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املقدمة
تعد عملية االختبار واملشورة املتعلقة بفروس اإليدز أمرًا حموريًا بالنسبة إىل برامج الوقاية والرعاية والعالج من فروس اإليدز، 
با يتيح احلصول عى خدمات الرعاية والدعم والعالج املتوافرة،.كا تعد عملية االختبار واملشورة عنرا أساسيا من عنارص أي 
استجابة شاملة ملجاهبة فروس ومرض اإليدز. وحيتاج األشخاص املعرضون للعدوى بفروس اإليدز إىل تلقي مشورة تركز عى 
العميل، وإىل معلومات تكون معدة خصيصا عن املرض، من أجل مساعدهتم عى فهم مغزى نتائج االختبار وآثارها، ومساعدهتم 
السلوكية. ويف حال  التغيرات  تلك  العدوى، واملحافظة عى  انتقال  للحد من خماطر  تغيرات سلوكية  البدء يف عمل  أيضا عى 
جاءت نتيجة االختبار إجيابية، فإن خدمات االختبار واملشورة تتيح للمريض اإلحالة إىل مرافق رعاية طبية إضافية، و احلصول عى 

غر ذلك من اخلدمات الوقائية والنفسية املطلوبة والتي حيتاج إليها.
وعى ذلك، فمن األمهية بمكان تقديم خدمات االختبار واملشورة بطريقة سليمة حتى ال يتخوف الناس من إجراء االختبار وتلقي 
املشورة، ولكي يلتزموا بجميع املتطلبات األخالقية والتقنية التي تكفل جودة هذه اخلدمات، التي تقدم بصورة ال تنطوي عى أي 

استهجان أو إصدار أحكام، وهي متاحة، وجترى دون إكراٍه، ويكون حمورها دائا يف صالح العميل.
التدريبية،  ملحًة موجزًة عن خدمات االختبار واملشورة؛عن ما هي، وما هو دورها يف التصدي الشامل  و نقدم يف هذه الوحدة 
لفروس ومرض اإليدز، وكيف يمكن أن جترى يف مواقع خمتلفة، وألغراض خمتلفة. وسنتحدث أيضًا عن األساليب  املختلفة 
التي تقدم من خالهلا خدمات االختبار واملشورة، والتي حتظى مجيعها بنفس درجة احلفاظ عى الرسية واخلصوصية واحلصول عى 
املوافقة املستنرة بشأهنا. وسوف نقدم، يف هناية الوحدة التدريبية، رشحا حول حقيقة الوصم والتمييز املرتبطني بفروس اإليدز، 
مع الرتكيز عى مواقع الرعاية الصحية، ونوضح األسباب التي تؤدي إىل هذا الوصم والتمييز، وكيف يمكنه أن يرف الناس عن 
التقدم إلجراء االختبار وتلقي املشورة، ومن ثم نركز عى رضورة احلد من ذلك، حتى يمكن حتقيق اإلتاحة الشاملة هلذه اخلدمات.

وتوفر هذه الوحدة التدريبية أيضًا فرصة لتقديم أدوات التشخيص املختري لعدوى فروس اإليدز، مع الرتكيز بوجٍه خاٍص عى 
االختبار الرسيع. وينبغي للميرسين إعداد رشحية أو رشحيتني حول اسرتاتيجية التشخيص املتوافرة يف القطر.
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

 األهداف املحددة
اجللسة األوىل: التشخيص البيولوجي للعدوى بفريوس اإليدز

بعد االنتهاء من هذه اجللسة، سيكون املشارك قادرًا عى:
إعداد قائمة بالتشخيصات البيولوجية للعدوى بفروس اإليدز.	 
رشح حركية األجسام املضادة لفروس اإليدز.	 
عرض خطوات إجراء االختبار الرسيع لفروس اإليدز.	 
حتديد اسرتاتيجية التشخيص املعتمدة يف القطر.	 
تعريف األنواع املختلفة لالختبار.	 

اجللسة الثانية: مبادئ االختبار واملشورة املتعلقة بفري وس اإليدز
القسم األول: التوجه اخلاص باالختبار واملشورة املتعلقة بفري وس اإليدز

بعد االنتهاء من هذا القسم، سيكون املشارك قادرًا عى:
تعريف املشورة	 
تعريف املشورة  املتعلقة بفروس ومرض اإليدز	 
مناقشة الدورالذي تلعبه املشورة املتعلقة بفروس ومرض اإليدز 	 

القسم الثاين: املشورة السابقة لالختبار واملشورة التالية له 
بعد االنتهاء من هذا القسم، سيكون املشارك قادرًا عى:

مناقشة املبادئ التوجيهية الرئيسية الختبار فروس اإليدز وتقديم املشورة.	 
مناقشة  املحتوى، واخلطوات، وأمهية املشورة السابقة الختبار حتري فروس اإليدز.	 
مناقشة املحتوى، واخلطوات، وأمهية املشورة التالية لالختبار السلبي لفروس اإليدز.	 
مناقشة املحتوى، واخلطوات، وأمهية املشورة التالية لالختبار اإلجيايب لفروس اإليدز.	 

القسم الثالث: أخالقيات ومهارات مقدم املشورة
بعد االنتهاء من هذا القسم، سيكون املشارك قادرًا عى:

تقدير أمهية الوعي الذايت للشخص القائم بتقديم املشورة.	 
تقدير أمهية احرتام العميل برف النظر عن قيمه، وثقافته، وميوله اجلنسية، وغر ذلك،	 
معاجلة أو تعديل املواقف التي قد تؤثر سلبًا عى عالقة العميل مع مقدم املشورة.	 

اجللسة الثالثة: تقديم االختبار واملشورة املتعلقة بفري وس اإليدز
بعد االنتهاء من هذه اجللسة، سيكون املشارك قادرًا عى:

تعريف األساليب  املختلفة لتقديم خدمات االختبار واملشورة املتعلقة بفروس اإليدز، وأهدافها والغرض منها.	 
رشح الفـارق بـني أسـلوب مبـادرة العميل و أسـلوب مبادرة الشـخص القائـم بتقديم االختبـار واملشـورة املتعلقة بفروس 	 

اإليدز.
مناقشـة أفضليـة اإلجـراء الطوعـي لالختبـار واملشـورة املتعلقة بفـروس اإليدز، مـن حيث الفعاليـة املعززة، عـى االختبار 	 

الفروس. لتحـري  اإللزامي 
اجللسة الرابعة: الوصم والتمييز يف مواقع الرعاية الصحية
بعد االنتهاء من هذه اجللسة، سيكون املشارك قادرًا عى:

تعريف الوصم والتمييز املرتبطني بفروس اإليدز يف مواقع الرعاية الصحية.	 
مناقشة تأثر الوصم والتمييز عى املتعايشني مع فروس اإليدز.	 
مناقشة االسرتاتيجيات الرامية إىل مناهضة الوصم والتمييز لدى تقديم خدمات االختبار واملشورة.	 



6

الوحدة التدريبية 3

األدوات التعليمية
جمموعة من رشائح العرض لدعم الوحدة التدريبية الثالثة؛ اجللسات األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة.	 
جمموعة من رشائح العرض لدعم أنشطة الوحدة التدريبية.	 

اجلدول الزمني للوحدة التدريبية
املدةاألساليباملوضوعاتاجللسة

اجللسة األوىل
 

اجللسة الثانية
   مبادئ االختبار واملشورة املتعلقة 

بفريوس اإليدز

التشخيص البيولوجي لعدوى فروس 
اإليدز

15 دقيقةرشائح )بور بوينت(

5 دقائقمناقشة

القسم األول

التوجه اخلاص باالختبار واملشورة املتعلقة 
بفر وس اإليدز

20 دقيقة رشائح )بور بوينت(

35 دقيقةالنشاط 1

5 دقائقالنقاط الرئيسية

القسم الثاين

املشورة السابقة لالختبار واملشورة التالية  
لالختبار 

15 دقيقةرشائح )بور بوينت(

10 دقائقالنقاط الرئيسية

القسم الثالث

أخالقيات ومهارات مقدم املشورة

15 دقيقةالنشاط 2

5 دقائقرشائح )بور بوينت(

25 دقيقةالنشاط 3 و 4  

اجللسة الثالثة
تقديم االختبار  واملشورة املتعلقة بفري 

وس اإليدز
أساليب تقديم االختبار واملشورة املتعلقة 

بفر وس اإليدز

15 دقيقةرشائح )بور بوينت(

10 دقائقالنقاط الرئيسية

اجللسة الرابعة
 الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية 

الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحيةالصحية

25 دقيقةالنشاط 4

60 دقيقةرشائح )بور بوينت(

20 دقيقةالنشاط 5

280 دقيقةمدة الوحدة التدريبية
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

املحتوى
ينبغي للميرسين بدء اجللسة بالتذكر بأهداف الوحدةالتدريبة الثالثة. 
الرشحية 1

الرشحية 3 الرشحية 2   

 أهداف الوحدة

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

الوحدة
التدريبية   

 :من املشاركون سيتمكن 1
 العامل مستو وعىل بلداهنم يف الوبائي الوضع عن ملحة تقديم -
 للوقاية العامة والسبل اإليدز فريوس انتقال طرق عرض -
   الصحية الرعاية بيئة داخل اإليدز لفريوس التعرض عقب الوقائية املعاجلة تطبيق -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو الطبيعي التاريخ وصف -
 اإليدز بفريوس العدو فيها تكتشف التي الرئيسية املالبسات كشف -
 اإليدز مرض/اإليدز بفريوس للعدو الرسيرية األعراض بعض وصف -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو البيولوجي التشخيص يف املستخدمة التقنية األساليب حتديد -
   الصحية الرعاية بيئة داخل الرسية ورشوط األخالقية بالرشوط لاللتزام احلاجة عن التحدث -
 الصحية الرعاية مرافق يف اإليدز فريوس بعدو املصابني ضد والتمييز الوصم من احلد إىل الرامية التدخالت ذكر -

 :من املشاركون سيتمكن
 البلد يف هبم اخلاصة الرعاية تنظيم كيفية عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
   الرعاية مبادئ عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
 اإليدز بفريوس املصابني أواألطفال اوالرضع الوالدة حلديثي املتاحة الصحية الرعاية عن اآلباء إخبار -
 القهقرية الفريوسات بمضادات بالعالج التام لاللتزام احلاجة مناقشة -

الوحدة
التدريبية   

2 
الوحدة

التدريبية   
3 

الوحدة
التدريبية   

4 

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

الوحدة
التدريبية   

 :من املشاركون سيتمكن 1
 العامل مستو وعىل بلداهنم يف الوبائي الوضع عن ملحة تقديم -
 للوقاية العامة والسبل اإليدز فريوس انتقال طرق عرض -
   الصحية الرعاية بيئة داخل اإليدز لفريوس التعرض عقب الوقائية املعاجلة تطبيق -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو الطبيعي التاريخ وصف -
 اإليدز بفريوس العدو فيها تكتشف التي الرئيسية املالبسات كشف -
 اإليدز مرض/اإليدز بفريوس للعدو الرسيرية األعراض بعض وصف -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو البيولوجي التشخيص يف املستخدمة التقنية األساليب حتديد -
   الصحية الرعاية بيئة داخل الرسية ورشوط األخالقية بالرشوط لاللتزام احلاجة عن التحدث -
 الصحية الرعاية مرافق يف اإليدز فريوس بعدو املصابني ضد والتمييز الوصم من احلد إىل الرامية التدخالت ذكر -

 :من املشاركون سيتمكن
 البلد يف هبم اخلاصة الرعاية تنظيم كيفية عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
   الرعاية مبادئ عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
 اإليدز بفريوس املصابني أواألطفال اوالرضع الوالدة حلديثي املتاحة الصحية الرعاية عن اآلباء إخبار -
 القهقرية الفريوسات بمضادات بالعالج التام لاللتزام احلاجة مناقشة -

الوحدة
التدريبية   

2 
الوحدة

التدريبية   
3 

الوحدة
ة    التدريبي

4 
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الوحدة التدريبية 3

اجللسة األوىل: التشخيص البيولوجي لعدوى فريوس اإليدز
الرشحية الرابعة: التشخيص البيولوجي للعدوى بفريوس اإليدز

عندما خيرتق فروس اإليدز الكائن احلي، فإنه يدخل إىل الدم ويتكاثر بنشاط خالل األسابيع األوىل. وال يبدأ اجلهاز املناعي يف 
التوضيحي يف )الرشحية اخلامسة( وجود  الرسم  ُيظهر  و  أسابيع.   8 إىل   4 بعد  إال  اإليدز  تطوير أجسام مضادة ملكافحة فروس 

الفروس يف الدم بعد وقٍت قصٍر من اإلصابة بالعدوى وتأخر إنتاج األجسام املضادة.
الرشحية اخلامسة: تقييم تطور القياسات البيولوجية خالل العدوى بفريوس اإليدز

التشخيص البيولوجي 
 لعدو فريوس اإليدز

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

 الوفاة التحول املصيل
 املرحلة عديمة األعراض اإليدز 

 األجسام املضادة للفريوس الفريوس

عاما 12 –  2 أعوام  3 – 2    أسابيع                                                          8 – 4 

 اإلصابة

 مراحل حتور

 تقييم تطور القياسات البيولوجية خالل العدو بفريوس اإليدز 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

يستند التشخيص البيولوجي لإلصابة بالفروس يف البداية إىل فحص األجسام املضادة ملكافحة فروس اإليدز. وهذ االختبار هو 
اختبار حساس جدًا، بمعنى أنه قادر عى اكتشاف األمصال اإلجيابية كلها تقريبًا. ولألسف قد تؤدي حساسية االختبار الزائدة إىل 

فقدانه للدقة، حيث يمكن أن يسفر عن نتائج إجيابية زائفة.
النتيجة، لتأكيد عدم وجود العدوى بفروس اإليدز. ومع ذلك، فإن كان  ويمكن يف هذه احلالة إجراء اختبار للتأكد من سلبية 
التلوث مل حيدث إال قبل بضعة أسابيع، فإن نتائج االختبار تكون سلبية ألن الكائن احلي مل ينتج األجسام املضادة بعد بصورٍة كافيٍة. 
ويف مجيع احلاالت التي يكون الشخص فيها قد أبلغ عن احتال تعرضه لعدوى فروس اإليدز مؤخرًا، ينبغي تكرار االختبار بعد 

نحو شهٍر واحٍد.
النتيجة اإلجيابية تتطلب إجراء اختبارات تأكيد إضافية )الرشحية السادسة(.

الرشحية السادسة: حتري العدوى بفريوس اإليدز

    وعى الرغم من أن التشخيص البيولوجي لإلصابة بالفروس يستهدف الكشف عن األجسام املضادة لفروس اإليدز، فإن هناك 
ن األجسام املضادة.  اختبارات أخرى يمكن أن تساعد يف الكشف عن املستضد )P24( الذي يظهر يف وقٍت يسبٍق كثرا وقت تكوُّ
اإلنزيم  اختبار  أو  الرسيعة،  اإليدز  فروس  اختبارات  كانت  التقنيات، سواء  من  واسعٍة  االختبارات من جمموعٍة  وتستفيد هذه 
املرتبط بالفحص املناعي )إليزا( لتحري فروس اإليدز. و يعتمد اختيار االختبار عى العديد من املحددات مثل: املوارد البرشية 
الفروس.  اكتشاف  املطلوبة، ومدى الرسعة يف  الوحدة، ومستوى احلساسية  التحتية، وإمكانات اجلهاز، وتكلفة  املتاحة والبنية 
ويعد اختبار اإلنزيم املرتبط بالفحص املناعي مكلفًا بسبب لوحة اإلنزيم املرتبط بالفحص املناعي التي يتعني استخدامها عى نحو 
حيقق الفعالية لقاء التكاليف، أي عندما يكون هناك طلب كبر عى اختبارات فروس اإليدز يف فرتة زمنية قصرة. والبد أن يكون 
هناك برنامج تقني متوافر ومعتمد ومدعوم بأفراد مدربني تدريبًا كاماًل عى استخدام هذه التقنية اخلاصة باإلنزيم املرتبط بالفحص 

املناعي )الرشحية السابعة(.

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

 حتري العدو بفريوس اإليدز

 يكون اخلاضع لالختبار غري مصاب بالعدو بفريوس اإليدز  : سلبيةيف حال جاءت النتيجة 

 التأكدينبغي   :إجيابيةيف حال جاءت النتيجة 
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الوحدة التدريبية 3

الرشحية السابعة: اختبار اإلنزيم املرتبط بالفحص املناعي لتحري فريوس اإليدز)إليزا) 

الدم  ن من إجراء اختبار  هناك عدة اختبارات رسيعة لتحري فروس اإليدز متوافرة حاليًا يف األسواق، وهي غر مكلفة، ومتكِّ
بالكامل، واحلصول عى النتائج يف دقائق دون احلاجة إىل الرجوع إىل املختر. وتقدم الرشحية مثاال لالختبارات الرسيعة باستخدام 
رشيط اختبار. وُيظهر رشيطان وجود نتيجة إجيابية، بينا ُيظهر  رشيط واحد وجود نتيجة سلبية. فإن مل يظهر أي رشيط، تكون 

النتيجة غر صاحلة. )الرشحية الثامنة(.
الرشحية الثامنة: االختبار الرسيع لفريوس اإليدز وتفسري النتيجة 

ويعد اختبار ويسرتن بلوت )Western Blot( هو االختبار املعياري لتأكيد تشخيص عدوى فروس اإليدز. وهو عبارة عن رشيط 
نقلت عليه الرشكة الصانعة مستضدات فروس اإليدز. ولدى خمالطته للمصل اخلاضع للفحص، وإذا ُوِجدت أجسام مضادة 
مقابلة يف املصل، تتكون تركيبة من املستضدات واألجسام املضادة، وهو ما يمكن أن يظهر يف شكل تفاعل ُيطلق أرشطة ملونة 

)الرشحية التاسعة(.

