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الوحدة التدريبية 4

املقدمة
فروس  بعدوى  مصاٍب  لشخٍص  الشاملة  الرعاية  عنارص  خمتلف  ورشح  تقديم  من  املشاركن  لتمكن  الوحدة  هذه  تصميم  تم 
اإليدز. وسيتم الرتكيز بشكٍل خاٍص عى العالجات الوقائية لعدٍد من األمراض االنتهازية: داء املتكيسات الرئوية، وداء املقوسات، 

والسل.
وسيتم عرض األسس واملبادئ األساسية للعالج بمضادات الفروسات القهقرية، وأثره عى تطور عدوى فروس ووباء اإليدز.

ومن املتوقع أن يصبح املشاركون مدركن ملدى صعوبة املعاجلة وحلقيقة كوهنا معاجلة متتد طوال احلياة. وهذه هي األسباب التي 
جتعل من املهم للمريض أن ُيدرج ضمن برنامج لدعم االمتثال والرعاية النفسية واالجتاعية.

وحتى يمكن وضع عملية الرعاية يف سياقها الصحيح، ينبغي إعداد عرض توضيحي، حمليًا، لتعريف املشاركن بإجراءات التنظيم 
القائمة هلذا األمر يف بلدهم.

األهداف املحددة
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ، سيكون املشارك قادرًا عى:

تسمية خمتلف عنارص الرعاية املقدمة ملريض مصاٍب بعدوى فروس اإليدز.	 
عرض العالجات الوقائية التي ينبغي وصفها ودواعي استخدامها.	 
ذكر املعاير التي ترر قرار املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية.	 
ذكر املبادئ األساسية للمعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية.	 
رشح قيمة برنامج دعم االمتثال.	 
رشح قيمة برنامج الرعاية النفسية واالجتاعية.	 
التعريف باإلجراءات التنظيمية الوطنية التي يتم من خالهلا توفر الرعاية لألشخاص املتعايشن مع فروس اإليدز.	 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

اجلدول الزمني للوحدة التدريبية
املدةاألساليباملوضوعاتاجللسة

اجللسة األوىل
رعاية ومعاجلة شخص

 متعايش مع فريوس اإليدز

القسم األول

الرعاية الطبية لشخص متعايش مع فريوس 
اإليدز

5 دقائقرشائح )بور بوينت(

15 دقيقةمناقشة

العالجات الوقائية الرئيسية
10 دقائقرشائح )بور بوينت(

10 دقائقمناقشة

مبادئ وتأثري املعاجلة بمضادات الفريوسات 
القهقرية

20 دقيقةرشائح )بور بوينت(

10 دقائقمناقشة

القسم الثاين

برنامج دعم االمتثال والرعاية النفسية 
واالجتامعية

رشائح )بور بوينت(
15 دقيقة

10 دقائقمناقشة

اجللسة الثانية
تقديم الرعاية

تقديم الرعاية لألشخاص املتعايشني مع 
فريوس اإليدز عىل املستوى الوطني

15 دقيقةرشائح )بور بوينت(

10 دقائقمناقشة

120 دقيقةمدة الوحدة التدريبية

األدوات التعليمية
سلسلة من رشائح العرض التوضيحي ألهداف الوحدة التدريبية ووثائق الدورة للجلسة األوىل.	 
سلسـلة مـن رشائـح العـرض التوضيحـي ألهـداف الوحـدة ووثائـق الـدورة للجلسـة الثانيـة )ينبغي إعـداد هـذا العرض 	 

التوضيحـي مـن خـالل الرنامـج الوطنـي ملكافحـة اإليدز(.
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الوحدة التدريبية 4

املحتوى
ينبغي أن يبدأ امليرسون الوحدة بالتذكر بأهداف الوحدة التدريبية 4.

الرشحية 1

الرشحية 3 الرشحية 2   

 أهداف الوحدة

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة 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   
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التدريبية   
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 القهقرية الفريوسات بمضادات بالعالج التام لاللتزام احلاجة مناقشة -

الوحدة
التدريبية   

2 
الوحدة

التدريبية   
3 

الوحدة
التدريبية   

4 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

اجللسة األوىل: رعاية ومعاجلة األشخاص املتعايشني مع فريوس اإليدز
الرعاية الطبية لشخٍص متعايٍش مع فريوس اإليدز

الرشحية الرابعة

تقدم لشخٍص  التي  الطبية  الرعاية  للمعلومات حول خمتلف عنارص  توفر دعًا بريًا  التي  امليرس بعرض الرشحية اخلامسة  يقوم 
متعايٍش مع فروس اإليدز.

