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. لقد اكتشف هو إصابته أوالً، ثم أجريت أنا االختبار. لقد أصيب HIV   أنا وزوجي إيجابيان لفيروس نقص المناعة

كالنا بصدمة، لم يخطر ببالنا قط أننا معرضان لهذا الخطر. لقد كنت غاضبة منه جداً في البداية. ولكن بعد ذلك فكرت 

ى أي حال فلم يعد هذا يهم. ما . نحن لن نتمكن أبداً من معرفة من هو السبب. وعلالعدوىله أنني قد أكون أنا التي سببت 

 خدمات إيجاد في المحلي اإليدز مجلس ساعدنا لقديهم اآلن هو أننا نستمتع بالحياة ونعمل معا حتى نحافظ على صحتنا. 

 .البشرية المناعة نقص فيروسمع  العيش يوم كل نتعلم نحنووجدنا طبيباً تثق به.  . الدعم

 

 ؟ما الذي يجب علّي عمله في المنزل 1.5

 العدوى لخطر عرضة اليسو فهم ومع ذلكاألطفال  خاصةقد تكون قلقاً من تعريض األشخاص المقيمين معك للعدوى. 

 .معهم تعييش أنك لمجرد

، اللعب، األكل ةنقاعممعاً. التقبيل، الال ينتقل من خالل العالقات العابرة بين األفراد المقيمين  HIVفيروس نقص المناعة 

ألسرة أو أدوات المائدة كاألطباق واألكواب والسكاكين ال تتسبب في نقل عدوى فيروس نقص ومشاركة إستخدام ا

 .HIVالمناعة 

 وانت جيد، بشكل يعمل ال المناعي جهازك فإن البشرية، المناعة نقص فيروس لديك كان إذاصحتك في غاية األهمية. 

 .صحتك على وخيمة عواقب له يكون أن يمكن هذا. حولك من الناس من بالعدوى االصابة خطر في

 . المرض انتشار لمنع من األعمال المنزلية الروتينية جزءكاإلجراءات الوقائية التالية  اتخاذ قترحي  

  الطعام مع التعاملتأكد بأن كل فرد من أفراد المنزل يغسل يده بعد إستخدام دورة المياه وقبل. 

 نظف أوالً المنطقة بالمناشف الورقية، ألخرىا ل الجسميجب دائماً ارتداء القفازات عند تنظيف الدم وسوائ .

التعليمات المكتوبة  حسب مبيض المالبسطهر بثم اتبعه بالغسل بالماء المحتوي على الصابون السائل. 

 على العبوة. جفف المنطقة بمنشفة ورقية جافة.

  بصورة ل الجسم األخرىثة بالدم أو بسوائالملو ، المناشف و المالبس غسل المالءات )الشراشف(يجب 

 منفصلة.

 مثل الطفولة أمراض لديهم الذين واإلنفلونزا واألطفال البرد يعانون الذين الناس من تقربال أو تقبيل تجنب 

 .الحصبة أو النكاف الجديري،

Living with HIV 
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 هل يمكنني ممارسة الجنس؟ 2.5

 بعض عمل عليك ربما. ولكن الجنسممارسة  كال يمكن هال يعني أن HIVاإليجابي لفيروس نقص المناعة إن التشخيص 

 الجنسية عالقتك في التغيرات

  باالعتبار لألخذهناك بعض المسائل 

 طريق عن إذا كان )أو كانت( غير مصابة بالفيروس HIVمن االصابة بفيروس نقص المناعة  شريككتحمي  أن عليك

 ممارسة الجنس اآلمن.

 ،َزلق مائي في كل مرة تمارس فيها  ممارسة الجنس اآلمن يعني استعمال العازل المطاطي حاجز اآلمان وم 

ي كّون العازل المطاطي حاجزاً لمنع الفيروس الموجود في دمك وفي السائل المنوي أو االتصال الجنسي. 

 اإلفرازات المهبلية من دخول مجرى دم شريكك

  س نقص المناعة الخطورة جداً من حيث انتقال عدوى فيرو الفم قليلةتعتبر ممارسة الجنس عن طريقHIV .

وعلى الرغم من ذلك فقد توجد بعض الخطورة إذا كان لديك أو لدى شريكك جروح أو تقرحات في الفم، أو قام 

لممارسة الجنس طريقة  أأمن يأحدكما بعالج أسنانه حديثا. ان استعمال العازل المطاطي وحاجز األمان، ه

 الفموي.