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

Vi
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 )إليزا(اختبار اإلنزيم املرتبط بالفحص املناعي لتحري فريوس اإليدز

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

 االختبارات الرسيعة

8 
اختبارات 

 رسيعة

 غري صالح  سلبي إجيايب 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية التاسعة: تأكيد الكشف عن الفريس عن طريق اختبار ويسرتن بلوت 

ويويص برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني باإليدز ومنظمة الصحة العاملية باستخدام اسرتاتيجيات خمتلفة للتأكيد، إذا مل تكن 
هناك قدرة عى استخدام أسلوب ويسرتن بلوت بشكل روتيني.

اختبار  استخدام  املمكن  إستخدامها حمدودة جدا. فمن  أن دواعي  البديلة ولكنها مكلفة، كا  التشخيص  وهناك عدد من طرق 
)P24( للكشف عن املستضدات ألغراض التشخيص املبكر خالل فرتة 15 يومًا من التعرض للعدوى. ومن ناحية أخرى، فقد 
تم إدماج الكشف عن الفروس يف بعض االختبارات مثل اختبار اإلنزيم املرتبط بالفحص املناعي )إليزا(، ومؤخرًا، يف عدد من 
التشخيصية  الوسائل  الفروسية، من بني  النووي للطالئع  الفرويس، واحلمض  االختبارات الرسيعة. كا تعد اختبارات احِلمل 

األخرى التي يمكن استخدامها يف بعض احلاالت اخلاصة )الرشحية العارشة(.         
الرشحية العارشة: طرق التشخيص األخرى

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

 تأكيد الكشف عن الفريس عن طريق اختبار ويسرتن بلوت

 اختبار ويسرتن
سلبيبلوت   

 اختبار ويسرتن
 بلوت إجيايب

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

 طرق التشخیص األخرى

Pالكشف عن املستضد يساعد •  يف  24
 املبكرالتشخيص  -

 من التعرض للعدويوماً  15أقرب وقت بعد مرور يف  -

 إدماجه مع اختبارات اجليل الرابع لتحري العدو بالفريوستم  -

 
 احلمل الفريويس•

 
 النوويالطالئع الفريوسية باحلمض اختبار •
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الوحدة التدريبية 3

ينبغي أن يعد امليرسون رشحية تلخص اسرتاتيجية التشخيص التي يعتمدها القطر )الرشحية احلادية عرشة(.
الرشحية احلادية عرشة: اسرتاتيجية التشخيص يف البلد

natural history and clinical 
aspects 

 اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا: 3الوحدة التدريبية 

 بلدالاسرتاتيجية التشخيص يف 

يرست االختبارات الرسيعة لتحري العدوى بفروس اإليدز فرص الكشف عن العدوى. –
البد من تأكيد أي اختبار يتم لتحري العدوى هبذا الفروس. –
البد لكل قطر أن خيتار اسرتاتيجية تأكيد التشخيص اخلاصة به. –
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

اجللسة الثانية: مبادئ االختبار واملشورة املتعلقة بفري وس اإليدز
الرشحية األوىل: االختبار واملشورة املتعلقان بفري وس اإليدز

الرشحية الثالثة: مقدمة الرشحية الثانية: األهداف   

الداعمة، كا أهنا يعدان عنرًا مكونًا  الطبية والرعاية  املتعلقة بفروس اإليدز يمثالن نقطة الدخول للعناية  االختبار واملشورة 
ومؤثرا من عنارص برامج الوقاية. غر أن هناك بعض القضايا املرتبطة بتشخيص العدوى بفروس اإليدز، التي يمكن أن تؤثر 

بالسلب عى فعالية االختبار واملشورة املتعلقة بفر وس اإليدز:
العدوى هبذا الفروس متتد طيلة احلياة، واملعاجلة املتاحة حاليًا ال يمكنها توفر العالج الناجع هلا	 
منذ بداية التفيش الوبائي لفروس اإليدز، ارتبط اخلوف من الوفاة بالعدوى بالفروس	 
الطرق الرئيسية النتقال العدوى تتمثل يف االتصال اجلنيس وتعاطي املخدرات حقنًا مما يؤدي إىل الوصم والتمييز ضد من 	 

يصاب هبا باعتبار ذلك عقوبة إهلية عى سلوك شائن
تقديم  اإليدز  فروس  اختبار  يصاحب  أن  ويتعني  اإليدز:  فروس  تشخيص  أمهية  عى  اإلمجاع  ينبغي  كان  األسباب،  هذه  لكل 

املشورة يف هذا اخلصوص)مفهوم االختبار واملشورة املتعلقة بفروس اإليدز(.

االختبار واملشورة املتعلقان بفريوس 
 اإليدز

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 األهداف

 التعريف باالختبار واملشورة املتعلقني بفريوس اإليدز: 1القسم •
 :بعد االنتهاء من هذا القسم، سيكون املشارك قادراً عىل•

 تعريف املشورة-

 تعريف املشورة  املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز-

 مناقشة الدورالذي تلعبه املشورة املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز -

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مقدمة

 أسبابلعدة اإليدز معقدة املرتبطة بتشخيص العدو بفريوس القضايا •
- املوتهبذا الفريوس متتد طيلة احلياة وترتبط باخلوف من العدو 

مما يؤدي إىل حقناً الرئيسية النتقال العدو تتمثل يف االتصال اجلنيس أوتعاطي املخدرات الطرق -
 هباالوصم والتمييز ضد من يصاب 

 توجد أدوية متاحة ملعاجلة مرض اإليدزال -

مفهوم االختبار واملشورة املتعلقني  >------اإلمجاع بشأن تشخيص فريوس اإليدز 
 اإليدزبفريوس 
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الرشحية الرابعة: ما هي املشورة؟

املشورة هي عملية مساعدة شخص )»العميل«( عى تعلم كيفية التعامل مع بعض املشكالت الشخصية والوجدانية واختاذ القرارات 
بشأهنا. واهلدف من تقديم املشورة هو مساعدة كل شخٍص عى تويل مسئولية حياته/حياهتا اخلاصة من خالل تنمية القدرة عى 

اختاذ قرارات حكيمة وواقعية، وتغير السلوك للحصول عى النتائج املنشودة، وتقديم املعلومات الالزمة يف هذا املجال.
وبعبارٍة أخرى، فإن اهلدف من تقديم املشورة هو معاونة العميل عى مساعدة نفسه/ نفسها.

ويمكن أن تقدم املشورة للفرد أو للزوجني أو للعائالت
الرشحية اخلامسة: املشورة هي 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 ما هي املشورة؟

عىل تعلم كيفية التعامل مع بعض ) "العميل"(املشورة هي عملية مساعدة شخص •
 املشكالت الشخصية والوجدانية واختاذ القرارات بشأهنا

 
 نفسها/ من تقديم املشورة هو معاونة العميل عىل مساعدة نفسهاهلدف •

 
 أن تقدم املشورة للفرد أو للزوجني أو للعائالتيمكن •

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

.... املشورة هي  

داً الحتياجات كل عميل بصورة فردية -تركز عىل العميل أن •  وأن تكون حمدِّ
 

 عملية تفاعلية وتعاونية وتتسم باالحرتام هي أيضاً •
 

 الذاتية لد العمالءلية ؤواملسموجهة نحو تطوير االستقاللية هي •
 

من خالل طرح األسئلة، واحلصول عىل املعلومات، واستعراض اخليارات تتم •
 العملووضع خطط 



15

معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

املشورة هي أن تركز عى العميل، وأن تكون حمددًا الحتياجات كل عميل بصورة فردية. وينبغي أن تزيد املشورة املعرفة بسبل 
الوقاية من فروس ومرض اإليدز.وهي هتدف إىل مساعدة العميل عى الرتكيز عى احللول وتقليل املخاطر. واملشورة هي أيضًا 
عملية تفاعلية وتعاونية وتتسم باالحرتام، وهي موجهة نحو تطوير االستقاللية واملسئولية الذاتية لدى العمالء من خالل طرح 

األسئلة، واحلصول عى املعلومات، واستعراض اخليارات ووضع خطط العمل.
واملشورة ليست:

إمالءات أو توجيهات	 
إعطاء نصائح	 
حمادثة	 
استجوابًا	 
اعرتافًا	 
صالة	 

الرشحية السادسة: ما هي املشورة املرتبطة بفريوس ومرض اإليدز؟

إىل متكني  الرعاية، وهتدف  مقدم  و  العميل  بني  الرسية  فيها  ُتراعى  تواصل  اإليدز هي عملية  بفروس ومرض  املرتبطة  املشورة 
العميل من التعامل مع الضغوط واختاذ القرارات الشخصية املتعلقة بفروس ومرض اإليدز.

بفروس  املرتبطة  املشورة  تقديم  فإن  باإليدز  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  العاملية / وبرنامج  الصحة  منظمة  تعريف  وبحسب 
ومرض اإليدز هو عبارة عن: حوار رسي بني العميل ومقدم املشورة، هبدف إىل متكني العميل من التعامل مع الضغوط واختاذ 

القرارات الشخصية املتعلقة بفروس ومرض اإليدز.
واملشورة املرتبطة بفروس ومرض اإليدز هي أمر يتمحور حول العميل، وينبغي أال ترتبط إال بمشاكل العدوى واملرض، وفكرة 

املوت، ونمط حياة العميل ونشاطه اجلنيس، والتمييز االجتاعي، والوقاية من انتقال العدوى.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 ما هي املشورة املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز؟

 :فريوس اإليدز حتريِّ إىل اختبار وبالنسبة 
اهلدف من املشورة هو تزويد العميل باملعلومات املناسبة الختاذ القرار املستنري حول اختبار •

 اإليدزفريوس  حتريِّ 

تُراعى فيها الرسية عملية تواصل املشورة املرتبطة بفريوس ومرض اإليدز هي 
التعامل مع الضغوط من متكني العميل بني العميل ومقدم الرعاية، وهتدف إىل 

 .املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز واختاذ القرارات الشخصية
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الرشحية السابعة : دور االختبار واملشورة املتعلقة بفري وس اإليدز

يعد اختبار حتري العدوى بفر وس اإليدز هو الوسيلة الوحيدة لتشخيص العدوى بفروس اإليدز بني األشخاص الذين لدهيم 
استعداد تام ملعرفة وضع فروس اإليدز لدهيم. كا تساعدهم املشورة عى التعامل بشكٍل أفضل مع عدوى الفروس والتخطيط 
للمستقبل. واالختبار واملشورة أمران بالغان األمهية للوقاية الفاعلة من فروس اإليدز من خالل التشجيع عى تغير السلوك للحد 
من انتقال فروس اإليدز. وقد أظهرت الدراسات أن االختبار واملشورة يقلالن من وترة السلوك اجلنيس اخلطر بني األشخاص 
املصابني بفروس اإليدز ورشكائهم غر املصابني بالفروس )السلبيني للمصل(، وأن هلا تأثرا كبرا عى السلوك اخلطر ومعدالت 
االنتقال بالنسبة لألشخاص املتعايشني مع فروس اإليدز. وعالوًة عى ذلك، فقد أدت نتائج االختبار واملشورة التي تتمركز حول 

العميل إىل زيادة استخدام الواقي اجلنيس وانخفاض حاالت العدوى التي تنتقل عن طريق االتصال اجلنسى.
توفر  الرعاية، فضاًل عن  وتلقي  للعالج  اإلحالة  اإليدز رضوريان لضان  بفروس  املتعلقة  واملشورة  االختبار  فإن  ذلك،  وعى 

اخلدمات الصحية األخرى، كا أن للمشورة أمهية أخرى تظهر أيضًا يف امتثال املرىض للعالج.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 دور االختبار واملشورة املتعلقني بفريوس اإليدز

الوسيلة الوحيدة لتشخيص العدو بفريوس اإليدز بني األشخاص الذين لدهيم هو •
 .استعداد تام ملعرفة وضع اإلصابة بفريوس اإليدز لدهيم

 
بالغان األمهية للوقاية الفاعلة من فريوس اإليدز من خالل ان واملشورة أمراالختبار •

 .التشجيع عىل تغيري السلوك للحد من انتقال العدو بفريوس اإليدز
 

االختبار واملشورة املتعلقان بفريوس اإليدز رضوريان لضامن االستخدام الفعال  •
 .لإلحالة للعالج وتلقي الرعاية، بام يشمل امتثال املرىض للعالج
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الرشحية الثامنة: فوائد معرفة الشخص بحالة اإلصابة بفريوس اإليدز عىل املستوى الفردى

عى املستوى الفردي:
احلصول املبكر عى الرعاية.	 
احلصول املبكر عى العالج بأفضل كفاءة وبنتائج رسيرية أفضل.	 
احلصول بشكل مناسب عى تدخالت حمددة ملنع انتقال العدوى )مثل االنتقال الرأيس للعدوى(.	 
التعامل بشكٍل أفضل مع عدوى فروس اإليدز والتخطيط للمستقبل.	 

الرشحية التاسعة: فوائد معرفة الشخص بحالة اإلصابة بفريوس اإليدز لديه عىل مستوى املجتمع 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 فوائد معرفة الشخص بحالة اإلصابة بفريوس اإليدز لديه

 الفردياملستو عىل •
 املبكر عىل الرعايةاحلصول  -

 املبكر عىل العالج بأفضل كفاءة وبنتائج رسيرية أفضلاحلصول  -

 )مثل االنتقال الرأيس للعدو(بشكل مناسب عىل تدخالت حمددة ملنع انتقال العدو احلصول  -

 .بشكلٍ أفضل مع عدو فريوس اإليدز والتخطيط للمستقبل التعامل  -

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 فوائد معرفة الشخص بحالة اإلصابة بفريوس اإليدز لديه

 املجتمعمستو عىل •
 املبكر واملستدام بشكلٍ أكرب لسلوكيات أكثر أماناً التبني  -

 من اإلنكار والوصم والتمييز بني أفراد املجتمعاحلد  -

 احلشد والتعبئة من أجل استجابات مناسبةدعم  -

املبكر يف سجالت معاجلة األشخاص املتعايشني مع فريوس اإليدز واحلصول عىل اإلدراج  -
 "استخدام العالج كوسيلة للوقاية"نتائج أفضل، وبالتاىل 
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عىل مستوى املجتمع:
التبني املبكر واملستدام بشكٍل أكر لسلوكيات أكثر أمانًا.	 
احلد من اإلنكار والوصم والتمييز بني أفراد املجتمع.	 
دعم احلشد والتعبئة من أجل استجابات مناسبة.	 
اإلدراج املبكـر يف سـجالت معاجلـة األشـخاص املتعايشـني مـع فـروس اإليـدز واحلصـول عـى نتائـج أفضـل، وبالتـاىل 	 

يسـتخدم العـالج كوسـيلة للوقايـة.
هناك جمموعة متزايدة من األدلة التي تشر إىل أن تكاثر الفروس يمكن السيطرة عليه بالعالج بمضادات الفروسات القهقرية. 
وقد أظهرت األدلة أن حر الفروس لدى األشخاص املتعايشني معه ُيمكن أن يقلل من إمكانية انتقاله من الشخص املصاب 
إىل اآلخرين. وهذا ما يعرف حاليًا باسم »العالج كوسيلة للوقاية«. وهو ما يؤكد أيضًا أمهية التشخيص املبكر لفروس اإليدز من 
خالل خدمات االختبار واملشورة. وعندما يعرف عدد أكر من الناس يف املجتمع إصابتهم بالفروس، وعندما يتلقى املتعايشون 

مع فروس اإليدز العالج، يقل احتال انتقال فروس اإليدز يف ذلك املجتمع.
الرشحية العارشة: األساليب املختلفة لتقديم االختبار واملشورة املتعلقني بفريوس اإليدز

توجد أساليب خمتلفة لتقديم خدمات االختبار واملشورة املتعلقني بفروس اإليدز:
مبادرة العميل: هذا هو النموذج  الكالسيكي حيث يقرر العميل بنفسه/ بنفسها إجراء اختبار فروس اإليدز من أجل معرفة 	 

احتال تعرضه/ تعرضها للعدوى بفروس اإليدز، ويعرف هذا األسلوب باسم مبادرة العميل لالختبار واملشورة، واالسم 
األكثر شيوعًا له هو، االختبار واملشورة الطوعيان.

