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عالج الفريو�س ي�ؤتي 
ثماره

ف�ائد عالج فريو�س الع�ز املناعي الب�شري للمتعاي�شني مع الفريو�س 
• ي�ؤخر تفاقم املر�ض	
• يطيل احلياة 	
• يح�سن ن�عية احلياة 	

ف�ائد عالج فريو�س الع�ز املناعي الب�شري على ال�شكان 
• ثبت اأن العالج فعال من حيث التكلفة	
• العالج يقلل خطر انتقال الفريو�ض من امل�ساب اإىل الآخرين 	
• العالج املبكر وعلى نطاق وا�سع يخّف�ض عدد الإ�سابات اجلديدة بالفريو�ض	



عالج اأكرث

• ابداأ العالج مبكرا	
• و�سع نطاق التاأهل العالج كي ي�سمل املزيد من النا�ض	
• ت�سدى لل��سمة فـي مرافق الرعاية ال�سحية	
• اإعمل على ال��س�ل اإىل الأ�سخا�ض الأكرث عر�سة للخطر والأقل حظاً فـي 	

احل�س�ل على اخلدمات
• تاأكد من اأن املزيد من املتعاي�سني مع فريو�ض الع�ز املناعي الب�سري قد 	

اأجري لهم اختبار الفريو�ض واطلع�ا على نتائج الختبار
• �سهل الربط بني الإيجابيني لختبار الفريو�ض وخدمات الرعاية والعالج	
• تاأكد من اأن كافة امل�ؤهلني للح�س�ل على العالج مب�سادات الفريو�سات 	

القهقرية يح�سل�ن عليه
• ح�ّسن ن�عية اخلدمات ل�ستمرار ح�س�ل من يعاجل�ن على رعاية ناجحة 	

مدى احلياة

ينبغي ت�فري م�شادات الفريو�شات القهقرية )ART( لعالج عدوى فريو�س الع�ز املناعي 
الب�شري على نطاق وا�شع جلميع املحتاجني اإليه. وينبغي عدم حرمان اأي �شخ�س من العالج 

على اأ�شا�س ال�شن، اأو اجلن�س، اأو ال�شل�ك اخلطر، اأو العرق، اأو العن�شر، اأو اأي �شبب اآخر.



عالج اأف�شل

• ا�ستخدم الأدوية الأق�ى، والأقل �سمية، والأ�سهل فـي التناول 	
• تاأكد من مراقبة ا�ستجابة املر�سى للعالج	
• عزز وادعم امتثال املري�ض بالعالج	
• تاأكد من عدم انقطاع الإمدادات من الأدوية	
• ا�سمن امل�ساركة الفعالة من املتعاي�سني مع الفريو�ض فـي تخطيط وتقدمي 	

اخلدمات العالجية



بالعالج ميكن للمتعاي�شني 
مع فريو�س الع�ز املناعي 

الب�شري التمتع بحياتهم 
الطبيعية



وينبغي على جميع البلدان اأن تكفل:
• ح�ش�ل املزيد من املتعاي�شني مع فريو�س الع�ز املناعي الب�شري على اخلدمات، 	

واإجراء اختبار الفريو�س، واالطالع على نتيجته 
• ربط من مت ت�شخي�س اإ�شابتهم بالفريو�س بخدمات الرعاية وا�شتمرارهم فـي 	

تلقيها
• ح�ش�ل املحتاجني على العالج مب�شادات الفريو�شات القهقرية 	
• ا�شتمرار تقدمي الرعاية والعالج لهم مب�شت�ى عايل اجل�دة ط�ال احلياة.	

املبادرة االإقليمية الإنهاء 
اأزمة عالج فريو�س الع�ز 

املناعي الب�شري
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اأزمة عالج فريو�س الع�ز املناعي الب�شري فـي االإقليم.
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