الرشحية اخلامسة: عنارص الرعاية الطبية املختلفة لشخٍص متعايٍش مع فريوس اإليدز

الرعاية الطبية للمصابني 
 بعدو فريوس اإليدز

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 رعاية املصابني بعدو فريوس اإليدز

 املشورة
 دعم االمتثال

الوقائيةالعالجات   

 األدوية العالجية
 أورام العدو االنتهازية

 الدعم النفيس واالجتامعي

العالج بمضادات 
 الفريوسات القهقرية

املراقبة البيولوجية 
 والرسيرية

 الرعاية الطبية
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الوحدة التدريبية 4

سيبدأ امليرس بإيضاح أن العدوى بفروس اإليدز ليست مثل األمراض الناجتة عن أسباب يمكن عالجها، والتي يوصف هلا عالج 
عى الفور للقضاء عى هذه األسباب، ويؤدي إىل الشفاء منها: عى سبيل املثال عالج عدوى املسالك البولية باملضادات احليوية.

ويف ظل وجود عدوى بفروس اإليدز، يكون السبب معروفًا ولكن ال يمكن عالجه )حتى بأفضل ما توصلت إليه أساليب الطب 
احلديث(، حيث تتسم هذه العدوى بالتعقيد، وتتسبب يف ضعف املناعة مما يسفر بدوره عن أنواٍع أخرى من العدوى واألمراض 

الرسطانية .
يتزود  التي  املزمنة، فمن األمهية بمكان احلصول عى املشورة،  املعدية  املشورة: نظرا لكون عدوى فروس اإليدز من األمراض 
املريض من خالهلا بمعلومات حول الرعاية التي سوف يتلقاها/ تتلقاها والنتائج املتوقعة. وينبغي أن يدرك املريض أن العدوى 
ال يمكن معاجلتها ولكن يمكن السيطرة عليها بكفاءة من خالل االمتثال للعالج، كا ينبغي للمريض أيضًا أن حيصل عى مجيع 

املعلومات الالزمة للحد من خطر انتقال عدوى فروس اإليدز.
دعم االمتثال: با أن املعاجلة املضادة لإلصابة بعدوى الفروس هي معاجلة متتد طوال احلياة، وحيث يمكن أن يؤدي سوء االمتثال 
ن املريض من  للمعاجلة إىل إمكانية تطوير الفروس مقاومة مضادة للعالج، لذلك، من املهم توفر التثقيف العالجي الذي يمكِّ
دعم  ويمثل  العالج.  متابعة  لكيفية  الكامل  والفهم  والبيولوجي،  الرسيري  العالج  أمهية  وإدراك  املرض،  هذا  عن  املزيد  معرفة 

االمتثال األساس لتحسن كفاءة املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية إىل احلد األمثل.
العالجات الوقائية: يمكن جتنب اإلصابة من خالل بعض أشكال الوقاية الكيميائية والنظافة الصحية، والتدابر الغذائية، والتطعيم، 
حيث إنه عند الوصول إىل مستوى معن من نقص املناعة، يصبح استخدام بعض العالجات الوقائية ضد بعض أنواع العدوى 

االنتهازية، رضورة ال غنى عنها: وهذا هو احلال بالنسبة لداء املتكيسات الرئوية، وداء املقوسات، والسل.
العدوى بفروس اإليدز يف وقٍت متأخٍر، عندما نكون قد  يتم تشخيص  املعاجلة املضادة للعدوى االنتهازية:. لألسف، غالبا ما 
منها  يعاين  التي  الرسطانية  األمراض  أو  االنتهازية  العدوى  أنواع  أن  يعني  اإليدز، وهذا  بمرض  الفعلية  ملرحلة اإلصابة  وصلنا 

املريض البد أن تعالج.
املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية: تتكون من عدة أدوية مضادة للفروسات القهقرية الفعالة ضد فروس اإليدز، ويبدأ هذا 
العالج فقط عندما يتم استيفاء عدٍد من املعاير، حيث إن استخدام املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية خيضع لقواعد صارمة 