مبادرة مقدم الرعاية الصحية: يف هذا النهج  يأخذ مقدم الرعاية الصحية زمام املبادرة من خالل عرض االختبار بطريقة روتينية 	 
لألشخاص الذين حيرضون ملرافق الرعاية الصحية باعتباره عنرًا قياسيًا يف الرعاية الطبية. ويسمى هذا النهج  بمبادرة مقدم 
ممنهج  بشكل  اإليدز  فروس  اختبار  تقديم  ضان  إىل  وهيدف  اإليدز،  بفروس  املتعلقة  واملشورة  لالختبار  الصحية  الرعاية 

للسكان، وبخاصة يف األماكن التي تشهد معدالت انتشار مرتفعة.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 األساليب املختلفة لتقديم االختبار واملشورة املتعلقني بفريوس اإليدز

 :   أن يكون اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به عبارة عنيمكن •
 مبادرة العميل، وهو النموذج  الكالسيكي لالختبار واملشورة الطوعيني -

مقدم الرعاية الصحية، أو ما يعرف بمبادرة مقدم الرعاية الصحية لالختبار واملشورة مبادرة  -
 املتعلقني بفريوس اإليدز

يف املستشفيات للمرىض الذين تظهر عليهم عالمات وأعراض واضحة  توحي (تشخييص اختبار  -
 )بتعرضهم للعدو بفريوس اإليدز

 )  يتناىف مع مجيع التوصيات املتعلقة بحقوق اإلنسان(اختبار إلزامي  -

 التوعيةواملشورة املتعلقان بفريوس اإليدز اللذان جيريان بمبادرة جمتمعية من خالل محالت االختبار  -
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املرافق 	  واملشورة خارج  االختبار  فرق  تعمل  النهج   اإليدز: يف هذا  بفر وس  املتعلقة  واملشورة  املجتمعية لالختبار  التوعية 
التي يتجّمع فيها عادة األشخاص  الصحية من أجل تقديم اخلدمة يف مواقع أكثر قربا إىل املجتمعات املحلية، ويف األماكن 
هنوج   خالل  ومن  خمتلفة  بطرق  املجتمعي  اإليدز  فروس  اختبار  تقديم  ويمكن  اإليدز.  بفروس  للعدوى  عرضة  األكثر 
خمتلفة، مثل عربات االختبار واملشورة املتنقلة »من الباب للباب«، أو خدمات االختبار واملشورة املنزلية، ويف أماكن العمل، 

واالختبارات التي تتم يف املناسبات االجتاعية  )مثل محالت االختبار(.
الذين  للمرىض  اإليدز  بفر وس  املتعلقة  يطلبوا إجراء االختبار واملشورة  أن  الصحية  الرعاية  وعالوًة عى ذلك، يمكن ملقدمي 
اإليدز، وذلك عى  بفروس  للعدوى  بتعرضهم  توحي  وأعراض  تظهر عليهم عالمات  الصحية ممن  اخلدمات  لتلقى  حيرضون 

أساس االشتباه الرسيري بعدوى فروس اإليدز. ويسمى هذا االختبار التشخييص.
العال األجانب، والسجناء، ومتعاطي  إلزامية عى فئات سكانية معينة مثل  التي تفرض إجراء اختبارات  البلدان  وهناك بعض 
املخدرات عن طريق احلقن، واملرىض قبل العمليات، وغرهم. غر أن هذا االختبار اإللزامي يتناىف مع مجيع التوصيات املتعلقة 
بحقوق اإلنسان. وعالوة عى ذلك، فإنه ال يوجد أي دليل عى أن ذلك يقلل من التفيش الوبائي لفروس اإليدز. وستتم مناقشة 

هنوج االختبار واملشورة بصورٍة أكثر تفصياًل يف اجللسة القادمة.
الرشحية احلادية عرشة: ملخص دور االختبار واملشورة املتعلقة بفري وس اإليدز

املجتمعية،  الرعاية  الداعمة:  والرامج  املتاحة،  اخلدمات  جلميع  الدخول  نقطة  هو  اإليدز  وس  بفر  املتعلقة  واملشورة  االختبار 
والدعم النفيس، والتدخالت الرامية إىل الوقاية من الفروس،والتخطيط املستقبيل للعميل، والوقاية من انتقال الفروس من األم 

إىل طفلها، ورعاية املصابني بفروس اإليدز  من األمراض االنتهازية.
النشاط 1:

أن تستعد كل جمموعة خالل عرش دقائق، ويقوم  باسم كل جمموعة، عى  املشاركون إىل جمموعتني، ويتم تعيني متحدث  ينقسم 
املتحدث بتقديم عمل املجموعة، للحضور مجيعا، خالل عرش دقائق.

اسمح بعرش دقائق من املناقشات، وخلص النشاط يف مخس دقائق.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 دور االختبار واملشورة املتعلقني بفريوس اإليدز

االختبار واملشورة 
املتعلقان بفريوس 

 اإليدز

 الرعاية املجتمعية

 الدعم النفيس

التدخالت 
للوقاية من 

 فريوس اإليدز
التخطيط 
 املستقبيل

الوقاية من انتقال 
الفريوس من األم 

 إىل طفلها

فريوس اإليدز 
والرعاية من 

 األمراض االنتهازية
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الوحدة التدريبية 3

مهام املجموعة
املجموعة األوىل

أنت ترغب يف توفر خدمات االختبار واملشورة يف املرفق الصحي الذي تعمل به، وقد يطلب منك مدير املرفق الصحي رشح أمهية 
تقديم خدمات االختبار واملشورة. وقد يطلب منك أن تقدم عرضا قصرا حول ذلك عى أال تزيد مدة هذا العرض عى مخس 

دقائق أثناء اجتاع املوظفني.
املجموعة الثانية

بوصفك موظفا يف وزارة الصحة، ُطلب منك تقديم ملخص لوكالة التوعية املجتمعية التي ستقوم بالرتويج لالختبار واملشورة يف 
املجتمع. وسوف حتتاج للتفكر يف كيفية الرشح )يف غضون 5 دقائق(، لعامة الناس، الدور الذي يلعبه االختبار واملشورة، وسبب 

اعتباره عنٍرا مهٍا من عنارص جماهبة مرض اإليدز.
امللخص

اعرض الرشحية احلادية عرشة وأكد عى أمهية دور االختبار واملشورة.
ر املشاركني بأن االختبار واملشورة بشأن فروس اإليدز مها  نقطتي الدخول جلميع اخلدمات املتاحة، وبرامج الدعم: : الرعاية  ذكِّ
املجتمعية، والدعم النفيس، والتدخالت الرامية إىل الوقاية من الفروس، والتخطيط املستقبيل للعميل، والوقاية من انتقال الفروس 

من األم إىل طفلها، ورعاية املصابني بفروس اإليدز  من األمراض االنتهازية.

االختبار واملشورة املتعلقان بفروس اإليدز
الوسيلة الوحيدة املتاحة لتشخيص العدوى بفروس اإليدز.  –
نقطة الدخول للحصول عى العناية الطبية والرعاية الداعمة املناسبة. –
هيدفـان إىل متكـني العميل ليسـاعد نفسـه/ نفسـها للتعامل مـع الضغوط واختـاذ القرارات الشـخصية املتعلقـة بفروس  –

ومـرض اإليدز. 
رضوريـان للوقايـة الفاعلـة مـن التعـرض لعـدوى فـروس اإليـدز مـن خـالل التشـجيع عـى تغيـر السـلوك لتقليل  –

احتـال انتقـال عـدوى الفـروس.
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

املشورة السابقة لالختبار واملشورة التالية له 
الرشحية الثانية عرشة: 

 تتلخص املبادئ التوجيهية الختبار حتري فروس اإليدز فيا ييل، )الرشحية الثالثة عرشة(.
يكـون اخلضـوع لالختبـار واملشـورة تطوعيًا، وأال يصبـح إلزاميًا حتـت أي ظرٍف من الظروف )باسـتثناء التـرع بالدم وزرع 	 

األعضاء(.
يتعني احلصول عى املوافقة املستنرة قبل إجراء أي اختبار.	 
املشورة عالية اجلودة تكون مفيدة قبل وبعد االختبار.	 
ينبغي أال يتم اخرتاق رسية االختبار.	 
ينبغـي عـى مقـدم املشـورة تشـجيع العميل عـى اإلفصاح عـن حالة العـدوى بالفـروس لديـه. ويف أثنـاء تقديم املشـورة،  	 

ينبغـي عـى مقـدم املشـورة إثـارة مسـألة الشـخص الذي قـد يرغـب العميـل يف إخطاره، وكيـف ومتـي يتم ذلـك، وتقديم 
مـا يلـزم مـن املسـاعدة للقيـام بذلك. )اإلفصـاح للرشيـك، أو أفـراد األرسة، أو غرهـم، ويكـون إخطار مقدمـي خدمات 

الرعايـة الصحيـة يف كثـٍر مـن األحيان أمـرا مفيـدًا للغاية(.
ينبغـي عـى مقدمـي اخلدمـة التأكد مـن اجلـودة العاليـة لالختبـار، وينبغي تطبيـق آليات ضـان اجلـودة لضان توفـر نتائج 	 

صحيحة. اختبـار 
التواصل واإلحالة إىل الدعم الطبي والنفيس واالجتاعي هو جزء من العملية.	 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 األهداف

 ه املشورة السابقة لالختبار واملشورة التالية ل: الثاينالقسم •
 :بعد االنتهاء من هذا القسم، سيكون املشاركون قادرين عىل•

 املشورة وتقديماملبادئ التوجيهية الرئيسية الختبار حتري فريوس اإليدز مناقشة  -

 اإليدز فريوساملحتو، واخلطوات وأمهية املشورة السابقة الختبار حتري مناقشة   -

 اإليدز لفريوساملحتو، واخلطوات وأمهية املشورة التالية لالختبار السلبي مناقشة  -

 اإليدز لفريوساملحتو، واخلطوات وأمهية املشورة التالية لالختبار اإلجيايب مناقشة  -



22

الوحدة التدريبية 3

الرشحية الثالثة عرشة: املبادئ التوجيهية الختبار  حتري فري وس اإليدز

هتدف مشورة ما قبل االختبار إىل إعداد العميل الختبار حتري فريوس اإليدز )الرشحية الرابعة عرشة(:
مناقشة طرق التعامل مع معرفة حالة عدوى الشخص بفروس اإليدز.	 
مناقشة النشاط اجلنيس، والعالقات، والسلوكيات اخلطرة املرتبطة باالتصال اجلنيس  وتعاطي املخدرات.	 
مناقشة مسألة الوقاية.	 
املساعدة عى تصحيح اخلرافات واملعلومات اخلاطئة.	 
احلصول عى املوافقة عى إجراء االختبار.	 

الرشحية الرابعة عرشة:  أهداف تقديم مشورة ما قبل االختبار

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 ي فريوس اإليدزاملبادئ التوجيهية الختبار حترِّ 
 تبار طوعيخاال•
 املوافقة املستنرية•
 املشورة السابقة لالختبار والتالية له•
ية•  الرسِّ
 نتائج صحيحة لالختبار•
 الوصول إىل خدمات الرعاية واملعاجلة واحلصول عليها•

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 قبل االختبار مشورة ما

 فريوس اإليدز ي حترِّ العميل الختبار إعداد •
 اإليدزمناقشة طرق التعامل مع معرفة حالة إصابة الشخص بعدو فريوس •
مناقشة النشاط اجلنيس، والعالقات، والسلوكيات اخلطرة املرتبطة باالتصال •

 املخدراتاجلنيس وتعاطي 
 الوقايةمناقشة مسألة •
 اخلاطئةاملساعدة عىل تصحيح اخلرافات واملعلومات •
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية اخلامسة عرشة

خالل مشورة ما قبل االختبار، يقدم القائم باملشورة املعلومات الالزمة، ويقوم بتقييم خطر اإلصابة بفروس اإليدز ويستجيب 
الثقة املتبادلة مع العميل ألن هذا قد يؤثر عى قرار  لالحتياجات الوجدانية للعميل. ومن األمهية بمكان أن يبني مقدم املشورة 

العميل بالنسبة للخضوع الختبار حتري فروس اإليدز. )الرشحية اخلامسة عرشة(.
ينبغي أن تتضمن جلسة مشورة ما قبل االختبار العنارص التالية )الرشحيتان اخلامسة عرشة والسادسة عرشة(:

معلومات عن فروس ومرض اإليدز.	 
معلومات عن االختبارات املستخدمة ومعنى النتائج )»اإلجيابية« و »السلبية«(.	 
معلومات عن الغرض من االختبار.	 
معلومات عن احلق يف رفض االختبار.	 
معلومات عن العالج والدعم املتاح عند ظهور نتيجة االختبار.	 
تقييم املخاطر واألسباب التي تستوجب االختبار.	 
مناقشة اآلثار املرتتبة عى نتيجة االختبار، ويف حالة النتيجة اإلجيابية، اإلفصاح للرشيك )الرشكاء(؟	 
اسرتاتيجيات الوقاية املستقبلية.	 
املوافقة املستنرة.	 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مشورة ما قبل االختبار

 تقديم املعلومات•
 تقييم خماطر التعرض للعدو بفريوس اإليدز•
 التفاعل مع االحتياجات العاطفية للعميل•
 إجياد عالقة ثقة متبادلة بني العميل ومقدم املشورة•
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الرشحيتان السادسة عرشة والسابعة عرشة :  حمتوى مشورة ما قبل االختبار

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 )1(حمتو مشورة ما قبل االختبار 

 .معلومات عن فريوس ومرض اإليدز•

 )"السلبية"و "اإلجيابية"(معلومات عن االختبارات املستخدمة ومعنى النتائج •
 معلومات عن الغرض من االختبار•
 معلومات عن احلق يف رفض االختبار•
 معلومات عن العالج والدعم املتاح عند معرفة نتيجة االختبار•

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 )2(حمتو مشورة ما قبل االختبار 

 تقييم املخاطر التي تستوجب االختبار وأسباهبا•
مناقشة اآلثار املرتتبة عىل نتيجة االختبار، ويف حالة جاءت النتيجة إجيابية، هل يتم •

 ؟)الرشكاء(اإلفصاح للرشيك 
 اسرتاتيجيات الوقاية املستقبلية•
 املوافقة املستنرية•
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية الثامنة عرشة: مشورة ما بعد االختبار

تعتر خدمات ودعم ما بعد االختبار أمرًا حيويًا ألهنا تساعد العميل عى فهم نتائج االختبار والتعامل معها، وتوفر للعميل أي 
معلومات أخرى حيتاجها )الرشحية الثامنة عرشة(. و تضمن هذه اخلدمات أيضًا اإلحالة للعالج بشكٍل صحيٍح وإمكانيه استفادة 
العميل بصورٍة فاعلٍة من كافة عنارص االختبار واملشورة )الدعم والرعاية والعالج، وتدخالت الوقاية؛ مثل منع انتقال العدوى 

من األم إىل الطفل، واحلد من أرضار متعاطي املخدرات(.
و يعتمد شكل وحمتوى جلسة مشورة ما بعد االختبار عى النتائج ما إذا كانت سلبية أو إجيابية.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مشورة ما بعد االختبار

   حيوياً  تعترب خدمات ودعم ما بعد االختبار أمراً •
 مشورة ما بعد االختبار•

 تساعد العميل عىل فهم نتائج االختبار والتعامل معها -
 تقدم للعميل أي معلومات إضافية حيتاجها -
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 النتائج السلبية الختبار فريوس اإليدز
الرشحية التاسعة عرشة: حمتوى مشورة ما بعد االختبار )النتائج السلبية لالختبار(

ينبغي تغطية النقاط التالية خالل جلسة املشورة بعد ظهور النتائج السلبية الختبار فروس اإليدز )الرشحية التاسعة عرشة(.
املشورة بشأن إعادة االختبار )فرتة �النافذة�(: وفرتة النافذة هي الفرتة التي يتعرض فيها الفرد للعدوى بفروس اإليدز، ومل يطور 
جسده/ جسدها بعُد أجسامًا مضادة ملحاربة الفروس، حيث ترتاوح الفرتة التي يستغرقها اجلسم لتكوين أجسام مضادة ملكافحة 
فروس اإليدز ما بني أسبوعني وثالثة أشهر من وقت حدوث العدوى. وخالل هذه الفرتة، تظهر نتائج سلبية الختبار األجسام 

املضادة لفروس اإليدز.
وينبغي أن يقيم مقدم املشورة ما إذا كان العميل قد تعرض لعدوى فروس اإليدز أم ال خالل أقل من ثالثة أشهر قبل موعد مع 
النافذة. ويف هذه الفرتة ينبغي للعميل توخي  انتهاء فرتة  التأكد من رضورة إجراء االختبار مرة أخرى بعد  االختبار. وينبغي له 

أسلوٍب أكثر أمانًا عند ممارسته اجلنس حتى تتضح حالة العدوى بفروس اإليدز لديه.
وإذا كان قد تم تقييم العميل عى اعتبار أنه معرض بشكٍل مستمٍر أو متكرٍر الحتال انتقال عدوى فروس اإليدز إليه؛ كمشاركة 
املحاقن لدى تعاطي املخدرات حقنا، عى سبيل املثال، أو القيام بعالقات جنسية عالية اخلطورة بصورة متكررة، فينبغي عى مقدم 

املشورة تشجيعه عى إعادة االختبار، كل 3 - 12 شهرًا، مثاًل، استنادًا إىل مدى خطورة السلوك.
تعزيز اسرتاتيجيات الوقاية : ينبغي  ملقدم املشورة أن يعزز املعلومات حول انتقال فروس اإليدز وخطة احلد من املخاطر الشخصية 
ومساعدة العميل عى وضع اسرتاتيجية تكفل بقاء نتائج اختبار فروس اإليدز سلبية، وهي اسرتاتيجية تركز عى أسلوب احلياة 
واحتياجات العميل، مع استعراض واستكشاف أي قيود قد تكون رضورية ملارسة اجلنس بصورٍة أكثر أمانًا، وبحسب االقتضاء، 

ممارسات حقن أكثر أمانًا.
عرض اإلحالة )مثاًل، بالنسبة لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن، واملرىض املصابني باألمراض املنقولة جنسيًا(.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 حمتو مشورة ما بعد االختبار
 النتيجة السلبية لالختبار

 )"النافذة"فرتة (االقرتاح بشأن إعادة االختبار •
 بتنفيذ اسرتاتيجيات الوقايةلتزام اال•
 )، بالنسبة لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات حقناً مثالً (اقرتاح اإلحالة •
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 النتائج اإلجيابية الختبار فريوس اإليدز:
الرشحيتان )العرشون واحلادية والعرشون(: حمتوى مشورة ما بعد االختبار )النتائج اإلجيابية لالختبار(

عند ظهور نتيجة إجيابية الختبار فروس اإليدز، ينبغي  ملقدم املشورة أن يوفر معلومات واضحة وموجزة، وأن يتحقق من فهم 
العميل ملعنى نتيجة االختبار وآثاره الشخصية والعائلية واالجتاعية واملهنية )الرشحية العرشون(.

