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 منظمة ال�صحة العالمية تو�صي 

باالختبار الذاتي للك�شف عن الفيرو�س

ت
�شيا�شا

ز لل
ج

مو
خدمات اختبار الك�شف عن فيرو�س االإيدز

كانون الأول/دي�سمرب 2016

عن  للك�شف  الذاتي  االختبار  ا�شتراتيجية 

االإيدز فيرو�س 

ل تعدُّ النتيجة التي ي�سفر عنها اختبار ت�سخي�سي �سريع واحد كافيًة للت�سليم باأن 

ال�سخ�ص م�ساب بفيرو�ص الإيدز. فالختبار الذاتي يتطلب خ�سوع ال�سخ�ص الذي 

اأجرى اختباراً ذاتيًا واأظهرت نتيجته تفاعاًل اإيجابيًا، اإلى مرحلة اإ�سافية من الختبار 

بين با�ستخدام خوارزمية موثوقة على ال�سعيد 
َّ
على يد اأحد مقدِّمي الخدمة المدر

الوطني في اإجراء الختبار.

اأما الأ�سخا�ص الذين يح�سلون على نتائج ل ُتظِهر تفاعاًل اإيجابيًا، فينبغي اإعادة 

الختبار اإذا كان من المحتمل اأنهم قد تعر�سوا لفيرو�ص الإيدز خالل ال�ستة اأ�سابيع 

التي �سبقت الختبار، اأو اإذا كانوا يتعر�سون حاليًا لمخاطر عالية لالإ�سابة بالفيرو�ص.

ول يو�سى بالختبار الذاتي لالأ�سخا�ص الذي يخ�سعون للعالج بالأدوية الم�سادة 

للفيرو�سات القهقرية؛ فربما يوؤدي ذلك اإلى عدم ظهور نتائج ذات تفاعل اإيجابي. 

وينبغي ت�سجيع اأي �سخ�ص غير واثق من معرفته كيفية اإجراء الختبار الذاتي للك�سف 

عن فيرو�ص الإيدز اأو تف�سير نتائجه ب�سورة �سحيحة لكي يح�سل على خدمات 

الختبار التي تقدِّمها المرافق ال�سحية اأو الموؤ�س�سات المجتمعية.

 اإجراء اختبار لختبار الك�سف عن فيرو�ص الإيدز

)اختبار للفرز(

�لتبليغ بنتيجة ذ�ت تفاعل �إيجابي 

لختبار �لك�شف عن فيرو�س �لإيدز

ن�سح بربط ال�سخ�ص بخدمات اإ�سافية 
ُ
ي

لختبار ت�سخي�سي.

حال الم�ساب اإلى 
ُ
اإذا تاأكدت الإ�سابة، ي

خدمات العالج

تفاعل اإيجابي

�لتبليغ بنتيجة �شلبية لختبار �لك�شف 

عن فيرو�س �لإيدز

و�سى باإعادة الختبار اإن اقت�ست الحاجة
ُ
ي

ن�سح بربط ال�سخ�ص بالخدمات المنا�سبة 
ُ
ي

للوقاية من فيرو�ص الإيدز

تفاعل �سلبي

لم  الذين  بالفيرو�س  الم�شابين  اإلى  الو�شول 

اإ�شابتهم �س  ُت�شخَّ

عدُّ الختبار الذاتي للك�سف عن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�سرية اأو فيرو�ص الإيدز 
ُ
ي

ن من الو�سول اإلى مزيد من الأ�سخا�ص المتعاي�سين  اإحدى الطرق المبتكرة التي تمكِّ

مع الفيرو�ص وت�ساعد على تحقيق الغاية الأولى من غايات الهدف 90–90–90 

المحدد من ِقبل الأمم المتحدة، ومفاده اأن يعِرف 90% من جميع الم�سابين بفيرو�ص 

الإيدز حالتهم من الإ�سابة بحلول عام 2020. ويمِكن للتو�سع في اإجراء الختبار 

 في بلوغ تلك الغايات العالمية من خالل 
َ
�سهم

ُ
الذاتي للك�سف عن الفيرو�ص اأن ي

قبلون على اإجراء الختبار لأول مرة اأو م�سابين بالفيرو�ص لم 
ُ
الو�سول اإلى اأفراٍد ي

�سة لمخاطر الإ�سابة ممن يحتاجون اإلى 
َّ
�ص اإ�سابتهم اأو تلك الفئات المعر ُت�سخَّ

تكرار الختبار ب�سكل منتظم.