ويتطلب مراقبة منتظمة.
أم ال،  القهقرية  للفروسات  أدوية مضادة  يتلقون  أكانوا  املتابعة الرسيرية والبيولوجية: املريض املصابون بفروس اإليدز، سواء 
حيتاجون للمراقبة الرسيرية العادية، كا ينبغي أن خيضعوا لسلسلة من الفحوصات البيولوجية لتقييم مدى حتملهم هلذه األدوية 

ومدى فعالية العالج.
الدعم النفسى واالجتامعى: لن يمكن للعالج أن يصل إىل املستوى األمثل إال إذا كان مصحوبًا بدعم نفي واجتاعي  يمكن من 

خالله احلد من القابلية للترضر الناجتة عن هذا املرض.
وسوف ُتناقش هذه العنارص املختلفة حتت إرشاف امليرس الذي سيكون حريصًا عى جتنب اخلوض يف التفاصيل حول العالجات 
هذه  مجيع  رشح  سيتم  حيث  واالجتاعي،  النفي  والدعم  االمتثال  ودعم  القهقرية،  الفروسات  بمضادات  واملعاجلة  الوقائية، 

النقاط  يف إطار عروض توضيحية خاصة هبا.

البدنية  – احلالة  التي تسهم يف حتسن  اخلدمات  اإليدز حزمة من  املتعايش مع فروس  الشخص  تتضمن رعاية  أن  ينبغي 
واملعنوية للمريض.

املرضية  – احلاالت  وعالج  الوقائية،  العالجات  عى  واحلصول  املشورة،  تقديم  هي:  الشاملة  للرعاية  الرئيسية  العنارص 
ودعم  والبيولوجية،  الرسيرية  باملتابعة  املصحوبة  القهقرية  الفروسات  بمضادات  واملعاجلة  اإليدز،  بفروس  املرتبطة 

االمتثال والدعم النفسى واالجتاعى.
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

العالجات الوقائية األساسية
الرشحية السادسة

بالعدوى  اإلصابة  خطر  ويتزايد  املناعة،  نقص  يتفاقم  البيضاء(،  الدم  )كرات  الليمفاوية  للخاليا  التدرجيي  لالنخفاض  نظرا 
االنتهازية.

توضح الرشحية السابعة ظهور حاالت العدوى االنتهازية والرسطانات املرتبطة بفروس اإليدز مع انخفاض عدد اخلاليا الليمفاوية 
)كرات الدم البيضاء(. وسيرشح امليرس أن حاالت العدوى الرئيسية التي سبقت مناقشتها هي السل، وداء املتكيسات الرئوية، وداء 

املقوسات.
الرشحية السابعة: األعراض الرسيرية وخاليا الدم البيضاء

العالجات الوقائية للمرىض 
 املتعايشني مع فريوس اإليدز

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 األعراض الرسيرية وخاليا الدم البيضاء

 داء املتكيسات الرئوية
املقوساتداء  

 املستخفيات

 
ضاء

خاليا الدم البي
 

- 200 

-100 

 السل

املبيضاداء
 ت

 رسطان الكابوزيس

 رسطان الغدد الليمفاوية
املضخم للخالياالفريوس  
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الوحدة التدريبية 4

التي يمكن اختاذها لتجنب املخالطة مع اجلراثيم املسببة  التدابر  التعرض: مجيع  الوقاية من  ر امليرس املشاركن بمعنى  سوف يذكِّ
للعدوى ) الرشحية الثامنة (.

أي  يفضل جتنب خمالطة  السل،  ففي حالة  األمراض.  العديد من  للحد من خطر وقوع  التعرض  الوقاية من  تدابر  تنفيذ  يمكن 
أي شخص  جتنب خمالطة  يفضل  الرئوية،  املتكيسات  لداء  وباملثل  الرئوي(.  السل  )مثال  املعدي  السل  مرض  من  يعاين  شخص 
مثل  التلوث  مصادر  مجيع  جتنب  ينبغي  املقوسات،  لداء  وبالنسبة  به.  اإلصابة  خطر  تقليل  عى  يساعد  مما  املرض  هذا  من  يعاين 
التوكسوبالزما واجلوندي، سواء من خالل تناول اخلضار النيئ أواللحوم غر املطهية جيدًا، أو مالمسة القطط. وهذه الوسائل هي 
األفضل ملنع مثل هذا التعرض إذا مل يكن الشخص قد أصيب من قبل بداء املقوسات. ويمكن التأكد من ذلك من خالل األمصال 

السلبية لداء املقوسات.
الرشحية الثامنة: الوقاية من التعرض لإلصابة 

حدوث  خطر  احلد من  وتساعد عى  هنائيًا لإلصابة،  يتعرض  مل  املتخذة لشخص  التدابر  األولية جمموعة  الوقاية  عنارص  تشمل 
العدوى ) الرشحية التاسعة (.