وينبغي ملقدم املشورة أن يوفر بيئة آمنة تتسم بالتعاطف ومفعمة بالتسامح بالنسبة للعميل لتمكينه من التعبر عن مشاعره ومناقشة 
أفكاره.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 حمتو مشورة ما بعد االختبار
 النتيجة اإلجيابية لالختبار

 توفري معلومات واضحة وموجزة•
 ضامن فهم معنى نتيجة االختبار •
 مناقشة معنى نتيجة االختبار وآثارها الشخصية والعائلية واالجتامعية واملهنية•

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 حمتو مشورة ما بعد االختبار
 النتيجة اإلجيابية لالختبار

 احلد من املخاطربرنامج •
 اخليارات واملوارد الشخصية املتاحة•
 معلومات عن الرعاية وخدمات الدعم النفيس واالجتامعي والوجداين املتاحة•
 مناقشة اإلفصاح عن احلالة•
 اإلحالة•
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النقاط األخرى التي ينبغي تغطيتها خالل هذه اجللسة )الرشحية احلادية والعرشون(:
برنامج احلد من املخاطر.	 
اخليارات واملوارد الشخصية املتاحة.	 
معلومات عن الرعاية وخدمات الدعم النفيس واالجتاعي والعاطفي املتاحة.	 
مناقشة اإلفصاح للرشيك )الرشكاء( واألرسة.	 

ينبغي  ملقدم املشورة يف هناية اجللسة، أن يرتب أيضا جلسات للمتابعة أو اإلحالة، بحسب االقتضاء.
ويعد االختبار واملشورة لألزواج أمرا بالغ األمهية، ويوفر نتائج االختبار واملشورة للرشكاء يف وقٍت واحٍد، وخيلق فرصة لإلفصاح 
الثانية  )الرشحية  اإليدز  بفروس  املرتبطة  املخاطر  إلدارة  مشرتكة  خطة  وضع  عى  ويساعد  لألزواج،  الدعم  وتقديم  املتبادل، 

والعرشون(.
الرشحية الثانية والعرشون: تقديم املشورة لألزواج

يمكن تقديم االختبار واملشورة لألزواج يف املرافق الصحية، با يف ذلك مراكز الرعاية السابقة للوالدة، من خالل إما هنج مبادرة 
العميل، أو بمبادرة من مقدمي اخلدمة الصحية، أو من خالل هنوج  االختبار واملشورة األخرى.

)برامج  اإلناث  من  خالل رشكائهم  من  والعالج  الرعاية  برامج  يف  وتسجيلهم  الرجال  إلرشاك  فرصة  لألزواج  املشورة  وتوفر 
العالج بمضادات الفروسات القهقرية، ومنع انتقال الفروس من األم إىل الطفل، أو استخدام العالج كوقاية(.

غر أن املخاوف من عنف الرشيك احلميم تتسبب يف إحجام بعض مقدمي اخلدمة عن تشجيع تدخالت األزواج. وتويص منظمة 
الصحة العاملية برضورة كون العاملني يف جمال الرعاية الصحية مدركني خلطر عنف الرشكاء احلميمني، وأنه ينبغي تدريبهم عى 
حتري ومعاجلة عنف الرشيك احلميم يف إطار تقديم املشورة لألزواج. وينبغي، بالنسبة للنساء الالئي لدهين سوابق للتعرض لعنف 
املشورة والدعم بشكل متواصل حتى يمكن هلن إصدار أحكام عقالنية ومدروسة بشأن سالمة  الرشيك احلميم، أن تقدم هلن 

وجدوى إرشاك الرشيك يف االختبار، أو اإلفصاح عن النتائج.

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 تقديم املشورة لألزواج

 املزايا•
 الفرصة لإلفصاح املتبادلتوفر  -
 الزوجني عىل وضع خطة مشرتكة إلدارة خماطر فريوس اإليدز تساعد  -
املشورة التي تقدم لألزواج الفرصة إلرشاك الرجال وتسجيلهم يف برامج توفر  -

بمضادات الفريوسات القهقرية، والوقاية من انتقال املعاجلة ( والعالجالرعاية 
 )الفريوس من األم إىل الطفل، واستخدام العالج كوسيلة للوقاية

 من الوصم والتمييزحتد  -
 املخاطر املحتملة•

 ؟احلميمنيبني الرشكاء العنف  -
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املبادئ التوجيهية لالختبار واملشورة املتعلقة بالعدوى بفروس اإليدز
االختبار طوعي وليس إلزاميًا. –
مطلوب احلصول عى املوافقة املستنرة. –
الرسية أمر بالغ األمهية. –
ينبغي تطبيق آليات ضان اجلودة لضان احلصول عى نتائج صحيحة لالختبار. –
ينبغي توفر آليات اإلحالة لتلقي الدعم الطبي والنفيس واالجتاعي. –

هتـدف مشـورة ما قبـل االختبار إىل إعـداد العميل الختبار حتري فروس اإليدز، با يشـمل مناقشـة طـرق التعامل  –
مـع معرفة حالة عدوى الشـخص بفروس اإليدز ومناقشـة سـبل الوقاية،

هتـدف مشـورة مـا بعـد االختبـار إىل مسـاعدة العميـل عى فهـم نتائـج االختبـار والتعامل معهـا، وتقـدم للعميل  –
أي معلومـات إضافيـة حيتاجهـا. وختتلـف مشـورة مـا بعد االختبـار وفقـًا للنتائج، مـا إذا كانـت سـلبية أو إجيابية.

االختبـار واملشـورة لـألزواج أمـر بالـغ األمهيـة، حيـث يسـاعد عى وضـع خطـة مشـرتكة إلدارة خماطـر فروس  –
اإليـدز ويسـاعد عـى احلد من الوصـم والتمييـز، وعى تسـجيل الرجـال يف برامج العـالج والرعايـة. ومع ذلك، 
فالبـد أوالً مـن تقييـم ومعاجلـة أي خمـاوف حمتملـة مـن عنـف الرشيـك احلميـم قبـل إرشاك األزواج يف خدمات 

واملشـورة. االختبار 
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أخالقيات ومهارات مقدم املشورة
الرشحية الثالثة والعرشون

النشاط 2: الوعي الذايت ملقدم املشورة املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز )15 دقيقة(.

اعرض الرشحية الرابعة والعرشين وأعط نسخة لكل مشارك. وارشح للمشاركني أمهية أن يكون مقدم املشورة، والرعاية الصحية 
بشكٍل عاٍم، لديه إدراك كامل ملشاعره  هو، ومواقفه اخلاصة، ورضورة معرفة كيف يشعر ه نفسه من الناحية الوجدانية. فمقدمو 
املرتبط  والقلق  باملخاوف  إمكانية شعورهم  استبعاد   يمكن  الصحية، أشخاص طبيعيون، وال  الرعاية  املشورة، وكذلك مقدمو 
بفروس ومرض اإليدز، حيث إن مل يكن مقدمو املشورة متواصلني مع أنفسهم، فإهنم لن يستطيعوا مساعدة اآلخرين عى نحٍو 

فعال.
قم بدعوة املشاركني للتعبر عن مشاعرهم ومواقفهم، ملدة عرش دقائق، من خالل اإلجابة الذاتية عن عدد من األسئلٍة املوجودة 
يف استارة، وارشح للمشاركني أن ذلك مترين عى  ممارسة التأمل الذايت، وبالتايل ال يتوجب عليهم تبادل أجوبتهم، واسمح بعرش 

دقائق ألداء اختبار التأمل الذايت.
الرشحية الرابعة والعرشون: الوعي الذايت ملقدم املشورة

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 األهداف

 :بعد االنتهاء من هذا القسم، سيكون املشاركون قادرين عىل•
 تقدير أمهية الوعي الذايت ملقدم املشورة -
 ة، وغري ذلكياجلنس تقدير أمهية احرتام العميل برصف النظر عن قيمه، وثقافته، وميوله -
 املشورة معاجلة أو تعديل املواقف التي قد تؤثر سلباً عىل عالقة العميل مع مقدم -

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 الوعي الذايت ملقدم املشورة املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز

 هو شعوري اخلاص جتاه األشخاص الذين تَسبب سلوكهم يف تعرضهم خلطر العدو؟ما •
 ما هو شعوري اخلاص جتاه األشخاص الذين يعانون من عدو فريوس أو مرض اإليدز؟•
لقيمي الثقافية  نظراً ما هي املامرسة اجلنسية التي سيكون احلديث عنها أكثر صعوبة، •

 والشخصية؟
ما هي اللغة أو اللهجة اليومية التي سأستخدمها، أو التي لن أستخدمها أبداً لرشح السلوك •

واملامرسات اخلطرة للعمالء الذين قد خيتلفون عني ثقافياً أو جنسياً، أو أكرب أو أصغر مني 
 ؟سناً 

 ؟هل يمكنني استخدام قيمي اخلاصة كمعايري لكل شخص•
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والتحديات  القضايا  ببعض  دراية  عى  يكونوا  أن  املشورة  بتقديم  القائمني  عى  ينبغي  واملشورة،  االختبار  خدمات  تقديم  عند 
األخالقية )الرشحية اخلامسة والعرشون(.

املسئولية واملساءلة.	 
اجلدارة: ينبغي أن يكون هناك توافق ودقة يف املعلومات املقدمة من خالل املشورة، وال بد أن تكون متسقة يف كل من املحتوى، 	 

ومع مرور الوقت.
املوافقة املستنرية: عى القائم باملشورة أن يكون مدركا أن اختبار فروس اإليدز ينبغي أن يكون دائًا طوعيًا، كا ينبغي أال يتم 	 

الذين يقدمون موافقة مستنرة أصحاء جسديًا  العمالء  العميل موافقة مستنرة عى إجرائه. والبد أن يكون  إال بعد إعطاء 
وعقليًا للتأكد من أهنم يتفهمون املخاطر النسبية، واألخطار واملزايا املرتتبة عى اخلضوع أو عدم اخلضوع لالختبار.

احلق يف الرفض: للعميل حق الرفض؛ وعى العميل أن يدرك أنه يمكنه أن يرفض اخلضوع لالختبار دون ان يكون لذلك أي 	 
نتيجة سلبية عى اخلدمات األخرى التي يستفيد منها يف املرفق الذي جيرى فيه االختبار.

والرسية: تلك هي العوامل األكثر أمهية يف العالقة بني القائم باملشورة والعميل. وينبغي أن ُيطمأن العميل بأن 	  اخلصوصية 
الرسية لن ُتنتهك حتت أي ظرف.

أن 	  العمالء، بل أن حياولوا  القبول وعليهم أال يصدروا أحكامًا عى  أن يظهروا  باملشورة  القائمني  التمييز: عى  عدم  سلوك 
يتقبلوا العمالء بغض النظر عن العالقات االجتاعية أو االقتصادية، أو اخللفية العرقية، أو العالقات الدينية، أو املهنية، أو 

الشخصية.
العمل 	  )مثل:  املحيل/الوطني  القانون  طائلة  حتت  وتقع  قانونية�  تعترب �غري  ممارسات  يف  يتورطون  الذين  العمالء  مساعدة 

باجلنس، وتعاطي املخدرات، وممارسة الرجال للجنس مع الرجال(.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

اإليدز القضايا األخالقية يف االختبار واملشورة املتعلقني بفريوس
املسئولية •
اجلدارة•
املوافقة املستنرية•
اخلصوصية والرسية•
احلق يف الرفض•
السلوك القائم عىل عدم التمييز•
قع حتت وت "غري قانونية "مساعدة العمالء الذين يتورطون يف ممارسات تعترب •

درات, العامالت باجلنس, وتعاطي املخ: مثل(الوطني / طائلة القانون املحيل
).والرجال الذين يامرسون اجلنس مع الرجال
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هناك مهارات وصفات معينة البد من توافرها لدى القائم بتقديم املشورة اجليد )الرشحية السادسة والعرشون(
احلفـاظ عـىل الرسيـة: يعتـر أمـرًا حيويـًا. وينبغـي أال يكـون هنـاك أي انتهـاك للرسيـة حتـت أي ظـرف، بـا يف ذلـك القيل 	 

والقـال، وذلـك لبنـاء الثقـة واملصداقية مـع العمالء، حيـث إن عدم احلفـاظ عى الرسية سـوف يعرقل كل جهـود نرش ثقافة 
االختبـار واملشـورة عى مسـتوى املجتمع.

األصالة والصدق: األصالة والصدق بني القائم باملشورة والعميل هي أساس نجاح املشورة.	 
القـدرة عـىل االسـتامع: قـدرة القائم باملشـورة عى االسـتاع باهتام إىل العميـل عندما يتحـدث/ تتحدث، أمر بالـغ األمهية، 	 

كـا أن اإلنصـات اجليـد يظهـر مدى اهتـام القائم باملشـورة با يسـتمع إليه من مشـاكل العميـل، ويتيح له اكتشـاف األفكار 
املشـرتكة، ويظهـر ما قد يكـون العميل قـد ختطاه.

اإلجيابية غري املرشوطة: إظهار الدفء الشخيص أمر أسايس يف أي عالقة.	 
تصديق العميل: بالنسبة للعميل، يكون من املريح جدًا أن يدرك أن شخصًا يفهم كيف يشعر وقت األزمة.	 
الوعي بالثقافة، ينبغي عى القائم باملشورة أن يكون مدركًا لعقيدة وثقافة العميل وأن حيرتمها.	 
األمانـة: ينبغـي عـى القائـم باملشـورة أن يـدرك أن له حـدودًا، وأن يعلـم متى يتعـني عليه إحالـة العميل إىل مصـدر آخر من 	 

مصادر اخلـرة، إن أمكن.
الصرب: ينبغي عى القائم باملشورة أن يتحى بالصر وأن يمنح العميل الوقت الكايف كي يقدم املشورة كاملة.	 
حريـة التعبـري: ينبغي تشـجيع العميل عى أال يشـعر بحرج وأال حُيـرم من حرية التعبر عن مشـاعره، مثل البـكاء والغضب، 	 

ذلك. وغر 
عـدم إصـدار أحكام مسـبقة: ينبغي عـى القائم باملشـورة احـرتام االختالفات الثقافيـة أوالنوعيـة )ذكر/أنثـي(، أو العرقية، 	 

أو الدينيـة، أو امليـول اجلنسـية، أوالعجـز، أوالوضـع االجتاعـي واالقتصـادي، وعليـه التخلـص مـن جوانـب التعصـب 
الشـخيص أوالتحيـز ملثـل تلـك االختالفات.

التعاطـف: ينبغـي عـى القائـم باملشـورة إظهـار التعاطـف مـع العميـل، وتفهـم أفـكاره ومشـاعره، وإشـعار العميـل هبـذا 	 
التعاطـف.

املعرفـة: ينبغـي عـى القائمـني باملشـورة أن يكونـوا عـى دراية وثيقـة ولدهيم معـارف حديثـة، وأن يواصلـوا متابعـة برامج 	 
املسـتمر. التعليم 

الرشحية السادسة والعرشون: صفات القائم باملشورة اجليد

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

صفات القائم باملشورة اجليد
احلفاظ عىل الرسية•
األصالة والصدق•
القدرة عىل االستامع•
اإلجيابية غري املرشوطة•
تصديق العميل•

الوعي بالثقافة•
األمانة•
الصرب•
حرية التعبري•
عدم إصدار أحكام مسبقة•
التعاطف•
املعرفة•
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النشاط 3: القيم
تعليات	 

اعرض الرشحية السابعة والعرشين -
اطلب من املشاركني ترتيب العنارص من حيث قيمتها بالنسبة هلم. -
الحظ أنه ينبغي أن يكون الرتتيب من 7-1 عى أن يكون البند 1 هو األكثر أمهية والبند 7 هو األقل أمهية. -
اطلب من املشاركني مناقشة أسباب الرتتيب الذي قاموا به )10 دقائق(. -
التأكيد عى أن االختالفات داخل اجلاعة راجعة الختالف القيم لدهيم. -

الرشحية السابعة والعرشون: القيم

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 :برجاء ترتيب البنود التالية من حيث قيمتها بالنسبة إليكم•
 الصحة -
 تعةامل -
 احلرية -
 النشاط اجلنيس -
 األرسة -
 السيطرة -
 احلياة املهنية -

 القيم
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النشاط 4: ترحيات مثرة للجدل
تعليات	 

اعرض الرشحيتني الثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين  -
اطلب من املشاركني ملء الفراغات، وذلك بأن يستخدم املوافق )م( وغر املوافق )غ. م(. -
اطلب منهم مناقشة بعض االختالفات داخل مجاعتهم )10 دقائق(. -
التأكيد عى أن االختالفات داخل اجلاعة تكون راجعة الختالف القيم واملواقف واملعتقدات لدى كل منهم. -

اسأل املشاركني إذا كانت لدهيم أي أسئلة أخرى.
الرشحية الثامنة والعرشون: ترصحيات مثرية للجدل )1(

الرشحية التاسعة والعرشون: ترصحيات مثرية للجدل )2(

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل النساء املصابات بفريوس اإليدز عدم اإلنجاب1.