ق�سُد بها اأن ياأخذ 
ُ
�لختبار �لذ�تي للك�شف عن فيرو�س �لإيدز هو عملية ي

 يجري اختباراً للك�سف عن فيرو�ص 
َّ
ال�سخ�ص عينة خا�سة به )لعاب اأو دم(، َثم

الإيدز ويف�سر النتيجة، في مكاٍن خا�ص غالبًا، اإما بمفرده اأو م�ستعينًا ب�سخ�ص 

اآخر محل ثقة بالن�سبة له.

الم�سدر: منظمة ال�سحة العالمية 2015

ن الأ�سخا�ص   يمكِّ
ٌ
وقد ثبت اأن الختبار الذاتي للك�سف عن فيرو�ص الإيدز هو خيار

وي�سمن لهم الخ�سو�سية وهو مقبول جداً في اأو�ساط كثير من الم�ستفيدين، ومن 

بينهم الفئات الرئي�سية، والرجال والن�ساء، والعاملون ال�سحيون، والن�ساء الحوامل 

و�سركاوؤهن من الذكور، والأزواج، والمجموعات ال�سكانية العامة.

ويمثِّل الختبار الذاتي للك�سف عن فيرو�ص الإيدز خطوًة اإ�سافيًة تتما�سى مع الجهود 

المبذولة لزيادة ا�ستقاللية المر�سى، واإنهاء المركزية في تقديم الخدمات، وخلق 

الطلب على اإجراء اختبارات الك�سف عن فيرو�ص الإيدز.

�سهم الختبار الذاتي في تح�سين كفاءة النظم ال�سحية عن طريق تركيز الخدمات 
ُ
وقد ي

والموارد ال�سحية على الأ�سخا�ص الذين ُتظِهر نتائج اختباراتهم الذاتية تفاعاًل 

 
َّ
اإيجابيًا والذين هم بحاجة لإجراء المزيد من الختبارات وللدعم والإحالة، ومن َثم

توجيه الخدمات على نحو اأف�سل. وعالوًة على ذلك، فخف�ص عدد زيارات الأفراد 

المنتظمين في اإجراء الختبارات للمرافق ، واإنهاء ا�سطرار الأفراد اإلى قطع م�سافات 

بعيدة اأو النتظار في �سفوف طويلة للح�سول على فر�سة اإجراء الختبار للك�سف 

عن الفيرو�ص، كل ذلك قد يجعل الختبار الذاتي اأكثر مالءمًة للم�ستفيدين.

وقد ا�ستعر�ص فريق منظمة ال�سحة العالمية المعني باإعداد المبادئ التوجيهية 

نات والبراهين المتاحة حول الختبار الذاتي للك�سف عن فيرو�ص الإيدز وخرج 
ّ
البي

بالتو�سية الآتية:

التو�شية

 ينبغي طرح الختبار الذاتي كنهٍج اإ�سافي لخدمات اختبار الك�سف عن 

فيرو�ص الإيدز.

نات والبراهين[
ّ
تو�سية قوية، جودة متوا�سعة للبي

 لالطالع على �لمبادئ �لتوجيهية �لكاملة لمنظمة �ل�شحة �لعالمية ب�شاأن 

�لختبار �لذ�تي للك�شف عن فيرو�س �لإيدز و�إبالغ �ل�شركاء: ملحق للمبادئ 

�لتوجيهية �لمجّمعة ب�شاأن خدمات �ختبار �لك�شف عن فيرو�س �لإيدز، �نظر 

 http://www.who.int/hiv/topics/vct/en/ :لر�بط�



لمزيد من �لمعلومات ُيرَجى �لت�شال بـ:

 منظمة ال�سحة العالمية، 

المكتب الإقليمي ل�سرق المتو�سط

لة
َ
ل والمالريا واأمرا�ص المناطق المدارية المهم

ُ
وحدة الإيدز وال�س

�سارع عبد الرزاق ال�سنهوري، مدينة ن�سر، القاهرة، م�سر

hiv-aids@who.int :بريد اإلكتروني

www.who.int/hiv :ويب

لل�شيا�شات موجز 

 منظمة ال�صحة العالمية تو�صي  

باالختبار الذاتي للك�شف عن الفيرو�س

واآمن فّعال 

نات اإلى اأن الختبار الذاتي للك�سف عن 
ّ
خل�ست البي

فيرو�ص الإيدز، عند مقارنته بالختبار المرجعي 

�سم بالآتي: للك�سف عن فيرو�ص الإيدز، يتَّ

يزيد بما يتجاوز �ل�شعفين من ن�شبة تقبُّل   •
�ختبار �لك�شف عن فيرو�س �لإيدز بين �لرجال 