   أيضا يمكن (غير قابل للكشف لديك الفيروسي الحمل يكون أي) شريةالب المناعة نقص لفيروس الفعال العالج 

 .المعلومات من لمزيد طبيبك إلى تحدث. الفيروس نقل خطر من التقليل على يساعد أن

  )هم أمثلة لممارسات جنسية آمنة المتبادلاالستمناء والتقبيل والعناق والتدليك )المساج 

  ًتقيم فيه، فقد يكون مطلوباً منك بموجب القانون اخبار اي شريك لك في على الوالية أو اإلقليم الذي  إعتمادا

 ستمارس كنت ولو حتى قبل ممارسة الجنس. HIVالعالقات الجنسية بأنك إيجابي لفيروس نقص المناعة 

 نيناوالق حول المعلومات أحدث تقديم على قادر واألقاليم الواليات معظم في اإليدز مجلس .األمن الجنس

 المناعة نقص لفيروس القانوني المركز www.halc.org.au اتصل البشرية، المناعة نقص وفيروس

 اإليدز/  البشرية

  فيروس نقص المناعة ب مصاببأنك  أحدقد يكون من الصعب جداً إخبارHIV  ،األخصائي أو طبيبك مع تحدث 

 .المشورة على للحصول( الصحية الرعاية أخصائي أو مستشار أو) االجتماعي

، HIVا كنت قد مارست الجنس غير اآلمن مع شريكك فمن الممكن أن يكون )أو تكون( ايجابياً لفيروس نقص المناعة إذ

 .HIVإجراء اختبار لفيروس نقص المناعة  يجب عليك األخذ بنظر األعتبارو

 من فإنه ذلك، ومع .ن، قد تتفقا على عدم ممارسة الجنس اآلمHIVإذا كان شريكك إيجابياً أيضاً لفيروس نقص المناعة 

 مناقشة في ترغب قد. ضررا قد تسبب البشرية المناعة نقص فيروس من أخرى بساللة عدوى كانت إذا ما المؤكد غير

 .معا وشريكك أنت لك يكون النهائي القرار ولكن الطبيب، مع األمر هذا
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 ناألم الجنس ممارسة عن نوالمسؤ كماوشريكك وكال أنت يخصك الجنس. تذكر

حولي عندما علمت بإصابتي. وأحسست أن حياتي كلها قد ضاعت مني. لم  اصبحت ضبابيةلقد شعرت أن الدنيا ” 

االيدز حولي. لم أفكر في  الطبيبة مساعدتي، كل ما قالته لي أنه يجب علّي أن أكون حذراً وال أنشر عدوى تستطع

هى لألبد. وفيما بعد تقابلت مع شخص، ودون أن ندري ممارسة الجنس لمدة سنتين، وكأن هذا الجزء من حياتي قد انت

قد أصيب بصدمة لقبل أن نمارس الجنس.  HIVأصبحنا متقاربين. لقد أخبرته بأنني إيجابي لفيروس نقص المناعة 

 " كبيرة، ولكنه أصغى لي. واآلن نمارس الجنس اآلمن ويا له من شئ جميل!

 

 الحمل واألطفال 3.5

 للناس يمكن أستراليا، في. األطفال إنجاب في ترغب فقد عندك، البشرية المناعة نقص سفيرو حالة عن النظر بغض

 .أصحاء ينجبوا أطفال أن البشرية المناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين

 هي أو وفه. بالفعل، تكلمي مع طبيبك بأسرع وقت ممكن حامال يكنت كأن وجدت قد إذا أوإذا كنت تفكرين بالحمل 

 المناعة نقص فيروس مع الحمل عن تعرفيه أن تحتاجين شيء كل يوضحوا أن يستطيعون

جدا  النادر من فأنه. صحي طفل إلنجاب فرصة أفضل لنفسك تعطين سوف جيدة، طبية رعاية على الحصول طريق عن

 .طفلها إلى الفيروس تمرر أن اإليدز عالج فيروس تحت أستراليا للمرأة في

 طريق عن طفلها إلى العدوى انتقال خطر من تقلل أن لها يمكن البشرية المناعة نقص لفيروس اإليجابية األم إن

 الحمل أثناء البشرية المناعة نقص فيروس عالجات أخذ 

 إجراء والدة قيصرية بدال من الوالدة الطبيعية 

 الطبيعية لرضاعةا عدم 

  الوالدة بعد أسابيع ستة لمدة )الرتروفيرالز مضادات) جعيةارتال للفيروسات المضاد العالج الطفل إعطاء. 

 

ولديهم أطفاالً. وبإمكان األخصائي  HIVفيروس نقص المناعة مع  يعيشون اناسقد تجدان أنه من المفيد أن تتحدثا مع 

المعالج أو مجلس االيدز في واليتكما أو اقليمكما أن يساعدكما على االتصال بأباء وأمهات ايجابيين لفيروس نقص 

 .HIVالمناعة 

. 

حدثنا لمدة طويلة عن إنجاب طفل. وكان قرار االنجاب أحد أكبر القرارات التي اتخذناها معا. في البداية عندما تلقد  "

لم نفكر قط بأننا يمكن أن ننجب طفالً. لقد جاءت الفكرة بالتدريج،  HIVعلمنا أننا إيجابيان لفيروس نقص المناعة 

وعلمنا أن أناساً آخرين إيجابيين لفيروس نقص المناعة  حدثنا مع كثير من الناسلنا. لقد ت مسانداوعندما سألنا طبيبنا كان 

HIV  ًأصحاء. قد أنجبوا أطفاال  
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 ؟عن طريق الحقن ماذا يحدث إذا تعاطيت المخدرات 4.5

  

 حقنالإذا تعاطيت المخدرات بالحقن، تأكد دائماً من استخدام أدوات جديدة من إبر، محاقن وأدوات 

 األمراض واألخرين من يقيك سوف هذا فإن .حقن معدات أي في تشارك ال. بك الخاصة األخرى

 وسي بي والتهاب الكبد البشرية المناعة كنقص

 ضع في اعتبارك أن يكون لديك إبراً وسرنجات إضافية وفي متناول يدك إذا إحتجت إليهم.  