 ينبغي أن يسمح للمصابني بفريوس اإليدز مواصلة العمل2.

 مرض اإليدز، بصفة عامة، هو مشكلة تتعلق باألشخاص ذوي السلوك غري األخالقي3.

 ينغمسون يف ممارسة سلوك جنيس شاذ رجال الذين يامرسون اجلنس مع الرجالال4.

ينبغي عزل األشخاص املصابني بعدو فريوس اإليدز للوقاية من انتقال العدو إىل 5.
 اآلخرين

 رعاية األشخاص املصابني بفريوس اإليدز مسؤولية مجاعية6.

 )1(ترصحيات مثرية للجدل 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 بعدو فريوس اإليدز إىل منزيل مصاباً  سأكون غري مرتاح إذا دعوت شخصاً 7.

 ي فريوس اإليدز لد مجيع املرىض قبل إجراء اجلراحة هلمعىل اجلراحني حترِّ 8.

 قد أشعر بعدم الراحة عند مناقشة النشاط اجلنيس مع شخص من اجلنس اآلخر9.
 ي فريوس اإليدزباخلضوع الختبار حترِّ  ينبغي إلزام متعاطي املخدرات حقناً 10.
 ال بأس من ممارسة الرجال للجنس قبل الزواج11.
 ال ينبغي تثقيف أطفال املدارس بشأن اجلنس12.
 خارج إطار الزواج ال يبنغي للنساء إقامة عالقات جنسية أبداً 13.

 )2(ترصحيات مثرية للجدل 
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اجللسة الثالثة: أساليب تقديم االختبار واملشورة املتعلقة بفريوس اإليدز
الرشحية الثانية: الرشحية األوىل:   

الرشحية الثالثة: فئات اختبار فريوس اإليدز

يمكن تقديم االختبار واملشورة بأساليب  خمتلفة، وذلك عى النحو التايل:
االختبار واملشورة الطوعيان 	 
مبادرة مقدم اخلدمة الطبية لالختبار واملشورة	 
االختبار التشخييص	 
االختبار اإللزامي	 
االختبار ألغراض البحوث والرتصد	 
االختبار الذايت	 

علقة أساليب تقديم االختبار واملشورة املت
بفريوس اإليدز

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

األهداف
:بعد االنتهاء من هذه اجللسة, سيكون املشاركون قادرين عىل•

ملتعلقة لتقديم خدمات االختبار واملشورة ا تعريف األساليب املختلفة-
بفريوس اإليدز, وأهدافها, والغرض منها

لقائم رشح الفارق بني أسلوب مبادرة العميل و أسلوب مبادرة الشخص ا-
بتقديم االختبار واملشورة املتعلقني بفريوس اإليدز

فريوس مناقشة أفضلية اإلجراء الطوعي لالختبار واملشورة املتعلقني ب-
فريوساإليدز, من حيث الفعالية املعززة, عىل االختبار اإللزامي لتحري ال

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

فئات اختبار فريوس اإليدز
االختبار واملشورة الطوعيان 1.
مبادرة مقدم اخلدمة الطبية لالختبار واملشورة2.
االختبار التشخييص3.
االختبار اإللزامي4.
االختبار ألغراض البحوث والرتصد5.
الذايتاالختبار 6.
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الرشحية الرابعة : االختبار اإللزامي

ينصح بإجراء االختبار اإللزامي يف سياقات خاصة وحمدودة عى النحو التايل )الرشحية الرابعة(:
الدم املخصص للنقل أو لتصنيع منتجات الدم.	 
قبـل مجيـع اإلجـراءات التـي تنطـوي عى نقل سـوائل اجلسـم أو أجزاء اجلسـم )مثـل التلقيـح الصناعـي، و ترقيـع القرنية، 	 

والسـائل املنـوي، وزرع األعضاء(.
الرشحية اخلامسة: االختبار اإللزامي

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

اإللزامياالختبار .1
:ينصح بإجراء االختبار اإللزامي يف سياقات خاصة عىل النحو التايل•

املخصص للنقل أو لتصنيع منتجات الدمالدم -
مثل التلقيح (قبل مجيع اإلجراءات التي تنطوي عىل نقل لسوائل اجلسم, أو أجزاء اجلسم -

).الصناعي, و ترقيع القرنية, والسائل املنوي, وزرع األعضاء

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

االختبار اإللزامي.1
:, مثلجيرى اختبار حتري فريوس اإليدز إلزاميًا يف بعض األحيان يف حاالت•

اهلجرة عىل طالبي التأشرياتأغراض -
قبل التوظيف-
التقييم الطبي الدوري لألفراد العسكريني-
الطبىالتأمني -
رجال, العامالت باجلنس, والرجال الذين يامرسون اجلنس مع ال(لبعض الفئات السكانية -

)ومتعاطو املخدرات حقنا
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يف املارسة العملية، جيرى اختبار حتري فروس اإليدز إلزاميًا يف بعض األحيان يف عدة  حاالت، مثل:
أغراض اهلجرة عى طالبي التأشرات.	 
قبل التوظيف.	 
التقييم الطبي الدوري لألفراد العسكريني.	 
التأمني الطبى.	 
لبعض الفئات السكانية )العامالت باجلنس، والرجال الذين يارسون اجلنس مع الرجال، ومتعاطو املخدرات حقنا(.	 

وجير األفراد عى اخلضوع الختبارات حتري فروس اإليدز دون احلصول عى أي شكٍل من أشكال املشورة، مع التعرض لبعض 
النتائج السلبية عى حياهتم إذا جاءت نتائج اختباراهتم إجيابية للفروس )مثل الرتحيل، واحلرمان من اخلدمة، والسجن، واحلرمان 

من الرعاية(.
الرشحية السادسة: ليس هناك أي أساس منطقي من حيث الصحة العمومية لالختبار اإللزامي

وقد أظهرت الدراسات والتجارب اخلاصة بالصحة العمومية ما ييل:
اختبـار فـروس اإليـدز اإللزامي يأيت بنتائج عكسـية ألنه يدفع األشـخاص األكثر عرضـة ملخاطر العدوى بفـروس اإليدز 	 

لالختفـاء، حتـى إهنم ال يسـتطيعون احلصول عى التثقيـف وبرامج املشـورة الالزمة األخرى.
أثبتـت اختبـارات فـروس اإليـدز الطوعيـة مع تقديم املشـورة املناسـبة أهنـا أكثر احتاال للتشـجيع عـى تغير السـلوك من 	 

االختبـار اإللزامـي. ويف الواقـع، ال يـؤدي االختبـار اإللزامـي إىل تغيـر السـلوكيات عالية اخلطـورة، مثل التغيـرات التي 
يمكـن احلصـول عليهـا من خـالل التثقيـف والتوعية.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

ليس هناك أي أساس منطقي من حيث الصحة 
العمومية لالختبار اإللزامي

:أظهرت الدراسات والتجارب اخلاصة بالصحة العمومية ما ييل•
ر عرضة ملخاطر ألنه يدفع األشخاص األكثفريوس اإليدز اإللزامي يأيت بنتائج عكسية اختبار -

قيف وبرامج العدوى بفريوس اإليدز لالختفاء, حتى إهنم ال يستطيعون احلصول عىل التث
املشورة الالزمة األخرى

للتشجيع   راحتامالأكثأثبتت اختبارات فريوس اإليدز الطوعية مع تقديم املشورة املناسبة, أهنا -
عىل تغيري السلوك من االختبار اإللزامي
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الرشحية السابعة: ليس هناك أي أساس منطقي للصحة العامة لالختبار اإللزامي

يرض االختبار اإللزامي لفروس اإليدز بمصداقية اخلدمات الصحية، كا أن إجبار الناس عى إجراء اختبار فروس اإليدز خيلق 
مناخًا من اخلوف )الرشحية السابعة(. ويمكن أن يسفر االختبار اإللزامي عن ظهور شعور زائف باألمان بني عامة الناس، وقد 
يعتقد الناس الذين حيصلون عى نتائج سلبية أهنم آمنون وأن مجيع األشخاص املصابني بفروس اإليدز قد تم حتديدهم، وبالتايل 
أن فروس  يعتقدون  تغير سلوكهم وجيعلهم  الناس عى  احتياطات أخرى. وبالطبع ال يشجع ذلك  ليست هناك حاجة الختاذ 

اإليدز هو مشكلة أشخاص آخرين.
و قد يؤدي اختبار فروس اإليدز اإللزامي إىل وجود شعور كاذب باألمان، وذلك يف حال جاءت نتيجة االختبار سلبية، بسبب 
إمكانية وجود العدوى خالل فرتة النافذة. ويمكن أن يستغرق ذلك مدة تصل إىل ثالثة أشهر حتى يمكن الكشف عن األجسام 
املضادة للفروس يف دم الشخص املصاب. وإذا تم اختبار األشخاص املصابني بفروس اإليدز قبل حدوث ذلك، فقد ال تأيت 
النتيجة إجيابية، حتى وإن كانوا يف واقع األمر مصابني بعدوى فروس اإليدز. وحتى لو أمكن اختبار مجيع السكان لضان احلصول 

عى نتائج دقيقة، فسوف يتطلب األمر إعادة االختبار هلم أكثر من مرة.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

ليس هناك أي أساس منطقي من حيث الصحة 
العمومية لالختبار اإللزامي

اإللزامي لفريوس اإليدز بمصداقية اخلدمات الصحية يرضاالختبار•
بار أنه قد تم عىل اعت(باألمان بني عامة الناس  زائفاً  شعوراً خيلق االختبار اإللزامي •

ناك حاجة التعرف عىل مجيع األشخاص املصابني بفريوس اإليدز, وأنه ليست ه
).الختاذ احتياطات أخرى

فرتة "(بالدقة  يؤدي االختبار اإللزامي لفريوس اإليدز إىل تبديد املوارد وال يتسم•
)."النافذة
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الرشحية الثامنة: االختبار اإللزامى

االختبار اإللزامي لفروس اإليدز ليس فعاالً عى مستوى الصحة العمومية، كا أنه ليس أخالقيًا، ألنه ينكر حق االختيار لدى 
األفراد وينتهك املبادئ األخالقية با يف ذلك احلق يف اخلصوصية، واملوافقة املستنرة والرسية )الرشحية الثامنة(. وعالوًة عى ذلك، 

فإن العبء املاىل لالختبار اإللزامي يكون كبرًا وقد حيرف املخصصات عن برامج وقاية أكثر فعالية.
ويف كثٍر من احلاالت التي جيرى فيها االختبار اإللزامي، يتم تطبيق املزيد من اإلجراءات التمييزية مثل ترحيل املغرتبني، واحلرمان 

من التدخالت الصحية يف مرافق الرعاية الصحية، والكشف عن اإلصابة بالفروس ألطراف ثالثة، وفقدان الوظائف.
الصحة  عىل  احلفاظ  بدعوى  اإللزامي  االختبار  يدعامن  ال  العاملية  الصحة  ومنظمة  باإليدز  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج 

العمومية )باستثناء حالتى نقل الدم، والتربع باألعضاء(.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

اإللزامياالختبار 
ة العمومية, االختبار اإللزامي لتحري فريوس اإليدز ليس فعاالً عىل مستوى الصح•

كام أنه ليس أخالقياً 
 اخلصوصية, إنه ينكر حق االختيار لدى األفراد وينتهك املبادئ األخالقية بام يف ذلك احلق يف-

واملوافقة املستنرية, والرسية
 إضافة إىل العبء املايل-

حة برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني باإليدز ومنظمة الص
 العاملية ال يدعامن االختبــار اإللزامي بدعوى احلفاظ عىل

الصــحة العموميــــــة 
)نقل الدم, والتربع باألعضاء حالتىباستثناء (
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الرشحية التاسعة: االختبار واملشورة الطوعيان لفريوس اإليدز

االختبار واملشورة الطوعيان، يعرفان أيضا باسم االختبار واملشورة التي تتم بمبادرة العميل، وهو النموذج الكالسيكي لالختبار 
بأنفسهم من أجل معرفة حالة فروس اإليدز لدهيم  العمالء إجراء اختبار فروس اإليدز ويقررون ذلك  واملشورة حيث خيتار 

)الرشحية التاسعة(.
ويضمن االختبار واملشورة الطوعيان املتعلقان بفروس اإليدز احلصول عى املوافقة املستنرة واحلفاظ عى الرسية وأحيانًا يمكن 
اختباره،  الذي جيرى  الشخص  تعريفية عن  بيانات  أي  تقديم  يتم  له، حيث ال  اخلاضع  الشخص  باسم  التعريف  دون  به  القيام 
وبالتايل، ال يؤدي إجراء االختبار عى هذا النحو نتائج يتم تسجيلها أو إبالغ سلطات الصحة العمومية هبا بحسب اسم الشخص.

وقد تم توثيق العديد من الفوائد لضان توفر إجراء االختبار دون التعريف باالسم عى مر السنني، حيث تشر األدلة التجريبية إىل 
أن توافر االختبار دون التعريف باسم الشخص اخلاضع له يشجع عى إجراء االختبار طوعيا، وبخاصة بني أعضاء الفئات التي 
قد تواجه الوصم والتمييز بسبب اإلصابة بفروس اإليدز، كا أن توافر إمكانية االختبار دون التعريف باسم الشخص اخلاضع له 

يشجع الناس عى إجرائه، وبشكٍل أكثر حتديدًا، األشخاص األشد عرضة للخطر.
ويعد االختبار واملشورة الطوعيان )اللذان يتان بمبادرة العميل(، شديدي األمهية ألغراض زيادة فعالية الوقاية من فروس اإليدز. 
لالختبار،  اخلاضع  الشخص  لدي  اإليدز  فروس  حالة  ملعرفة  داعمة  بيئة  وتوفر  املخاطر،  تفهم  زيادة  يف  فعاليتها  ظهرت  وقد 

وحتقيق التغير السلوكي من أجل الوقاية، وزيادة فرص احلصول عى الدعم املطلوب يف هذا املجال.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

االختبار واملشورة الطوعيان لفريوس اإليدز . 2
باسم االختبار واملشورة اللذان يتامن بمبادرة العميل أيضاً معروف •
النموذج  التقليدي الذي خيتار فيه العميل اخلضوع لالختبار•
رفة يدرك العمالء أهنم أصحاب القرار يف إجراء اختبار فريوس اإليدز من أجل مع•

حالة اإلصابة بفريوس اإليدز لدهيم
املوافقة  يضمن االختبار واملشورة الطوعيان لتحري فريوس اإليدز احلصول عىل•

املستنرية, واحلفاظ عىل الرسية
يمكن القيام به دون تعريف اسم اخلاضع له أحياناً •
ذو أمهية بالغة لزيادة فعالية الوقاية من فريوس اإليدز•
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية العارشة: االختبار واملشورة الطوعيان يمكن إجراؤمها يف أي مكان

االختبار واملشورة التطوعيان )اللذان يتان بمبادرة العميل( يمكن أن جيريا يف جمموعة متنوعة من املرافق )الرشحية العارشة(:
مواقع ثابتة، ومواقع قائمة بذاهتا )غالبًا ما تديرها منظات غر حكومية(.	 
مرافق صحية: عيادات مكافحة األمراض املنقولة جنسيا، أو مراكز الرعاية.	 
مراكز الرعاية والتوعية املتنقلة لالختبار واملشورة الطوعيني )وال سيا يف املناطق الريفية(.	 
املرافق املجتمعية )املدارس، واجلامعات، ونوادي الشباب(.	 
أماكن العمل )املصانع، واملكاتب(.	 
يف املنازل )مبادرات االختبار �من الباب للباب�(.	 
اسـتهداف فئـات بعينهـا )الفئات السـكانية الرئيسـية املعرضة بشـكل أكر خلطـر اإلصابة كالرجـال الذين يارسـون اجلنس 	 

مع الرجـال، والعامـالت باجلنس(.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

مكانيمكن إجراء االختبار واملشورة الطوعيني يف أي . 2
مواقع ثابتة, ومواقع قائمة بذاهتا•
لرعاية, أو مراكز االسل , أوجنسياً عيادات مكافحة األمراض املنقولة : مرافق صحية•
ام يف املناطق وال سي(مراكز الرعاية والتوعية املتنقلة لالختبار واملشورة الطوعيني •

)الريفية
)املدارس, واجلامعات, ونوادي الشباب(املرافق املجتمعية •
)املصانع, واملكاتب(أماكن العمل •
)"من الباب للباب"مبادرات االختبار (يف املنازل •
كرب خلطر الفئات السكانية الرئيسية املعرضة بشكل أ(استهداف فئات بعينها •

)اإلصابة
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الوحدة التدريبية 3

الرشحية احلادية عرشة: االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة 

االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة هو عرض روتيني من ِقبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية لألشخاص الذين حيرضون 
ملرافق الرعاية الصحية، باعتبارمها عنرًا معياريًا يف إطار خدمات الرعاية الطبية املقدمة هلم.

