
معلومات أساسية عن فريوس اإليدز 
واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق 

 الرعاية الصحية

اختبار فريوس اإليدز واملشورة اخلاصة به  3الوحدة التدريبية 
 وأخالقياهتا
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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 -
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التشخيص البيولوجي 
 لعدو فريوس اإليدز
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 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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 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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 )إليزا(اختبار اإلنزيم املرتبط بالفحص املناعي لتحري فريوس اإليدز
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 االختبارات الرسيعة

8 
اختبارات 

 رسيعة

 غري صالح  سلبي إجيايب 
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 تأكيد الكشف عن الفريس عن طريق اختبار ويسرتن بلوت

 اختبار ويسرتن
سلبيبلوت   

 اختبار ويسرتن
 بلوت إجيايب
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 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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 بلدالاسرتاتيجية التشخيص يف 
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