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• اإن قرار البدء مبعاجلة اأي فرد من فريو�س الإيدز يكون فـي املقام الأول للم�سلحة 	
العليا لهذا الفرد. 

• لكل مري�س حق اأ�سا�سي فـي اتخاذ قرارات م�ستنرية، دون اإكراه،  حول معاجلته.	
• عندما تكون املوارد حمدودة، تعطى الأولوية الق�سوى للمتعاي�سني مع فريو�س الإيدز 	

الذين ت�ستد حاجتهم لبدء املعاجلة.
• ينبغي اأن تزيد الفوائد التي يجنيها املري�س من عالجه على املخاطر التي يتعر�س لها.  	
• كل �سخ�س له احلق فـي احل�سول على املعاجلة، بغ�س النظر عن اجلن�س، اأو العمر، اأو 	

ال�سلوكيات اخلطرة، اأو اأية اأ�سباب اأخرى غري طبية.

اأخالقيات املعاجلة من 
فريو�س الإيدز

الهدف الأ�سا�سي للمعاجلة من فريو�س الإيدز هو احلد من العتاللت الناجمة عن 
الفريو�س، وحت�سني نوعية احلياة وبقاء امل�سابني به على قيد احلياة. وهناك اعتبارات 
اأخالقية يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار حول توقيت املعاجلة وحتديد من يتلقاها. 
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بالعالج ميكن 
للمتعاي�سني مع فريو�س 

الإيدز اأن ينعموا بحياة 
طبيعية 



وقاية للحياة

اإن م�ستوى احلمل الفريو�سي فـي اأي �سخ�س اإيجابي لفريو�س الإيدز، هو اأهم العوامل 
املحددة ملدى خطر انتقال الفريو�س اإىل الآخرين. ومن خالل زيادة فر�س احل�سول على 

املعاجلة، تتحقق فائدة اأخرى من فوائد ال�سحة العمومية تتمثل فـي احلد من انتقال 
الفريو�س بني ال�سكان. وهو ما يعرف على اأنه "معاجلة من اأجل  الوقاية ".

• ميكن للمتعاي�سني مع فريو�س الإيدز ا�ستخدام املعاجلة بو�سفها و�سيلة 	
اإ�سافية للوقاية من انتقال الفريو�س اإىل �سركائهم فـي املمار�سة اجلن�سية.

• ميكن للحوامل والن�ساء املر�سعات املتعاي�سات مع فريو�س الإيدز 	
الوقاية من انتقال الفريو�س اإىل اأطفالهن من خالل املعاجلة مب�سادات 

الفريو�سات القهقرية.
• ميكن اأن توؤدي معاجلة املتعاي�سني مع فريو�س الإيدز على نطاق وا�سع اإىل 	

تقلي�س خماطر انتقال الفريو�س بني ال�سكان.



معاجلة للحياة

• يجب اأن يتوافر ملن تعر�س لفريو�س الإيدز خدمات خمتربية عالية اجلودة 	
للك�سف عن الفريو�س.

• يجب اإي�سال من تثبت اإيجابيته لفريو�س الإيدز اإىل خدمات الرعاية واملعاجلة.	
• يجب اأن تبداأ املعاجلة الفعالة فـي وقت مبكر 	
• يجب دعم املر�سى ل�سمان امتثالهم جيدا للمعاجلة	
• يجب اإجراء فحو�سات احلمل الفريو�سي ب�سورة دورية  لر�سد ال�ستجابة 	

للمعاجلة
• يجب حت�سني جودة خدمات املعاجلة والرعاية ل�سمان ا�ستمرار املتعاي�سني مع 	

فريو�س الإيدز فـي تلقي الرعاية الناجعة مدى احلياة.

الأدوية املتوافرة حاليا من م�سادات الفريو�سات القهقرية هي اأدوية اأكرث اأمانًا، واأقل 
�سمية، واأ�سهل كثريا فـي تناولها من الأدوية ال�سابقة. وعندما تكون املعاجلة بهذه الأدوية 
معاجلة ناجعة، فاإنها ت�ساعد املتعاي�سني مع فريو�س الإيدز على التمتع بحياة �سحية لفرتة 

اأطول.



عالج الإيدز ي�سيطر 
على الفريو�س

حتد املعاجلة الفعالة لفريو�س الإيدز من كمية الفريو�س املتواجدة 
فـي �سوائل ج�سم اأي �سخ�س لت�سل اإىل م�ستوى ي�سعب معه ك�سف 

الفريو�س بالتقنيات املختربية املتوافرة. وهو ما يطلق عليه "احلمل 
الفريو�سي غري القابل للك�سف" 

• اإن تواجد فريو�س الإيدز فـي اجل�سم بكميات اأقل ي�سمح با�ستعادة جهاز 	
املناعة لعافيته، ويقلل من خطر الإ�سابة بالأمرا�س التي ي�سببها 

الفريو�س. وتقا�س كمية الفريو�س فـي اجل�سم بوا�سطة فح�س يطلق عليه 
فح�س "احلمل الفريو�سي".

• اإن وجود احلمل الفريو�سي بن�سب يتعذر الك�سف عنها فـي مري�س ما،  اإمنا 	
يعني انخفا�س خطر انتقال الفريو�س من هذا املري�س اإىل الآخرين.  