تشخيص  لضان  فرصة  يقدمان  الصحية  اخلدمة  مقدم  من  بمبادرة  يتان  اللذان  اإليدز  وس  بفر  املتعلقان  واملشورة  واالختبار 
فروس اإليدز بصورٍة أكثر منهجية يف مرافق الرعاية الصحية، من أجل تسهيل حصول املريض عى خدمات الوقاية من فروس 

اإليدز والعالج والرعاية و الدعم. 
واالختبار واملشورة املتعلقان بفر وس اإليدز اللذان يتان بمبادرة من مقدم اخلدمة الصحية يضمنان حق العميل يف رفض اخلضوع 
لالختبار، ويكفالن للعميل احلق يف أن ينسحب من االختبار يف أي حلظة )�هنج االنسحاب�(، وسوف يفرتض مقدمو خدمات 
الرعاية الصحية، يف إطار هذا النهج، أن العميل/ املريض قد قبل اخلضوع لالختبار إال إذا عر/ عرت رصاحة عن رفض االختبار.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

اخلدمةاالختبار واملشورة بمبادرة من مقدم . 3
بل من قِ  "روتيني"االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة هو عرض •

مقدمي اخلدمات إلجراء االختبار 
.العمالء الذين ال تظهر عليهم أعراض•
.اختيار االنسحاب >=ضامن حق العميل يف الرفض •
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية الثانية عرشة: االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة 

تم تنفيذ االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة الصحية بنجاٍح يف جمموعٍة واسعٍة من املرافق الصحية يف مجيع أنحاء العامل. 
وينبغي إدخال هذا النهج  من االختبار يف األماكن التي يرجح أن يسعى األشخاص املتعايشون مع الفروس إليها للحصول عى 
اخلدمات الصحية من أجل حاالت ذات صلة بفروس اإليدز، مثل السل واألمراض املنقولة جنسيًا، أو يف مرافق تقديم اخلدمات 
التي يمكن أن تكون فعالة يف توفر الوقاية من الفروس. واعتادًا عى مستويات االنتشار الوبائي، ينبغي إدخال خدمات االختبار 

واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة الصحية عى النحو التايل )دون أن ُيقتر عى ذلك(:
خـالل فـرتة احلمل، يف عيـادات رعاية مـا قبل الـوالدة، ويف غرف املخـاض والوالدة )لتسـهيل خدمات الوقايـة بمضادات 	 

الفروسـات القهقريـة ملنع انتقـال الفروس مـن األم إىل الطفل(.
عيادات مكافحة األمراض املنقولة جنسيًا.	 
خدمات مكافحة السل	 
مرافق اخلدمات الصحية الرسيرية واملجتمعية.	 
خدمـات العـالج مـن إدمـان املخـدرات حقنـا، واخلدمـات التـي تسـتهدف الفئـات السـكانية الرئيسـية املعرضـة خلطـر 	 

انتقـال فـروس اإليـدز عن طريـق اجلنس، وأقسـام الطـوارئ يف املستشـفيات، وعنابـر املستشـفيات الداخليـة، والعيادات 
االستشـارية.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

اخلدمةاالختبار واملشورة بمبادرة من مقدم .  3
األماكن•

ملنع انتقال  ةالقهقريلتسهيل تقديم خدمات الوقاية بمضادات الفريوسات (حاالت احلمل يف -
)الفريوس من األم إىل الطفل

عيادات مكافحة األمراض املنقولة جنسياً -
مرافق اخلدمات الصحية الرسيرية واملجتمعية-
وأقسام الطوارئ يف املستشفيات, وعنابر حقنا, خدمات العالج من إدمان املخدرات -

املستشفيات الداخلية, والعيادات االستشارية
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الوحدة التدريبية 3

الرشحية الثالثة عرشة: االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة للحوامل

تشخيص اإلصابة بالفروس يف مرحلٍة مبكرٍة من احلمل يسمح للمرأة احلامل باملشاركة يف برنامج الوقاية من انتقال فروس اإليدز 
من األم إىل الطفل:

احلفاظ عى صحتها أو حتسينها من خالل استمرار احلصول املستمر عى خدمات العالج والرعاية والدعم.	 
االسـتفادة مـن مجيـع التدخالت املمكنـة واملتاحة من خـالل برنامج الوقايـة من انتقال الفـروس مـن األم إىل الطفل، للحد 	 

من خطـر انتقال الفـروس إىل الطفل.
التأكد من أن طفلها الرضيع يتلقى التدخالت الوقائية الرضورية فور والدته.	 
ضـان أرسع تشـخيص ممكـن إذا كان الرضيـع مصابـًا بفـروس اإليـدز، والعمـل عـى املعاجلـة الالحقـة لتحسـني صحـة 	 

. ضيع لر ا

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

للحواملاالختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة 
احلامل  تشخيص اإلصابة بالفريوس يف مرحلٍة مبكرٍة من احلمل يسمح للمرأة•

:لباملشاركة يف برنامج الوقاية من انتقال فريوس اإليدز من األم إىل الطف
J رعاية عىل صحتها أو حتسينها من خالل استمرار احلصول عىل خدمات العالج  والاحلفاظ

والدعم
J لفريوس اإليدز سلبياً احلد من خماطر انتقال العدوى لرشيكها الذي قد يكون
Jالفريوس  االستفادة من مجيع التدخالت املمكنة واملتاحة من خالل برنامج الوقاية من انتقال

من األم إىل الطفل, للحد من خطر انتقال الفريوس إىل الطفل
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية الرابعة عرشة: انتقال فريوس اإليدز أثناء احلمل والوالدة، والرضاعة الطبيعية

يف حال عدم وجود تدخالت: سوف ينتقل الفروس بنسبة )5٪ إىل 15٪( من النساء املصابات بفروس اإليدز إىل أطفاهلن خالل 
فرتة احلمل، وبنسبة )10٪ إىل 15٪( من النساء املصابات بفروس اإليدز أثناء املخاض والوالدة، وسيتعرض )5٪ إىل 20٪( من 
الرضع للعدوى بفروس اإليدز أثناء الرضاعة الطبيعية. ونتيجة لذلك ستصل نسبة الرضع الذين سيصابون بالعدوى بفروس 
اإليدز إىل )45٪(. والتدخالت التي تشملها حزمة الوقاية من انتقال الفروس من األم إىل الطفل حزمة يمكن أن ختفض هذا اخلطر 

إىل أقل من )٪2(.
الرشحية اخلامسة عرشة: الدور الذي يلعبه االختبار واملشورة املتعلقان بفريوس اإليدز من أجل احلوامل

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

انتقال فريوس اإليدز أثناء احلمل والوالدة والرضاعة الطبيعية
:يف حال عدم وجود تدخالت

 من النساء املصابات بفريوس اإليدز إىل) % 15% إىل  5( سوف ينتقل الفريوس بنسبة •
أطفاهلن خالل فرتة احلمل

دةمن النساء املصابات بفريوس اإليدز أثناء املخاض والوال) % 15إىل % 10( وبنسبة •
آخرين من الرضع للعدوى بفريوس اإليدز أثناء )  % 20إىل % 5( سوف يتعرض •

الطبيعيةالرضاعة 

). %45( دز إىلونتيجة لذلك ستصل نسبة الرضع الذين سيصابون بالعدوى بفريوس اإلي

هذا اخلطر إىل  التدخالت التي تشملها حزمة الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل يمكن أن ختفض•
).%2(أقل من 

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

قني الدور الذي يلعبه االختبار واملشورة املتعل
بفريوس اإليدز من أجل احلوامل

ريوس من األم حتديد السيدات الاليت حيتجن إىل خدمات الوقاية من انتقال الف•
إىل الطفل 

قال توفري الفرصة ملقدم اخلدمة الصحية لعرض خدمات الوقاية من انت•
.الفريوس من األم إىل الطفل عىل السيدات الاليت حيتجن إليها

ا عىل  التدخالت يمثل حتديد حالة العدوى بفريوس اإليدز للحوامل البوابة التي حيصلن من خالهل
اخلاصة بالوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل



46

الوحدة التدريبية 3

الرشحية السادسة عرشة: االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة الصحية 

ال ينبغي أبدًا أن خيضع املرىض الختبار فروس اإليدز:
رغا عنهم	 
دون علمهم	 
دون تقديم معلومات كافية	 
دون تلقي نتائج االختبار	 
دون ربطهم باخلدمات الرضورية 	 

جيرى اختبار تشخيص فروس اإليدز عندما تظهر عى العميل عالمات أو أعراض تتفق مع أعراض األمراض ذات الصلة بعدوى 
فروس أو مرض اإليدز. واهلدف من ذلك هو املساعدة عى احلصول عى التشخيص واملعاجلة الرسيرية )تعد معرفة حالة عدوى 

فروس اإليدز أمرًا رضوريًا ألغراض توفر العالج األمثل( )الرشحية السابعة عرشة(.
ومع ذلك، ينبغي تطبيق الرشوط األساسية اخلاصة بالرسية، واملوافقة، واملشورة، )إال إذا كان املريض فاقدًا للوعي(.

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

االختبار واملشورة بمبادرة من مقدم اخلدمة الصحية
:ال ينبغي أن خيضع املرىض الختبار فريوس اإليدز•

عنهمرغام -
دون علمهم-
دون تقديم معلومات كافية-
دون تلقي نتائج االختبار-
دون ربطهم باخلدمات الرضورية-
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية السابعة عرشة: االختبار التشخييص للعدوى بفريوس اإليدز 

الرشحية الثامنة عرشة: االختبار الذايت

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

االختبار التشخييص للعدوى بفريوس اإليدز. 4
وس عالمات أو أعراض تتفق مع أعراض األمراض املتصلة بعدوى فريظهور •

.أو مرض اإليدز
معرفة (, اهلدف هو املساعدة عىل احلصول عىل التشخيص واملعاجلة الرسيرية •

).لحالة العدوى بفريوس اإليدز أمر رضوري ألغراض توفري العالج األمث
ال إذا كان إ(تطبق الرشوط األساسية اخلاصة بالرسية, واملوافقة, واملشورة,  •

).املريض فاقدًا للوعي

natural history and clinical
aspects

قياهتافريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالاختبار : 3التدريبية الوحدة 

الذايتاالختبار . 5
املميزات

فة احتامالت أكثر لزيادة املعريوفر •
.بحالة العدوى بفريوس اإليدز

زيادة معدل الرسية •
.زيادة الشعور بالراحة•
.يضمن االستقاللية والتمكني•
.محيتام أن يساعد عىل احلد من الوص•
ظام يتطلب ختصيص موارد أقل من ن•

.الرعاية الصحية

االحرتازات
ج غري نسبة احتامل احلصول عىل نتائزيادة •

ائج يتعني إعادة اختبار مجيع النت(دقيقة 
)اإلجيابية

 لعدم(يمكن أن يؤدي إىل عواقب نفسية •
)ربط االختبار بتقديم املشورة

تبار ربطه باحلصول عىل خدمات ما بعد االخ•
يكون أكثر صعوبة 

هناك خماطر حمتملة الستخدام اإلكراه أو •
األخالقىاالستغالل غري 

قد يمثل التخلص اآلمن منه مشكلة•



48

الوحدة التدريبية 3

مستلزمات االختبار الذايت لتحري فروس اإليدز متوافرة بالفعل يف بعض البلدان، سواء يف الصيدليات أوعر شبكة االنرتنت. 
وقد يوفر االختبار الذايت بعض املزايا وذلك عى النحو التايل:

أنه يوفر احتاالت أكثر لزيادة املعرفة بحالة عدوى فروس اإليدز.	 
زيادة معدل الرسية واالشعور بالراحة إىل حٍد كبر.	 
يضمن االستقاللية ويمكن من زيادة إقبال العمالء عى استخدامه.	 
يساعد عى احلد من الوصم.	 
يتطلب موارد أقل من نظام الرعاية الصحية.	 

ومع ذلك، ينبغي عى املرء أن يكون مدركا ألوجه القصور املوجودة فيه، وتوخي احلذر عند استخدامه يف ضوء األمور التالية:
خماطر سوء االستخدام، وزيادة نسبة احتال احلصول عى نتائج غر دقيقة.	 
يمكن أن يسبب مضاعفات نفسية لعدم ربط االختبار بتقديم املشورة.	 
يكون ربطه باحلصول عى خدمات ما بعد االختبار أكثر صعوبة.	 
هناك خماطر حمتملة الستخدام اإلكراه أو االستغالل غر األخالقى.	 
قد يمثل التخلص اآلمن منه مشكلة.	 

هناك العديد من أساليب تقديم االختبار واملشورة املتعلقان بفروس اإليدز اعتادًا عى السياق:
ال ينصـح بفـرض االختبـار اإللزامـي إال يف سـياقات خاصـة وحمـدودة مثـل نقل الـدم أو تصنيـع منتجاتـه، وقبل مجيع  –

اإلجـراءات التـي تنطـوي عـى نقل سـوائل اجلسـم أو أجـزاء اجلسـم.  وبرنامج األمـم املتحدة املشـرتك املعنـي باإليدز 
ومنظمـة الصحـة العامليـة ال يدعـان االختبـار اإللزامـي لألفراد بدعـوى احلفاظ عـى الصحـة العمومية.

تقديـم االختبـار واملشـورة الطوعيني املعروف باسـم " االختبار واملشـورة الطوعيان اللـذان يتان بمبـادرة العميل ": هو  –
النهـج الكالسـيكي حيـث يقـرر العميل بنفسـه إجراء اختبـار فروس اإليـدز من أجل معرفـة احتال تعرضـه للعدوى 

بفـروس اإليدز.
تقديـم االختبـار واملشـورة بمبـادرة مقـدم الرعايـة الصحيـة هـو هنـج روتينـى، حيث يعـرض مقـدم الرعايـة الصحية  –

إجـراء االختبـار بطريقـة روتينيـة عـى املـرىض الذيـن ال تظهـر عليـم األعـراض، مـع التأكيـد عـى أن احلـق يف رفض 
االختبـار مكفـول، وأن هـذا االختبـار املقـدم بمبـادرة مـن مقـدم اخلدمـة ليـس إلزاميًا.

جيـرى اختبـار تشـخيص فـروس اإليـدز عندمـا تظهر عـى العميل عالمـات أو أعـراض تتفق مـع أعـراض األمراض  –
ذات الصلـة بعـدوى فـروس أو مـرض اإليـدز، واهلـدف مـن ذلـك هـو هـو املسـاعدة عى احلصـول عى التشـخيص 

واملعاجلـة الرسيريـة لعـدوى فـروس اإليـدز ألغراض توفـر العـالج األمثل.
يمكـن أن يسـاعد االختبـار الـذايت لتحـري فـروس اإليـدز عـى زيـادة املعرفـة بفـروس اإليـدز ويقلـل من الشـعور  –

بالوصـم، ولكنـه ينطـوى عـى بعـض املخاطر املحتملـة التـي ينبغي أخذهـا يف االعتبـار، مثل خماطر سـوء االسـتخدام 
وعـدم احلصـول عى املشـورة.
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اجللسة الرابعة: الوصم والتمييز يف مواقع الرعاية الصحية
الرشحية الثانية  الرشحية األوىل    

النشاط 4
هيدف هذا النشاط إىل املساعدة عى التعرف عى دور الصور النمطية للوصم والتمييز، وإىل إدراك أن معتقداتنا الشخصية تتداخل 

مع طريقة تفاعلنا أو معاملتنا لآلخرين.
املواد
جمموعة من األوراق البيضاء العادية أو بطاقات املالحظات.	 
رشيط الصق، ومشابك ورقية.	 
لوحة ورقية قالبة وأقالم.	 

اإلعداد
إحصاء عدد املشاركني وضان وجود ورقة واحدة لكل مشارك.

اكتب، عى ما يقرب من ثلثي الورقة، وصفا للشخص الذي أحيانا ما ُيوصم أو يوضع يف قالب نمطي. ويمكنك االختيار من 
القائمة التالية:

رجل أو امرأة مصابة بعدوى فروس اإليدز	 
إحدى العامالت باجلنس 	 
متعاط للمخدرات	 
مدمن كحول	 
شخص مصاب بمرض عقيل	 
رجل يارس اجلنس مع الرجال	 
امرأة مثلية	 
مهاجرون أو الجئون	 
سجني )أو سجني سابق(	 
شخص من أقلية دينية	 
شخص مصاب بعجز	 

املرتبطان بفريوس  الوصم والتمييز
 الرعاية الصحيةمرافق يف  اإليدز

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 األهداف

 :بعد االنتهاء من هذه اجللسة، سيكون املشارك قادراً عىل•
تعريف الوصم والتمييز املرتبطني بفريوس اإليدز يف مواقع الرعاية -

 الصحية
 مناقشة تأثري الوصم والتمييز عىل املتعايشني مع فريوس اإليدز-
مناقشة االسرتاتيجيات الرامية إىل مناهضة الوصم والتمييز لد تقديم -

 خدمات االختبار واملشورة
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و اكتب، عى اجلزء املتبقي من الورقة، وظيفة الشخص الذي ال ترتبط عادة بالوصم. ويمكنك االختيار من القائمة التالية:
الطبيب	 
املمرضة	 
القابلة	 
املحامي	 
القايض	 
املعلم	 
العامل	 
املهندس	 

اكتب ملصقات التسميات بخٍط كبٍر با فيه الكفاية بحيث يمكن للمشاركني رؤيتها من مجيع أنحاء الغرفة.
تعليامت 

قم بلصق بطاقة �تسمية� عى ظهر كل مشارك دون أن تتاح له/ هلا رؤية التسمية، واطلب من املشاركني أال ينظروا إىل ملصقات 
التسمية اخلاصة هبم، حيث سيرف ذلك انتباههم عن الغرض من التدريب.