�لذين يمار�شون �لجن�س مع �لرجال و�ل�شركاء 

�لذكور للن�ساء الحوامل اأو بعد الولدة؛

يزيد ن�شبة تقبُّل �ختبار �لك�شف عن فيرو�س   •
�لإيدز لالأزو�ج بين �ل�شركاء �لذكور للن�ساء 

الحوامل اأو بعد الولدة ؛

ي�شاعف تقريبًا ن�شبة تكر�ر �إجر�ء �ختبار   •
�لك�شف عن �لفيرو�س بين �لرجال �لذين 

؛
1
يمار�شون �لجن�س مع �لرجال

قد يوؤدي �إلى تحديد ن�شبة معادلة �أو ن�شبة   •
�أكبر من �لأ�شخا�س �لم�شابين بفيرو�س �لإيدز؛

ل يزيد من �ل�شلوكيات �لمحفوفة بالمخاطر   •
�لمرتبطة بفيرو�س �لإيدز )مثل، الت�سال الجن�سي 

ال�سرجي بدون واٍق ذكري( اأو عدد الأمرا�ص البكتيرية 

المنقولة جن�سيًا.

ل يقلل من ن�شبة تقبُّل �ختبار �لك�شف عن   •
�لأمر��س �لمنقولة جن�شيًا �أو تكر�ره.

ل يزيد من �لأ�شر�ر �لجتماعية والأحداث اأو   •
ال�سلوكيات ال�سارة.

يكون �أد�وؤه على نف�س م�شتوى �أي �ختبار   •
ت�شخي�شي �شريع للك�شف عن فيرو�س �لإيدز 

ي�شتخدمه ويف�ّشره عامل �شحي مدرَّب.

يمكنه تحقيق ح�شا�شية ونوعية مقبولتين   •
)80-100%( و)95.1-100%( على �لتو�لي، 

وخ�سو�سًا ا�ستخدام المنتجات التي تلبي معايير 

الجودة وال�سالمة والأداء.

النجاح اعتبارات 

لنجاح اإجراء الختبار الذاتي للك�سف عن فيرو�ص 

الإيدز، ينبغي اأن تراعي البرامج ما يلي:

�لمنتجات �لم�شمونة �لجودة. ينبغي لأي   •
اختبار ت�سخي�سي �سريع للك�سف عن فيرو�ص 

الإيدز، �سواء كان عن طريق الفم اأو الدم، ويتم 

�سراوؤه اأو ا�ستخدامه في اإجراء الختبار الذاتي، اأن 

يكون معتمداً من ِقبل ال�سلطة التنظيمية ذات 

ال�سلة اأو بناء على نتائج اإحدى المراجعات 

التنظيمية الدولية.

�ل�شيا�شة و�لأُُطر �لتنظيمية �لمتَّبعة. تكييف   •
ال�سيا�سات الوطنية الحالية ب�ساأن اختبار الك�سف 

عن فيرو�ص الإيدز وتطويرها ومواءمتها لت�ستمل 

على الختبار الذاتي، وذلك من قبيل:

القوانين التي تجيز بيع المنتجات م�سمونة   -

الجودة الم�ستخدمة في الختبار الت�سخي�سي 

ال�سريع لإجراء الت�سخي�ص الذاتي، وتوزيعها 

والإعالن عنها وا�ستخدامها؛

ال�سّن القانوني للت�سريح باإجراء الختبار   -

الذاتي؛

قوانين حقوق الإن�سان وال�سيا�سات واللوائح   -

التي توّفر الحماية لالأفراد وتت�سدَّى لإ�ساءة 

ا�ستعمال الختبار الذاتي للك�سف عن فيرو�ص 

الإيدز حال حدوثها ومتى حدثت.

ل تاأكيد حالة فرٍد 
ُ
ب

ُ
ال�سيا�سات الوطنية ب�ساأن �س  -

ما من حيث الإ�سابة بفيرو�ص الإيدز عقب 

خ�سوعه لالختبار الذاتي للك�سف عن الفيرو�ص.

ُنُظم �سمان الجودة ومتابعتها في مرحلة ما   -

بعد الت�سويق لو�سائل الختبار الت�سخي�سي 

ال�سريع الم�ستعملة في الختبار الذاتي.