والوقاية األولية قد تكون من خالل الوقاية الكيميائية، كا يف حالة داء املقوسات، وداء املتكيسات الرئوية، والسل، أو التطعيم 
نة ، بالنسبة لألشخاص املصابن  )مثال مكافحة املكورات الرئوية(. وبالنسبة للقاحات فالقاعدة هي جتنب اللقاحات احلية املوهَّ

بفروس اإليدز.
ويستند العالج الوقائي لداء املتكيسات الرئوية وداء املقوسات عى نفس الدواء؛ كو-تريموكسازول، الذي حيمي ضد كال الداءين، 
"العالج الوقائي املركب". وبالنسبة للشخص البالغ املصاب بفروس اإليدز، فإن الوصفة املوىص هبا هي  وهذا ما يعرف باسم 
قرص واحد قوي مركب من دواء الكو-تريموكسازول يوميًا، بمجرد حدوث انخفاض يف عدد اخلاليا الليمفاوية ألقل من 200 
أو 350، بحسب الدالئل اإلرشادية. وبالنسبة لألطفال حديثي الوالدة والرضع املعرضن للعدوى بفروس اإليدز، ينبغي وصف 
الكو-تريموكسازول كدواء ينشط جهازيا، ويتم وقفه بعد أسابيع قليلة من انتهاء التعرض، إذا مل يكن هناك تلوث. أما بالنسبة 
للرضع واألطفال املصابن بفروس اإليدز، فإن دواعي وصف العالج بالكو-تريموكسازول تعتمد عى العمر واملرحلة الرسيرية 

وعدد اخلاليا الليمفاوية.

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 جتنب خمالطة األشخاص املصابني بالسل :السل •

 جتنب خمالطة األشخاص املصابني بداء املتكيسات الرئوية  :داء املتكيسات الرئوية •

  :املقوساتداء •
 جتنب تناول اخلرضاوات النيئة واللحوم غري املطهية جيداً -
 جتنب مالمسة القطط -

 الوقاية من التعرض للعدو بالفريوس
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية التاسعة: الوقاية األولية

فروس  مع  املتعايشن  والبالغن  األطفال  مجيع  حيصل  بأن  العاملية  الصحة  منظمة  تويص  السل،  من  الوقائي  للعالج  وبالنسبة 
اإليدز: با يشمل احلوامل واألشخاص اخلاضعن للمعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية، عى عالج وقائي يرتكز عى عقار 
األيزونيازيد، والذي ينبغي أن يستمر تناوله لفرتة ترتاوح بن 6 و 36 شهرًا، أو طوال العمر ىف املناطق ذات االنتشار العاىل لعدوى 

فروس اإليدز ومرض السل ) الرشحية العارشة (.
الرشحية العارشة: الوقاية الكيميائية األولية من السل

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 املعاجلة الكيميائية الوقائية•
 داء املتكيسات الرئوية -
 املقوسات داء -
 السل-

 التطعيم •
 املكورات الرئوية مضادات -
 Bااللتهاب الكبدي مضادات -

 الوقاية األولية

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 )منظمة الصحة العاملية(الوقاية األولية من السل 

  اإليدز،مجيع األطفال والبالغون املتعايشون مع فريوس •
يشمل احلوامل واألشخاص اخلاضعني للعالج بمضادات الفريوسات بام 

 .األيزونيازيدالقهقرية، ينبغي أن يتلقوا عالجا وقائيا يرتكز عىل  
 ترتاوحينبغي أن يستمر لفرتة العالج الوقائي املرتكز عىل األيزونيازيد •

شهرا، أو طوال احلياة، يف املناطق ذات معدالت االنتشار املرتفع  36و 6بني 
 .لعدو فريوس اإليدز والسل



12

الوحدة التدريبية 4

ينبغي عى امليرسين إعداد رشحية أو رشحيتن لتلخيص العالج الوقائي املوىص به عى مستوى البلد )الرشحية احلادية عرشة(.
الرشحية احلادية عرشة: توصيات الوقاية عىل مستوى البلد

 هنـاك عالجـات وقائيـة فعالـة مـن مـرض السـل، وداء املتكيسـات الرئويـة، وداء املقوسـات متوافـرة لألشـخاص  –
املتعايشـن مـع فـروس اإليـدز.