وضح أن كل شخص لديه ملصق تسمية.
التي قد يعامل  بالطريقة  يعاملوا بعضهم بعضًا  السوق، وينبغي أن  بأهنم يف  التدريب،   املشاركون، خالل هذا  يتظاهر  أن  ينبغي 

املجتمع هبا الشخص املوجودة تسميته عى ظهره.
امنح املشاركني مخس دقائق للتنقل يف مجيع أنحاء الغرفة والتحدث مع بعضهم البعض، وردة فعلهم جتاه اآلخرين وفقًا للتسمية 

املوجودة عى ظهورهم، ولكن دون أن تبلغهم بتلك التسمية.
وبعد تفاعل املجموعة يف هذا النشاط، اطلب منهم العودة إىل مقاعدهم دون النظر إىل ملصقات التسميه.

وبعد أن جيلس كل يف مكانه، وجه األسئلة التالية )عرش دقائق(:
من يستطيع ختمني التسمية اخلاصة به؟	 
كيف بدت التجربة بالنسبة لك؟	 
كيف تشعر حني تعامل بطريقة نمطية؟	 
هل شعرت باحلرة أو الدهشة من الطريقة التي عوملت هبا؟	 

اطلب من املجموعة نزع التسميات من عى ظهورهم والنظر إليها.
استخالص املعلومات )عرش دقائق(:

اطلب من املجموعة حتديد طرق معينة ملكافحة التعامل النمطي واملساعدة عى تقليل الوصم يف املرافق الصحية اخلاصة هبم.
اكتب اقرتاحات املشاركني عى اللوحة، وقد يكون يف النقاط التالية بعض األمثلة:

حتية مجيع العمالء بنفس الطريقة.	 
معاملة اجلميع بمثل ما حتب أن تعامل به.	 
كن عى علٍم باملعتقدات الذاتية والقيم حتى ال تسمح هلم بالتدخل يف العمل.	 
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ارشح أنه يف هذه الوحدة، سوف يتعلم املشاركون بعض األمور املتعلقة بالوصم والتمييز.
وهيدف هذا التدريب إىل البدء يف عملية التعلم عن طريق الساح للمشاركني بدراسة معتقداهتم، ومواقفهم وسلوكياهتم اخلاصة 

أوالً.
)مقتبس من حزمة التدريب العام لفروس اإليدز ملنظمة الصحة العاملية/ مراكز مكافحة األمراض، برنامج منع انتقال عدوى 

فروس اإليدز من األم إىل الطفل، طبعة كانون الثاين/ يناير( 2008.
الرشحية الثالثة: الوصم والتمييز 

إن فروس اإليدز ال يمثل فقط أكر حتٍد للصحة العمومية يف عرنا، بل هو أيضا واحد من أكر التحديات يف جمال حقوق اإلنسان، 
كا أن عبء األشخاص املتعايشني مع الفروس ال يقتر عى املرض فقط، ولكن يتخطاه إىل الشعور أيضا بالوصم والتمييز.

املصابني  لألشخاص  والدعم  والرعاية  العالج  وتلقى  العدوى  انتقال  منع  عى  العمل  يف  رئيسيًا  عائقًا  والتمييز  الوصم  ويبقى 
بفروس اإليدز وأرسهم.

إن االستجابات األكثر فعالية لوباء فروس اإليدز هي تلك التي تعمل عى منع الوصم والتمييز املرتبط بفروس اإليدز، ومحاية 
حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني بفروس اإليدز وأولئك املعرضني خلطر اإلصابة به.

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 الوصم والتمييز

 احلديث عرصنا يف اإلنسان حقوق حتديات أكرب من واحد اإليدز فريوس•
 ولكن فقط، املرض عىل الفريوس مع املتعايشني األشخاص عبء يقترص ال•

 والتمييز بالوصم الشعور إىل أيضاً  يتخطاه
 العالج وتلقى العدو انتقال منع عىل العمل يف رئييس عائق والتمييز الوصم•

 والدعم والرعاية
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الرشحية الرابعة: الوصم 

يشر الوصم لكل املواقف واملعتقدات السلبية املوجهة نحو شخٍص ما أو شىٍء ما.
وأرسهم،  اإليدز،  فروس  مع  املتعايشني  نحو  املوجهة  السلبية  واملعتقدات  املواقف  إىل  اإليدز  بفروس  املرتبط  الوصم  ويشر 
 » قيمة  من  التقليل  عملية   « من  جزء  اإليدز   بفروس  املرتبط  والوصم  املحلية.  وجمتمعاهتم  املجتمعية،  وفئتهم  وأصدقائهم، 

األشخاص، سواء املتعايشني مع فروس ومرض اإليدز، أو املرتبطني هبا.
الرشحية اخلامسة: الوصم املرتبط بفريوس اإليدز

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 الوصم

املوجهة نحو السلبية كل املواقف واملعتقدات  ىلإشري ي: الوصم•
 ما شىءٍ شخصٍ ما أو 

إىل املواقف واملعتقدات يشري : اإليدزالوصم املرتبط بفريوس •
السلبية املوجهة نحو املتعايشني مع فريوس اإليدز، وأرسهم، 

 وجمتمعاهتموأصدقائهم، وفئتهم املجتمعية، 
 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 الوصم املرتبط بفريوس اإليدز
ظهر الوصم بوضوح عندما يتم النظر للمرض عىل اعتبار أنه ناتج عن سلوكٍ كان ي•

 )اً اجلنس، وتعاطي املخدرات حقنب لاشتغاال(التحكم فيهلفرد ليمكن 

   :اإليدزتتحمل جمموعات معينة العبء األكرب من الوصم املرتبط بفريوس •
اجلامعات، سواء كانوا هذه من غالباً ما يفرتض أن من يصابون بفريوس اإليدز غالباً ما يكونون -

 .كذلك بالفعل أم ال

 



53

معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

يتعاطون  الذين  واألشخاص  باجلنس،  والعامالت  الرجال،  مع  اجلنس  يارسون  الذين  )الرجال  بعينها  جمموعات  وتتحمل 
املخدرات حقنا( العبء األكر من الوصم املرتبط بفروس اإليدز، حيث غالبًا ما يفرتض أن من يصابون بفروس اإليدز يكونون 

من هذه اجلاعات، سواء أكانوا كذلك بالفعل أم مل يكونوا.
اإليدز،  بفروس  العدوى  تشخيص  عند  التمييز  يواجهون  كا  كبٍر  بشكٍل  للوصم  املجموعات  هذه  يف  األشخاص  ويتعرض 
وبخاصة عندما ينظر إىل ارتباط اإلصابة بالعدوى بسلوك كان يمكن للفرد التحكم فيه )العمل باجلنس، أو ممارسة الرجال للجنس 

مع الرجال، أوتعاطي املخدرات حقنا(.
الرشحية السادسة: أمثلة للوصم 

أمثلة  للوصم ومواقف الوصم عديدة )الرشحية السادسة(:
االعتقاد بأن عدوى فروس اإليدز هي عقاب إهلي لسوء سلوك أخالقي،	 
االعتقاد بأن املرأة هي املسؤولة عن نقل فروس اإليدز وغره من األمراض التي تنتقل باالتصال اجلنيس يف املجتمع،	 
الشعور » بالعار« يف حال خمالطة املتعايشني مع فروس اإليدز،	 
الوصـم يف اللغـة: اإلشـارة إىل اإليـدز بـ »هذا املرض« أو اإلشـارة للمتعايشـني مع فروس اإليدز باسـم »اجلثـث املتحركة« 	 

أو »أولئـك الذين ينتظـرون املوت«.

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 لوصملأمثلة 

 األخالقياالعتقاد بأن عدو فريوس اإليدز عقاب إهلي لسوء السلوك •
االعتقاد بأن املرأة هي املسئولة عن نقل فريوس اإليدز وغريه من األمراض •

 املجتمعالتي تنتقل باالتصال اجلنيس يف 
 اإليدزيف حالة التواصل مع املتعايشني مع فريوس  "بالعار"الشعور •
 اللغة الوصم يف •

 "هذا املرض"بلفظ اإلشارة إىل اإليدز -
أو  "اجلثث املتحركة"باسم اإلشارة للمتعايشني مع فريوس اإليدز -

 "الذين ينتظرون املوت"
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الرشحية السابعة: أسباب الوصم املرتبط بفريوس اإليدز

أظهرت األبحاث التي أجريت يف مجيع أنحاء العامل وجود ثالثة أسباب رئيسية للوصم املرتبط بفروس اإليدز يف املجتمع )الرشحية 
السابعة(:

قلة الوعي باهية الوصم وسبب كونه مرضا.	 
اخلـوف مـن املخالطـة الَعَرضيـة، النابـع مـن املعرفة غـر املكتملة لكيفيـة انتقال فـروس اإليدز )مـع املسـتويات العالية من 	 

اخلـوف مـن انتقـال العدوى بـني العاملني يف جمـال الصحـة(، )واخلوف مـن املوت(.
القيم التي تربط املصابني بعدوى فروس اإليدز بالسلوك غر الالئق أو غر األخالقي.	 

الرشحية الثامنة: التمييز

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 أسباب الوصم املرتبط بفريوس اإليدز

أظهرت األبحاث التي أجريت يف مجيع أنحاء العامل وجود ثالثة أسباب رئيسية •
 :للوصمة املرتبطة بفريوس اإليدز يف املجتمع

 اً مرضه قلة الوعي بامهية الوصم وسبب كون-

 اإليدزاخلوف من االتصال العارض النابع من املعرفة غري املكتملة لكيفية انتقال فريوس -
 ،)املستويات العالية من اخلوف من انتقال العدو بني العاملني يف جمال الصحة مع (

 )واخلوف من املوت ( 

 األخالقيالقيم التي تربط املصابني بعدو فريوس اإليدز بالسلوك غري الالئق أو غري -

 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 التمييز

 .فرد أو مجاعة بتحيز معاملةهو  :التمييز•

 الرعاية مزايا مثل األساسية اإلنسان حقوق من احلرمان التمييز يشمل•
 .االجتامعية والرعاية القانونية واخلدمات والتوظيف، الصحية
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التمييز هو معاملة فرد أو مجاعة بتحيز.
يشمل التمييز احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية مثل الرعاية الصحية والتوظيف، واخلدمات القانونية والرعاية االجتاعية.

الرشحية الثامنة: أمثلة للتمييز 

فيا ييل بعض األمثلة عى التمييز )الرشحية التاسعة(
منع العاملني يف جمال الرعاية الصحية اخلدمات عن املصاب بعدوى فروس اإليدز.	 
رفض العائلة أو القرية التعامل مع زوجة وأطفال الرجل الذي مات جراء مرضه باإليدز.	 
رجل يفقد العمل ألن الناس تعلم أنه مصاب بفروس اإليدز.	 
رفض املجتمع المرأة تقرر عدم إرضاعها لطفلها الفرتاضهم أهنا مصابة بفروس اإليدز.	 
ضعـف الرعايـة ايل حيصـل عليهـا املصابـون بفـروس اإليدز يف العيادات بسـبب خـوف العاملـني يف جمال الرعايـة الصحية 	 

برعايتهم. القيـام  من 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 لتمييزلأمثلة 

منع العاملني يف جمال الرعاية الصحية اخلدمات عن املصاب بعدو فريوس •
 اإليدز

 اإليدزرفض العائلة أو القرية التعامل مع زوجة وأطفال الرجل الذي مات من •
 اإليدزرجل يفقد العمل ألن الناس تعلم أنه مصاب بفريوس •
أهنا مصابة  همرفض املجتمع المرأة تقرر عدم إرضاعها لطفلها الفرتاض•

 اإليدزبفريوس 
عيادات بسبب خماوف اليف  ضعيفةحصول املصابني بفريوس اإليدز عىل رعاية •

 رعايتهمالعاملني يف جمال الرعاية الصحية من 
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الرشحية العارشة: االرتباط بني الوصم والتمييز

الوصم هو موقف موجه نحو شخص، والتمييز هو فعل. ويرتتب عى الوصم املعاملة غر العادلة والظاملة للفرد بسبب إصابته 
بعدوى فروس اإليدز، سواء أكانت حقيقية أم متصورة )الرشحية العارشة(

. الرشحية احلادية عرشة: حقوق اإلنسان العاملية والوصم والتمييز املرتبط بفريوس اإليدز

إصابتهم  املعتقد  أو  اإليدز،  فروس  مع  باملتعايشني  املرتبطني  والتمييز  الوصم  فإن  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم  ملجلس  وفقًا 
بالعدوى، يعد انتهاكًا واضحًا حلقوق اإلنسان )الرشحية احلادية عرشة(.

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 ارتباط الوصم والتمييز
 االعتقاد

 التمييز الوصم
 السلوك

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

فريوس املرتبطان بحقوق اإلنسان العاملية والوصم والتمييز 
 اإليدز

الوصم والتمييز فإن، األعىل لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان  جلسوفقاً ملكتب امل•
انتهاكاً  انعديباملتعايشني مع فريوس اإليدز أو املعتقد إصابتهم بالعدو  نياملرتبط

 .واضحاً حلقوق اإلنسان
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الرشحية الثانية عرشة: حقوق اإلنسان يف ظل اإلصابة بعدوى فريوس اإليدز 

جلميع الناس احلق يف اختاذ القرارات حول صحتهم اجلنسية واإلنجابية.	 
جلميع الناس احلق يف اخلضوع لالختبار واملشورة ومعرفة حالة اإلصابة بالفروس لدهيم. 	 
جلميع الناس احلق يف اختيار عدم اخلضوع لالختبار أو عدم إخطارهم بنتيجة االختبار.	 

الرشحية الثالثة عرشة: ما هي مظاهر الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية؟

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 حقوق اإلنسان فيام يتعلق بفريوس اإليدز 
 واإلنجابية اجلنسية الصحة حول القرارات اختاذ يف احلق الناس جلميع•
   بالفريوس إصابتهم ومعرفة واملشورة االختبار يف احلق الناس جلميع•
 االختبار بنتيجة اإلخطار أو لالختبار اخلضوع عند االختيار يف احلق الناس جلميع•

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 ؟هي مظاهر الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحيةما 
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الرشحية الرابعة عرشة: مظاهر الوصم أو التمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الصحية. وفيا ييل بعض  الرعاية  التي حتدث يف مرافق  والتمييز  الوصم  العامل مظاهر  أنحاء  الدراسات يف مجيع  العديد من  وثق 
األمثلة:

يف تنزانيا، يمكن أن يتعرض املتعايشون مع فروس اإليدز ملا ييل:
اإلمهال.	 
املعاملة التفضيلية.	 
احلرمان من الرعاية.	 
إجراء اختبار حتري العدوى بالفروس دون موافقة.	 
االعتداء اللفظي/ القيل والقال.	 

وينبغي عى امليرسين تسليط الضوء عى حقيقة أن األمثلة الواردة هنا أخذت طوعيًا من مناطق خارج هذا اإلقليم من أجل جتنب 
أي حساسية، ولكن ينبغي أن ندرك أن مثل هذه املظاهر من الوصم والتمييز حتدث أيضًا يف املرافق الصحية يف بلدان اإلقليم.

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مظاهر الوصم يف مرافق الرعاية الصحية
 تنزانيا يف •

 .اإلمهال-
 .التفضيليةاملعاملة -
 .احلرمان من الرعاية-
 .اختبار الكشف عن العدو بالفريوس دون موافقة-
 .القيل والقال/ االعتداء اللفظي-

 . 2005قياس الوصم املرتبط بفريوس اإليدز، نتائج دراسات ميدانية، واشنطن : جمموعة دراسات الوصمة يف تنزانيا
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الرشحية اخلامسة عرشة: مظاهر الوصم أو التمييز يف مرافق الرعاية الصحية

يف إثيوبيا:
اإلشارة إىل املرىض  اإلجيابييني الختبار فروس اإليدز، سواء عى ملفاهتم الطبية أو يف العنابر الداخلية	 
 التحرش اللفظي باملرىض.	 
جتنب وعزل املرىض اإلجيابيني الختبار فروس اإليدز.	 
خضوع املرىض الختبار فروس اإليدز دون تقديم املشورة.	 

