
#Test4HIV

 إذا كانت نتيجة االختبار سلبية،

ميكنك استخدام طيٍف واسعٍ من أدوات 

وطرائق الوقاية من العدوى ليك تحافظ 

عىل هذه النتيجة.

أما إذا كنِت حامالً وأظهر االختبار إصابتك 

بفريوس نقص املناعة البرشية وتواظبني عىل 

تناول العالج من الفريوس، فإن خطر انتقال 

الفريوس إىل جنينك سيكون محدوداً للغاية 

يف هذه الحالة.

 أما إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية،

فيمكنك تناول الدواء للعالج من فريوس 

نقص املناعة البرشية حتى تظل محتفظاً 

مبستوى صحي الئق وتحد من فرص انتقال 

العدوى إىل غريك.

ماذا بعد إجراء اختبار فريوس 
نقص املناعة البرشية

www.emro.who.int/ar/wad2017/ 
WHOEMRO          @WHOEMRO
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لك كل الحق يف معرفة املعلومات املسبقة 
الختبار فريوس نقص املناعة البرشية قبل 

املوافقة عىل إجرائه.

ال ينبغي إخضاعك الختبار فريوس نقص 
املناعة البرشية دون موافقتك.

إجراء اختبار نقص املناعة البرشية يتم 
يف رسية تامة؛ وأنت وحدك صاحب 

القرار يف إطالع من تشاء عىل نتيجته.

لك كل الحق يف الحصول عىل جميع 
الخدمات الصحية برصف النظر عن إجرائك 

اختبار فريوس نقص املناعة البرشية من 
عدمه، وبرصف النظر عن نتيجته.

 يف املرافق الصحية:

ع بعض جهات تقديم الرعاية الصحية عىل إجراء  تُشجَّ

االختبار بصورة روتينية لجميع عمالئها. ال ترتدد يف 

م الرعاية إجراَء االختبار؛ فهو  املوافقة إذا عرض عليك مقدِّ

ملصلحتك الشخصية.

يف املنظامت املجتمعية التي تعمل مع الفئات الخاصة: 

وهذه املنظامت متخصصة يف التعامل مع األفراد الذين 

يُقِدمون عىل املخاطر إىل درجة قد تُعرِّضهم الكتساب 

العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية. إذا كنت تعلم أنك 

ممن يُقِدمون عىل املخاطر، التمس من إحدى هذه 

املنظامت إجراء االختبار لك، أو وافق إذا عرضوا عليك 

إجراءه.

 يف مواقع الخدمات املتنقلة الختبار فريوس نقص

 املناعة البرشية:

قد يكون هناك خدمة متنقلة تعمل يف محيطك؛ إذا 

ه إليها إلجراء اختبار فريوس  وجدت إحداها، ميكنك التوجُّ

نقص املناعة البرشية.

 يف املنزل باستخدام االختبار الذايت:

ت هذه االختبارات يك تفحص نفسك وتحصل عىل  أُِعدَّ

نتيجة مبدئية يف املكان والتوقيت األكرث مالءمة لك. إذا 

استخدمت االختبار الذايت وكانت النتيجة سلبية، فأغلب 

الظن أنك غري مصاب بالفريوس. وإذا كانت نتيجة 

ه إىل أقرب مرفق صحي  االختبار إيجابية، فال تفزع: توجَّ

واطلب هناك إجراء اختبار لفريوس نقص املناعة البرشية 

يك تتأكد من النتيجة. 

أين ميكنك إجراء االختبار أمور ال بد أن تعرفها