متثـل املعاجلـة الوقائيـة املركبـة باسـتخدام دواء الكو-تريموكسـازول، الوقايـة األوليـة مـن داء املتكيسـات الرئوية وداء  –
املقوسات.

كعـالج وقائـي من السـل، ينبغي حصـول مجيع األطفـال والبالغن املتعايشـن مع فـروس اإليدز، بمن فيهـم احلوامل،  –
واخلاضعـن للمعاجلـة بمضادات الفروسـات القهقرية، عى عـالج وقائى يرتكزعـى األيزونيازيد .

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 التوصيات عىل مستو البلد
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

مبادئ وتأثري املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية
الرشحية الثانية عرشة

ستهاجم  التي  املعاجلة  بوصفها  اإليدز،  فروس  مع  املتعايشن  لرعاية  مها  عنرا  القهقرية  الفروسات  بمضادات  املعاجلة  متثل 
فروس اإليدز مبارشة.

ومضادات الفروسات القهقرية ال تدمر فروس اإليدز ولكنها تثبط عملية تكاثره، وبالتايل يقل احِلمل الفرويس إىل حٍد كبٍر: 
وتعتر املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية معاجلة فعالة إذا أدت إىل عدم اكتشاف احِلمل الفرويس يف الفحوص املخترية. 
ن اخلاليا اللمفاوية من التعاىف وارتفاع  عددها مرة أخرى، ومن ثم ُتسرتد املناعة  ومن شأن احلمل الفرويس املنخفض أن يمكِّ

) الرشحية الثالثة عرشة(.
الرشحية الثالثة عرشة: أهداف املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية

مبادئ وتأثري العالج بمضادات 
 الفريوسات القهقرية

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 أهداف العالج بمضادات الفريوسات القهقرية

مل الفريويس•  تقليل احلِ
مل الفريويس يف الفحوصات املختربية: اهلدف-  عدم ظهوراحلِ

 اجلهاز املناعيتعايف •
 زيادة عدد خاليا الدم البيضاء: اهلدف-
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مضادات الفريوسات القهقرية: لفهم آليات عمل األدوية املستخدمة يف املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية، يستخدم امليرس 
الرشحية الرابعة عرشة كتذكر لدورة استنساخ فروس اإليدز ومراحلها املختلفة واإلنزيات التي تعد جزءًا من الدورة ) اخلاليا 
واالستنساخ  للفروس،  الريبوزى  النووى  احلمض  خالل  من  اخللية  واخرتاق  الغشاء،  يف  واالنصهار  هبا،  يعلق  التي  اللمفاوية 
العكي للحمض النووى لطليعة الفروس، واهلجرة من احلمض النووي لنواة اخللية، واالندماج مع احلمض النووي يف جينوم 
اخللية، واالنصهار يف تركيب اخللية وتكوين بروتن الفروس، واالنقسام إىل سالسل طويلة بفعل الروتياز، ومن ثم حترر الفروس 

املعدي من اخللية ( .
الرشحية الرابعة عرشة: أهداف مضادات الفريوسات القهقرية

بعد هذا التذكر بعملية تكاثر الفروس، تتم مراجعة األهداف املختلفة لألدوية املضادة للفروسات القهقرية.
مثبطات االلتصاق واالنصهار تتدخل ضد آليات متكن املادة الوراثية لفروس اإليدز لتحول دون دخوهلا اخللية.	 
مثبطات إنزيم االستنساخ العكي حتول دون إكال االستنساخ العكي للحمض النووي لطليعة الفروس.	 
 مثبطات إنزيم الدمج التي متنع إنزيم طليعة الفروس من االندماج يف املادة الوراثية للخلية.	 
 مثبطات إنزيم الروتن التي حتول دون انقسام سالسل الروتن.	 