 وأدوات والمحاقن اإلبر، على صولالح بالحقن المخدرات يتعاطون الذين للناس يمكن أستراليا، في

  .قانوني المخدرات حقن أن يعني ال وهذا مجاناً. األخرى الحقن

 

 خدماتهي  NSP .(الصيدليات بعض و NSP) السرنجات و الحقن برامج خالل من المجانية الحقن أجهزة تتوفر

 استخدام عن التوقف في ترغب تكن إذا والمساعدة المعلومات توفر أنها كما المخدرات يتعاطون الذين لألشخاص

 عن معلومات على للحصول.  ساعة 42 وهي متاحة مختلفة مواقع في األبر بيع آالت على العثور يمكن . المخدرات

 والمخدرات( الكحول معلومات خدمة) ADIS على إتصل ويلز، ساوث نيو في آالت البيع أو NSP أقرب

9922244011 

 

 نزيف أي توقف ال. ذلك بعد جيدا اليدين واغسل نزيف أي لوقف ممسحة استخدم الحقن، عند

 .االبهام باستخدام أو أصابعك باستخدام

 التضامن برامجي ف هو بذلك للقيام مكان أفضل. بأمان بك الخاصة الحقن معدات من دائما تخلص 

 بعض فإن(.  fit bin)  الحادة األدوات من للتخلص الصفراء الحاوية في( NSP) الوطني

 على العثور أيضا ويمكنك المستعملة المعدات تقبل الكبرى سوف والمستشفيات يدلياتالص

 .العامة المراحيض بعض في الحادة األدوات حاويات

 FIT) الصفراء التخلص حاوية أو (SNP) الوطني التضامن برنامج على العثور يمكنك لم إذا

BIN )القمامة بصندوق وضعها قبل( رغةفا كزجاجه مشروب) الغلق محكمة بحاويه وضعها فيمكنك. 

 صحتك من كالً  على أن يؤثر يمكن المخدرات طياتع أن حيث المخدرات، تتعاطى بأنك طبيبك تخبر أن جيدة فكرة انها

 يتعاطون الذين شخاصلأل متخصصة بخدمات يوصي أن لطبيبك ويمكن أيضاً . المناعة نقص ات فيروسجوعال

   المخدرات

 ارج أستراليا؟هل يمكنني السفر خ 5.5

تتعرض  لم ألمراض تتعرض قد ألنك هذا عدة أشياء يجب أخذها في االعتبار إذا قررت السفر للخارج: ولكن هناك نعم

 نقص فيروس مع تعيش كنت إذا وخاصة رواألم هذه لتجنب الالزمة االحتياطات اتخاذمن المهم جدا  بلدك. لها في

 .البشرية المناعة

  حاالت أو طبية إحتياجات ألي التخطيط في المساعدة يمكنهم هي أو هو وبذلك .سفركخطط أخبر طبيبك عن 

 .لها تتعرض قد طوارئ

 ي قد تاتصل بمجلس االيدز لتحصل على معلومات عن الخدمات الطبية المتاحة في البالد التي تنوي زيارتها، وال

 تحتاجها

 

يمكنك الحصول على 

معدات حقن جديدة كلما 

 رأيت هذه العالمة
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  فيروس نقص المناعة  تأخذ عالجإذا كنتHIV  تأكد من أن تأخذ ما يكفيك طوال ألدوية اأو أي نوع آخر من ،

متوفرا في بعض البلدان أو قد يكون باهظ الثمن.  HIVمدة سفرك. قد ال يكون عالج فيروس نقص المناعة 

 تحقق مما يجب عليك عمله في هذه البلدان في حالة ضياع أو تلف األدوية التي معك.

 عض التطعيمات مثل تطعيم الحمى الصفراء ال يجب على من المهم أن تتحدث مع طبيبك في أمر التطعيمات. فب

 Bأو  Aالكبدي  بااللتهاالمصابين بفيروس نقص المناعة أخذها. أما البعض اآلخر مثل تطعيم  األشخاص

 .أخذهابينصح ف

 سبباي أن ويمكن أستراليا في الحال هي كما وآمنة نظيفة تكون ال قد البلدان بعض في والماء الغذاء بأن علم على كن 

 األمراض من وغيرها اإلسهال

  البشرية المناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين لألشخاص بدخول تسمحتأكد من أن الدولة التي أنت مسافر اليها 

 المناعة نقص لفيروس عالجك وتسمح بجلب

 رديئة. خذ معك عوازل طبية وم زلقات مائية. قد ال تجد هذه األشياء في بعض البلدان أو قد تكون نوعيتها 

  www.hivrestrictions.orgيرجى زيارة  السفر و البشرية المناعة نقص فيروس عن المعلومات من لمزيد
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