الرشحية السادسة عرشة: مظاهر الوصم يف مرافق الرعاية الصحية

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مظاهر الوصم يف مرافق الرعاية الصحية
 يف إثيوبيا•

 .ختصيص عنابر ملرىض االختبار اإلجيايب لفريوس اإليدز-

 .التحرش اللفظي باملرىض-

 .جتنب وعزل مرىض االختبار اإلجيايب لفريوس اإليدز-

 .املرىض الختبار فريوس اإليدز دون تقديم املشورة إحالة-

 

Banteyerga H, Kidanu A, Nyblade L, MacQuarrie K, Pande R,  Yichalaliko. Exploring HIV and 
AIDS stigma and related discrimination in Ethiopia: causes, manifestations, consequences, 
and coping mechanisms. Addis Ababa: Miz-Hasab Research Center; 2004. 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مظاهر الوصم يف مرافق الرعاية الصحية
 اهلنديف املستشفيات يف •

 إبالغ أفراد األرسة بإصابة املريض بالفريوس دون موافقته،-

 بعض املامرسات التالية تتبع فقط مع مرىض االختبار اإلجيايب لفريوس اإليدز،-

 حرق فراشهم عند خلوه،•

•مطالبتهم بسداد تكاليف مستلزمات مكافحة العدو 

 خمالطةحدث تس ت، بغض النظر عام إذا كانمعهم التماعاستخدام القفازات خالل مجيع الت•
 .أم ال ةجسدي

 
Mahendra VS, Gilborn L, Bharat S, Mudoi R, Gupta I, George B, Samson L, Daly C, Pulerwitz J. 
Understanding and measuring AIDS-related stigma in health care settings: a developing country 
perspective. Journal of Social Aspects of HIV/AIDS. 2007, 4(2):616–25. 
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يف املستشفيات باهلند:
إبالغ أفراد أرسة املريض بإصابة املريض بالفروس دون موافقته.	 
بعض املارسات التالية تتبع فقط مع مرىض االختبار اإلجيايب لفروس اإليدز:	 

حرق فراشهم عند خلوه.	 
حتميلهم تكلفة مستلزمات مكافحة العدوى	 
استخدام القفازات يف مجيع التعامالت معهم، بغض النظر عا إذا كانت ستحدث خمالطة جسدية أم ال.	 

الرشحية السابعة عرشة: مظاهر الوصم يف مرافق الرعاية الصحية

إلقاء  املثال،  املصابني بعدوى فروس اإليدز )عى سبيل  املحبة والداعمة قد تصدر عنها مظاهر وصم ومتييز ضد  الفئات  حتى 
اللوم، أوالتوبيخ، أو وصفهم بـ »هؤالء الناس«( )الرشحية السابعة عرشة(.

بفروس  بالعدوى  املرتبط  للوصم  معارضون  أنفسهم  هم  الذين  الصحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  بني  حتى  الوصم  حيدث  قد 
اإليدز.

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 مظاهر الوصم يف مرافق الرعاية الصحية

 املصابني ضد ومتييز وصم عنهم يصدر قد ةعماوالد املحبة الرعاية فئات حتى•
هؤالء " قول ، التوبيخ اللوم، إلقاء املثال، سبيل عىل( اإليدز فريوس بعدو 

 .)" الناس
 الوصم أمثلة من تعترب ال الترصفات هذه أن يعتربون قد-

 بفريوس املرتبطة الصحية الرعاية جمال يف العاملني بني حتى الوصم قعي•
 .لدهيم الفريوس وضع من بينةٍ  عىل يكونوا مل إن حتى اإليدز
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الرشحية الثامنة عرشة: احلد من الوصم يف املرافق الصحية 

يعد الوصم والتمييز حاليًا واحدًا من أكر التحديات التي تتسبب يف إبطاء فرض القيود الرئيسية ملنع انتشار املرض وتقديم خدمات 
عالية اجلودة من ِقبل مقدمي اخلدمات الصحية و االستفادة منها. ويسبب الوصم املرتبط  بفروس اإليدز رضرا بالغا ألي استجابة 

فعالة للتعامل مع املرض.
يف  ذلك  توثيق  جرى  وقد  كثرة،  نواٍح  يف  مدمرة  اإليدز  بفروس  املرتبطة  والتمييز  الوصم  من  االنتشار  الواسعة  اآلثار  وتكون 

دراسات عديدة.
ولكي يمكن احلد من الوصم والتمييز، وبخاصة يف مرافق الرعاية الصحية، ينبغي أن تركز التدخالت عى ثالثة مستويات:

املستوى الفردي	 
املستوى البيئي	 
مستوى السياسات	 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 احلد من الوصم يف املرافق الصحية 

 :عىل التدخالت ترتكز أن غييب•
 يالفرد ستوامل-
 البيئي ستوامل-
-اتالسياس مستو 
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الرشحية التاسعة عرشة: املستوى الفردي 

من املهم، عى املستوى الفردي، زيادة الوعي بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية حول الوصم وعواقبه )تدين نوعية الرعاية، 
وعدم الرغبة يف الكشف عن اإلصابة بالفروس، واالمتناع عن اخلضوع لرامج العالج(، ويف الوقت نفسه، حول فوائد احلد من 

الوصم لصالح البلد )الرشحية التاسعة عرشة(.
الرشحية التاسعة عرشة: املستوى الفردي 

من املهم أيضا معاجلة خماوف العاملني يف الرعاية الصحية واملفاهيم اخلاطئة التي لدهيم بشأن طرق انتقال فروس اإليدز، وذلك 
بإعطائهم معلومات كاملة حول فروس اإليدز وكيفية  انتقال وعدم انتقال العدوى وتنفيذ االحتياطات العامة )الرشحية العرشون(.

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل املستو الفردي

 :الصحية الرعاية جمال يف العاملني بني الوعي زيادة•
 فصاحاإل يف الرغبة وعدم الرعاية، نوعية تدين( وعواقبه الوصم عن-

  ،)العالج لربامج اخلضوع ورفض بالفريوس، اإلصابة عن
 .الوصم من احلد فوائد حول-

 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل املستو الفردي

 حول اخلاطئة واملفاهيم الصحية الرعاية يف العاملني خماوف معاجلة•
 :طريق عن اإليدز فريوس انتقال طرق

  انتقال وكيفية اإليدز فريوس حول كاملة معلومات إعطاء-
 ،العدو انتقال وعدم

 .العامة االحتياطات-
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الرشحية احلادية والعرشون : املستوى الفردي 

التي يفرتض أهناغر أخالقية أوغر الئقة من خالل )الرشحية  يمكن معاجلة قضايا ارتباط فروس ومرض اإليدز بالسلوكيات 
احلادية والعرشون(:

مسـاعدة العاملـني يف جمـال الرعايـة الصحيـة عـى عـدم ربـط املتعايشـني مـع الفـروس بالسـلوكيات غـر الالئقـة أو غر 	 
األخالقيـة التـي غالبـًا مـا ترتبـط بعـدوى فـروس اإليدز،

توفر مساحة آمنة للعاملني يف الرعاية الصحية للتفكر يف القيم األساسية التي تؤدي إىل العار واللوم.	 
الرشحية الثانية والعرشون: املستوى الفردي 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل املستو الفردي

 غري السلوكياتب اإليدز ومرض فريوس ارتباط قضايا معاجلة•
 :خالل من املفرتضة، الالئقة وغري األخالقية

 املتعايشني ربط عدم عىل الصحية الرعاية جمال يف العاملني مساعدة-
 غالباً  التي األخالقية غري أو الالئقة غري بالسلوكيات الفريوس مع
 اإليدز، فريوس بعدو ترتبط ما

 القيم يف للتفكري الصحية الرعاية يف للعاملني آمنة مساحة توفري-
 .واللوم العار إىل تؤدي التي األساسية

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل املستو الفردي

 :وأن قدوة بمثابة الصحية الرعاية جمال يف العامل يكون أن ينبغي
 .سلبية اختباراهتم نتيجة أن بافرتاض اإليدز فريوس مع املتعايشون عالجيُ -
 .اإليدز فريوس حول اخلاصة، ومواقفه وأفكاره شاعرهمل مدركاً  يكون-
 .املقدمة الرعاية عىل سلبي تأثري هلا ليس ومواقفه وأفكاره مشاعره أن من يتأكد-
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ينبغي أن يكون العاملون يف جمال الرعاية الصحية بمثابة قدوة )الرشحية 22( وأن:
يتعاملوا مع املتعايشني مع فروس اإليدز بافرتاض أن نتيجة اختباراهتم سلبية.	 
يكونوا مدركني ملشاعرهم، وأفكارهم ومواقفهم اخلاصة حول فروس اإليدز.	 
يتأكدون من عدم تأثر مشاعرهم وأفكارهم ومواقفهم سلبيا عى الرعاية املقدمة.	 

الرشحية الثالثة والعرشون: املستوى البيئي 

ضان توافر املعلومات واإلمدادات واملعدات الالزمة لدى العاملني يف اخلدمات الصحية ملارسة االحتياطات العامة ومنع انتقال 
فروس اإليدز بسبب املهنة )الرشحية الثالثة والعرشون(:

قفازات إلجراء التشخيصات الباضعة.	 
حاويات لألدوات احلادة.	 
مياه كافية وصابون أو مطهر لغسل اليدين.	 
العالج الوقائي بعد التعرض.	 

من املهم، عى مستوى السياسات، سن السياسات التي حتمي سالمة وصحة املرىض، وكذلك العاملني يف جمال اخلدمات الصحية، 
ملنع التمييز ضد املتعايشني مع فروس اإليدز )الرشحية الرابعة والعرشون(، وأن

توضع هذه السياسات بطريقة تشاركية	 
توصيلها بطريقة واضحة للموظفني	 
رصدها رصدا روتينيا بعد التنفيذ	 

والبد من إرشاك مجيع املوظفني يف وضع هذه السياسات، وليس فقط العاملني يف جمال اخلدمات الصحية، وهذ يشمل األطباء 
واملمرضات واحلراس وعال النظافة واملوظفني اإلداريني

وينبغي توفر التدريب عى االحتياطات العامة، واجلوانب املتعلقة بالوصم 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل املستو البيئي

 يف العاملني لد الالزمة املعداتو اإلمداداتو املعلومات توافر ضامن•
 فريوس انتقال ومنع العامة االحتياطات ملامرسة الصحية اخلدمات

 :املهنة بسبب اإليدز
 .الباضعة التشخيصات إلجراء قفازات-
 .احلادة لألدوات حاويات-
 .اليدين لغسل مطهر أو وصابون كافية مياه-
 .التعرض بعد الوقائي العالج-
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الرشحية الرابعة والعرشون: التصدي للوصم والتمييز 

الرشحية اخلامسة والعرشون: التصدي للوصم والتمييز 

مجيع املستويات الثالثة مرتابطة، وأي استجابة فعالة ينبغي أن تعالج اجلوانب الثالثة يف وقٍت واحٍد 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 عىل مستو السياسات
 اخلدمات جمال يف العاملني وكذلك املرىض، وصحة سالمة حتمي التي السياسات سن•

 اإليدز، فريوس مع املتعايشني ضد التمييز ملنع الصحية،
 تشاركية بطريقة توضع-
 للموظفني واضحة بطريقة توصيلها-
 التنفيذ بعد اً روتيني رصداً  هارصد-

 األطباء :الصحية اخلدمات جمال يف العاملني فقط وليس املوظفني، مجيع إرشاك•
 اإلداريني واملوظفني النظافة وعامل واحلراس نيواملمرض

 بالوصم  املتعلقة واجلوانب العامة االحتياطات اختاذ عىل التدريب توفري•

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

 التصدي للوصم والتمييز 

 املستو الفردي

 مستو
 السياسات

البيئي ستوامل  
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النشاط 5 
استخدم هذا النشاط الستخالص املعلومات.

اعرض الرشحية السادسة والعرشين واطلب من املشاركني أن يذكروا ما إذا كانت تلك املواقف تتسم بالتمييز والوصم، وذلك يف 
إطار مناقشة موسعة.

وينبغي للمشاركني أن جييبوا عى كل مجلة بـ »نعم« أو  »ال«. وعى كل مشارك يرغب يف التعبر عن رأيه أن يرر هذا الرأي، وينبغي 
للمجموعة أن تتوصل، يف هناية املناقشة، إىل توافق آراء حول ذلك.

تأمل مالحظة أن مجيع املواقف املذكورة أعاله هي مواقف تتسم بالوصم والتمييز.

الوصـم هـو املواقـف واملعتقـدات السـلبية املوجهـة نحو شـخص مـا أو يشء مـا، ويظهر بصفـة خاصة عندمـا ينظر إيل  –
املـرض عـى أنـه ناتج عـن سـلوك كان يمكن التحكـم فيـه )العامالت باجلنـس أو تعاطـي املخـدرات حقنا(.

هناك ثالثة أسباب رئيسية للوصم املرتبط بالعدوى بفروس اإليدز يف املجتمع: –
قلة الوعي باهية الوصم وسبب كونه مرضا. –
اخلوف من االتصال الَعَريض النابع من املعرفة غر املكتملة لكيفية انتقال فروس اإليدز. –
القيم التي تربط بني املصابني بعدوى فروس اإليدز وبني السلوك غر الالئق أو غر األخالقي. –

التمييز هو معاملة فرد أو مجاعة بتحيز. –
يشـمل التمييز احلرمان من حقوق اإلنسـان األساسـية مثـل الرعاية الصحية والتوظيـف، واخلدمـات القانونية والرعاية  –

االجتاعية.
يعـد الوصـم والتمييز حاليـًا واحدا من أكـر التحديات التي تتسـبب يف إبطاء فرض القيود الرئيسـية ملنع انتشـار املرض  –

وتقديـم خدمـات عاليـة اجلـودة من قبـل مقدمي اخلدمـات الصحيـة و االسـتفادة منها، ومتثـل انتهـاكا واضحا حلقوق 
اإلنسان.

لكي يمكن احلد من الوصم والتمييز، ينبغي أن تركز التدخالت عى ثالثة مستويات: –
املستوى الفردي من خالل زيادة الوعى بني العاملني يف جمال اخلدمات الصحية، –
املسـتوى البيئـي مـن خـالل ضـان توافـر املعلومـات واإلمـدادات واملعـدات الالزمة لـدى العاملـني يف اخلدمات  –

الصحيـة ملارسـة االحتياطـات العامة،
مسـتوى السياسـات مـن خـالل سـن السياسـات التي حتمـي سـالمة وصحة املـرىض، وكذلـك العاملـني يف جمال  –

اخلدمـات الصحيـة، وذلـك عر توفـر التدريب عـى كل اجلوانـب اخلاصة بالوصم، وعـى تنفيذ مـن االحتياطات 
العامة،
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مقتبس من عدة مصادر، منها:
منظمة الصحة العاملية/ كتيب االختبار واملشورة الطوعيان/2004.	 
منظمة الصحة العاملية/ كتيب منع انتقال فروس اإليدز من األم إىل الطفل/2006.	 
منظمة الصحة العاملية/ كتيب متابعة التدريب واملشورة/2005.	 

natural history and clinical 
aspects 

 فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتااختبار : 3التدريبية الوحدة 

؟هل تعترب املواقف التالية وصامً ومتييزاً   
 رفض تقديم العالج للمتعايشني مع فريوس اإليدز•
 تقديم رعاية ضعيفة للمتعايشني مع فريوس اإليدز•
 عدم احلفاظ عىل الرسية•
 تقديم الرعاية يف مرافق متخصصة•
 عزل املتعايشني مع فريوس اإليدز يف أماكن حمددة•
استخدام قفازات عند التعامل مع املتعايشني مع فريوس اإليدز يف أماكن حمددة دون •

 باقي املرىض
اإلرصار عىل خضوع املتعايشني مع فريوس اإليدز إلجراءات حمددة مثل التعقيم أو •

 اإلجهاض التي اليطلبها غري املصابني       
 عزل مرىض نتائج االختبار اإلجيابية يف غرف حمددة•
 خضوع املريض الختبار اإليدز دون تقديم املشورة له•
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التقييم الرسيع يف هناية الوحدة التدريبية

عنوان الوحدة التدريبية: ……………………………………......................……………………………………………………………………………

نود معرفة رأيكم يف اجللسة من خالل تقييمكم هلا باستخدام مقاييس التقييم التالية: 
1: أختلف بشدة 

2: أختلف
3: ال أوافق وال أختلف

4: أوافق 
5: أوافق بشدة

التقييمالبند

1 - أهداف اجللسة تم رشحها بشكٍل واضٍح 

2 - املدرب تواصل معنا عى نحٍو فعاٍل

3 - املعلومات املقدمة كانت جديدة بالنسبة يل 

4 - كان املدرب متحمسًا حول املوضوع

5 - كان حمتوى اجللسة عمليًا وليس نظريًا فقط

6 - كانت اجللسة جيدة التنظيم

7 - طرح املدرب األسئلة وأرشكني يف اجللسة

8 - كان املحتوى ذا صلٍة بعميل

ما هي اجلوانب التي مل تكن واضحة يف هذه الوحدة التدريبية؟ 
املالحظات:

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...……………………….





يشـكل الوصـم والتمييـز املرتبطـان بفريوس نقـص املناعـة البرشية عائقني رئيسـيني أمام إتاحـة مقدمي الرعايـة الصحية 
للخدمـات عاليـة اجلـودة. وتتكون هـذه املجموعة التدريبية الشـاملة مـن أدوات ومعلومات أساسـية لتدريـب العاملني 
يف جمـال الرعايـة الصحيـة يف بلـدان إقليـم رشق املتوسـط ملنظمـة الصحـة العامليـة. وتتألـف مـن أربـع وحـدات تدريبية 
تغطـي األنشـطة واملعلومـات الرئيسـية الالزمـة للحد مـن الوصـم والتمييـز املرتبطني بفريوس نقـص املناعـة البرشية يف 

مرافـق الرعايـة الصحية.
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