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تحت سقف واحد
نعـــم لتكامل الخدمـات الصحيـة فـي 
مواجهة فيروس الَعَوز المناعي البشري

احتياجاتي الصحية
© منظمة الصحة العالمية، 2019. جميع الحقوق محفوظة. 

ي تحتويها هذه المنشورة. غ�ي أن هذه المادة المنشورة يجري 
ق من المعلومات ال�ت اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة للتحقُّ

توزيعها دون أي ضمان من أي نوع، رصاحًة أو ضمناً. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسئوولية تفس�ي المادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة 
ار. تب عىل استخدامها من أرصض العالمية بأى حال أى مسئوولية عن ما ي�ت

WHO-EM/STD/205/A

قد تكون لألشخاص الحاملين لفيروس الَعَوز 
المناعي البشري والمتأثرين به مجموعة متنوعة 

من االحتياجات والظروف الصحية، مثلهم في 
ذلك مثل أي شخص آخر:

وس الَعَوز  صابة بف�ي ي عرَّضتهم للإ
   االأسباب نفسها ال�ت

صابة بعدوى أخرى مثل  ي قد تُعرِّضهم للإ المناعي الب�ش
التهاب الكبد واالأمراض المنقولة جنسياً.

ي حالة نقص مناعتهم، قد يتعرضون أيضاً لمرض السل 
   �ض

ه من االأمراض. وغ�ي

وس     قد تكون لهم احتياجات صحية أخرى ال تتعلق بف�ي
ي. الَعَوز المناعي الب�ش

تان تحوالن دون حصول  ض عقبتان كب�ي    الوصم والتمي�ي
الناس عىل خدمات الوقاية واالختبار والعلج الخاصة 

ي، فضلً عن الحصول عىل  وس الَعَوز المناعي الب�ش بف�ي
الخدمات الصحية االأخرى سواء أكانت مرتبطة بعدوى 

ي أم ال. وس الَعَوز المناعي الب�ش ف�ي

من الذين يتلقون العلج 
قد انخفض الحمل 

ي أجسامهم.
وسي �ض الف�ي

وس  ض بف�ي من المصاب�ي
ي  الَعَوز المناعي الب�ش

يتلقون العلج.

وس  ض لف�ي من الحامل�ي
ي  الَعَوز المناعي الب�ش

عىل علٍم بحالتهم.

%90 %90 %90 

االلتزامات العالمية:
ألْم نحققها بعُد؟

لقد تعّهد العالم بالقضاء على اإليدز قبل حلول عام 2030، وبتحقيق 
غايات "90-90-90" قبل حلول عام 2020:

في إقليم شرق المتوسط

ض  ض كل خمسة أشخاص حامل�ي من ب�ي
ي يوجد  وس الَعَوز المناعي الب�ش لف�ي

شخص واحد فقط يتلقى العلج.

ض  ض كل ثالثة أشخاص حامل�ي من ب�ي
ي يوجد  وس الَعَوز المناعي الب�ش لف�ي
شخص واحد فقط عىل علٍم بحالته.

ــوق  ــن الحق ــة م الصح
األساســية  اإلنســانية 

لجميــع األفــراد



123
ز على الناس  نعني بالخدمات الصحية المتكاملة التي ُتركِّ

تنظيم الخدمات الصحية وإدارتها، بحيث:

، م�ت  ض    يحصل الناس عىل ما يحتاجون إليه من الوقاية والرعاية الشاملت�ي
احتاجوا إىل ذلك، وعىل نحٍو يحفظ كرامتهم.

ي الوقت المناسب عىل رعاية صحية جيدة 
   يتمكن الناس من الحصول �ض

وشاملة وآمنة يسهل االنتقال إليها.

ي مجال صحة المجتمع، 
م العاملون الصحيون، بَمن فيهم العاملون �ض    يقدِّ

قة. خدمات صحية شاملة وُمنسَّ

ي اتخاذ 
اك االأفراد والمجتمعات وتمكينهم من المشاركة �ض    يجري إ�ش

القرارات واالضطلع باالإجراءات اللزمة لصحتهم.

ي الوقت المناسب، والتقليل 
ض الحصول عىل الرعاية المتكاملة �ض    تحس�ي

ي تستغرق وقتاً 
إىل أد�ض حد ممكن من الزيارات المتعددة والـُمكلِّفة، وال�ت

طويلً للحصول عىل الخدمات الصحية، ال سيما للفئات المهمشة.

ي،  وس الَعَوز المناعي الب�ش ي لف�ي
   زيادة القدرة عىل التدب�ي العلجي الذا�ت

ام الطويل االأمد بتلقي الرعاية الصحية. ض والسيطرة عىل االل�ت

مي الرعاية الصحية.    بناء الثقة وإقامة علقات أفضل مع ُمقدِّ

. ض   الحد من الوصم والتمي�ي

وس الَعَوز المناعي  ض لف�ي    تقليل الفرص الضائعة لتشخيص الحامل�ي
ي، وربطهم بالرعاية والعلج. الب�ش

   تشخيص الحاالت الصحية ذات الصلة والتدب�ي العلجي لها بكفاءة، مثل 
االأمراض المنقولة جنسياً، والسل، والتهاب الكبد، و�طان عنق الرحم، 

نجابية، والتدب�ي  وكذلك الخدمات االأخرى المتعلقة بالصحة الجنسية واالإ
العلجي للعنف القائم عىل نوع الجنس.

ي والحاالت  وس الَعَوز المناعي الب�ش ام المريض بعلج ف�ي ض ض ال�ت    تحس�ي
المرَضية االأخرى عند الحاجة إىل تدخلت متعددة.

مي الخدمات إىل أقل حد ممكن. ض ش�ت مقدِّ    تقليل ازدواجية العمل ب�ي

نصاف  ض الحصائل الصحية، وضمان حفظ الكرامة وتحقيق االإ    تحس�ي
للجميع.

ي يتكبدها النظام الصحي من خلل زيادة كفاءة 
   توف�ي التكاليف ال�ت

ض تخصيص الموارد. مة وتحس�ي الخدمات الصحية الـُمقدَّ

ض عىل الرعاية الصحية،  ض واللجئ�ي ض حصول المهاجرين والنازح�ي    تحس�ي
نسانية. ي االأوضاع االإ

ال سيما �ض
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ز على الناس خدمات صحية متكاملة ُتركِّ

كيــف تعــود بالنفــع علــى المجتمعــات ما هي تلك الخدمات؟
المحليــة واألشــخاص الحامليــن لفيــروس 

ــري؟ ــي البش ــَوز المناع الَع

كيف تعود بالنفع على الصحة العامة؟


