال�ت
ي المستقبل	 

وس �ف التحدث معك عن ممارسة الجنس والحقن بشكل آمن للوقاية من التعرض للف�ي
ع بالدم	  ي يجب عليك تجنبها حالًيا، مثل الت�ب مساعدتك عىل فهم األنشطة ال�ت
ف المحلية إذا كنت متضائقا	  ف النفسي�ي عرض اإلحاالت عليك لإلرشاد أو خدمات األخصائي�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
ي األيام القليلة المقبلة لمتابعة نتائج الفحص، ومراقبة صحتك والتعامل 

قد يقابلك طبيبك العام مرة أخرى �ف
مع الخطوات العالجية التالية.

وس  وقد يقوم أيضا بجدولة مقابالت إضافية وفحوص خالل األشهر القليلة القادمة،  وذلك ألن اكتشاف ف�ي
ي أحيان عديدة إىل أك�ث 

ي الجسم قد يستغرق من شهر إىل ثالثة أشهر ويحتاج األمر �ف
ية �ف نقص المناعة الب�ش

ية. وس نقص المناعة الب�ش من فحص واحد للتأكد من نجاح عالج PEP وعدم إصابتك بف�ي
ح طبيبك العام إحالتك إىل خدمات دعم متخصصة أو إىل عيادة الصحة الجنسية.  كما وقد يق�ت

ماذا بوسعي أن أفعل؟     
إذا اعتقدت أنك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، يتعين عليك اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية 

نفسك وأيضا:
ممارسة الجنس اآلمن واالستخدام اآلمن لإلبر إذا كنت تحقن المخدرات	 
عدم التبرع بالدم	 
االستفسار من طبيبك العام عن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتوجب عليك إخبارهم	 

استمر في اتباع تعليمات طبيبك العام. ال تفوت أي مواعيد و تناول أي أدوية وصفت لك حسب التعليمات. 
حاول أال تصاب بالذعر في األسابيع المقبلة - فهناك احتمال كبير أال تصاب بفيروس نقص المناعة البشرية 

إذا استطعت بدء العالج الوقائي خالل 72 ساعة من التعرض له. تحدث مع طبيبك العام عن اإلحالة إلى 
أخصائي نفسي أو مرشد نفسي إذا كنت تشعر بالقلق.

ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش
ي أبريل/نيسان 2020

صدر �ف

وس نقص المناعة  التعرض لف�ي
ية الب�ش

أخذ التداب�ي االحتياطية

وس  إذا اعتقدت أنك مصاب بف�ي
ية، فهناك بعض  نقص المناعة الب�ش

ي يمكنك اتخاذها لحماية 
الخطوات ال�ت

ك نفسك وغ�ي

مارس الجنس اآلمن واستعمل العازل 
الذكري دائما

إذا كنت تحقن المخدرات، 
استخدم إبًرا نظيفة، تجنب 

التشارك بها وتخلص من تلك 
المستخدمة بأمان

ع بالدم ال تت�ب



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�

ية وس نقص المناعة الب�ش التعرض لف�ي

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 وفحوصات تراعي خصوصية وتشخيصا

تقدم عيادة الصحة الجنسية �ف
ي تعقب 

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

ي من Elizabeth Street, Liverpool 13  ويمكن االتصال بهم عىل الرقم 8022 9827.
تقع العيادة عىل الطابق األر�ف

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
 	ashm.org.au :بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية أثناء ممارسة العمل أو خارجه PEP التداوي بعالج – ASHM
 	acon.org.au :ما تحتاج إلى معرفته - PrEP الحصول على – ACON

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب ما األسئلة ال�ت
م�ت يجب أن أبدأ العالج؟ 

م�ت سأعرف ما إذا كان عالج PEP قد نجح؟ 

ماذا لو حصلت عىل نتيجة فحص إيجابية بعد PEP؟ 

ي الحصول عىل المزيد من الدعم؟     
أين يمكن�ف

هل يجب أن أتوقف عن ممارسة الجنس؟ 

ع بالدم؟ ي الت�ب
هل يمكن�ف

؟ ي
هل أحتاج لمقابلة أخصا�ئ

http://www.ashm.org.au/resources/PEP_GUIDELINES_2016.FINAL_ONLINE_VERSION.pdf
http://www.acon.org.au/access-to-prep-what-you-need-to-know/