�لمعلومات و�لدعم و�لربط بالخدمات.   •
ب�سرف النظر عن المنهجية المّتبعة، يجب توفير 

معلومات وا�سحة لمن يجري الختبار الذاتي عن 

كيفية اإجراء الختبار وتف�سير نتائجه، وعن اأماكن 

توفير خدمات الختبار للك�سف عن فيرو�ص الإيدز 

والوقاية والعالج منه، ورعاية الم�سابين ودعمهم، 

وعن كيفية الح�سول على تلك الخدمات. وينبغي 

اأن يفهم ال�سخ�ص الذي يخ�سع لالختبار الذاتي 

ن ب�سفة خا�سة:
ْ
ي
َ
ن التالي

ْ
ي

َ
المفهوم

نتيجة �لختبار �لذ�تي �إيجابية �لتفاعل.   -

دُّ دللة على ت�سخي�ٍص بالإ�سابة بالفيرو�ص  َ
ل ُتع

وتتطلب اإجراء مرحلة اأخرى من الختبار والتاأكيد. 

وفي حالة تاأكيد نتيجة الختبار الذاتي، يجب 

تزويد الم�ستفيدين بمعلومات حول اأماكن تقديم 

خدمات العالج والرعاية وكيفية الح�سول عليها.

نتيجة �لختبار غير �إيجابية �لتفاعل.   -

الم�ستفيدين  ح 
َ

ن�س
ُ
وي �سلبية.  نتيجة  تعتبر 

باإعادة الختبار اإذا كانوا يتعر�سون وقتئٍذ 

لمخاطر عالية لالإ�سابة بالفيرو�ص، اأو اإذا 

كان من المحتمل اأنهم قد تعر�سوا لفيرو�ص 

الإيدز خالل ال�ستة اأ�سابيع التي �سبقت الختبار، 

وينبغي اأي�سًا اإحالتهم اإلى جهة معنية بتقديم 

خدمات الوقاية من فيرو�ص الإيدز مثل العالج 

�ص والعالج الوقائي قبل 
ُّ
الوقائي بعد التعر

�ص اأو ختان الذكور الطبي الطوعي. 
ُّ
التعر

ل الختبار 
ُّ
ُنُظم �لر�شد و�لتبليغ. يعدُّ ر�سد ن�سبة تقب  •

الذاتي للك�سف عن فيرو�ص الإيدز لدى ال�سكان وتاأكيد 

الإ�سابة بالفيرو�ص والربط بالخدمات اأمراً مهمًا من 

اأجل تقييم فاعلية الختبار الذاتي والتبليغ ب�ساأن 

اأي اأ�سرار اجتماعية مرتبطة بالإ�سابة والت�سدي 

لها.

 االأ�شاليب المتبعة في تقديم خدمات 

 االختبار الذاتي للك�شف عن 

فيرو�س االإيدز

هناك الكثير من الأ�ساليب، 

بالقطاعين العام والخا�ص، التي 

مكن اتباعها لإجراء الختبار الذاتي 
ُ
ي

للك�سف عن فيرو�ص الإيدز. وينبغي 

م البرامج اأ�ساليب اختبار 
ِّ
اأن تقي

عة لديها 
ّ
الك�سف عن الفيرو�ص المتب

وتحديد اأماكن اإجراء الختبار الذاتي 

وكيفية اإجرائه، وذلك حتى يكون 

ال لتغطية الخدمات الحالية 
ِّ
مكم

وم�ساهمًا في الت�سدِّي للثغرات بها.

 مجتمعية 

)منزلية(

 تقدَّم 

لل�شريك

في �لمر�فق 

)�لح�شول عليها/

�إجر�وؤها ذ�تيًا 

بالمرفق(

في �ل�شيدليات

بر�مج �أماكن 

�لعمل

خدمات متكاملة 

)مثل، ختان �لذكور 

�لطبي �لطوعي، �ل�شل، 

�لأمر��س �لمنقولة 

جن�شيًا، �ل�شحة 

�لإنجابية(

عبر �لإنترنت

بر�مج �لعالج 

�لوقائي قبل 

�لتعرُّ�س

 ماكينات �لبيع 

�أو �لأك�شاك #HIVSelfTest

تو�سي المنظمة الرجال الذين يمار�سون الجن�ص مع الرجال الخ�سوع   
1

لختبار الك�سف عن فيرو�ص الإيدز مرة كل ثالثة اإلى �ستة اأ�سهر بح�سب 

خطورة �سلوكهم.