األهلية للحصول عىل املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية: يتم تقرير البدء يف املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية وفقًا 
ملعاير دقيقة تستند إىل التوصيات الدولية والسياسات الوطنية يف هذا الشأن. وينبغي عى امليرس أن يستخدم رشحية أو رشحيتن 

لتلخيص توصيات البلد فيا يتعلق بالبدء يف املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية.
وفقا للدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية، الصادرة يف 2015، فإن املنظمة تويص بالرشوع يف املعاجلة بمضادات الفروسات 
القهقرية يف أقرب وقت ممكن بعد تشخيص العدوى بفروس اإليدز. وباعتادها للتوصية اخلاصة بـ "املعاجلة للجميع"، فإن املنظمة 
تزيل كل القيود املفروضة عى األهلية للحصول عى العالج بمضادات الفروسات القهقرية بن املتعايشن مع فروس اإليدز، 

باعتبار أن مجيع الفئات السكانية و العمرية مؤهلة لتلقي هذاالعالج.

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 استنساخ عكيس
 الربوتينات

مثبطات قفيصة 
 الفريوس

 احلمض النووي الريبوزي

 اإلصابة والدخول 
 واالنصهار

 استنساخ عكيس

االندماج

 تنظيم الربوتينات

 بروتياز

 احلمض النووي الريبوزي

استنساخ  احلمض النووي
 احلمض النووي عكيس

 احلمض النووي

احلمض 
النووي 
 الريبوزي

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

الرشحية اخلامسة عرشة: حتديث العالج، منظمة الصحة العاملية – 2015

مبادئ املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية: خيضع العالج بمضادات الفروسات القهقرية لقواعد صارمة ) الرشحية السادسة 
عرشة(. ولضان االتساق يف املارسة، فإن التوصية احلالية هي حتديد اخلط األول للنظام العالجي واخلط الثاين، يف احلاالت التي 
النظام العالجي من ثالثة جزيئات: وهو ما يعرف باسم  ينبغي أن يتكون  يفشل فيها العالج باخلط األول. ويف مجيع احلاالت، 
العالج الثالثى. واخلط األمامي للنظام العالجي هو خط املواجهة ويتألف من جزءين اثنن من النوكليوزيد املثبط لالستنساخ 
العكي وجزء واحد مثبط لالستنساخ العكي، غر النوكليوزيد. أما اخلط الثاين فيتألف من جزءين اثنن من النوكليوزيد املثبط 

لالستنساخ العكي وجزء واحد مثبط للروتياز.
الرشحية السادسة عرشة: مبادئ املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

2015 –منظمة الصحة العاملية   حتديث العالج

http://www.who.int/hiv/pub/arv/15249_HIVTreatementandCare_PolicybriefforWEB.pdf?ua=1

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 العالج بمضادات الفريوسات القهقرية

 العالج مد احلياة

 اخلط األول
 
 

 يف حالة الفشل    
 
 

 اخلط الثاين
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إذن هي وصفة ملعاجلة متتد طوال العمر، وتتطلب متابعة منتظمة من الناحية الرسيرية والبيولوجية. والقيود الكبرة املرتبطة هبذ 
املعاجلة جتعل من الرضورى تنفيذ برنامج دعم للمريض يتعلق باالمتثال للمعاجلة والتثقيف العالجي للمريض .

تأثري املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية: توضح الرشحية السابعة عرشة تأثر املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية. فعى 
املستوى الفردى، أوضح امليرس بالفعل أن العالج يقلل من احِلمل الفرويس ويساعد عى اسرتداد املناعة. وعى مستوى املجتمع، 
ينخفض عدد الوفيات النامجة عن اإلصابة بمرض اإليدز، وهذا ما لوحظ يف خمتلف أنحاء العامل منذ عام 2006. كا تتناقص أعداد 
اإلصابات اجلديدة بفروس اإليدز بالفعل يف مجيع أنحاء العامل، مما يؤكد تأثر العالج عى انتقال عدوى الفروس. وكذلك، يساعد 
ن  العالج عى خفض معدالت التعرض لإلصابة بحاالت العدوى االنتهازية، وبالتايل تقل أيام العالج يف املستشفيات. وقد حسَّ

العالج كثرا من جودة احلياة ومن متوسط  العمر املتوقع للمتعايشن مع فروس اإليدز.
الرشحية السابعة عرشة: تأثري املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية

تكلفة املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية: عى مدى العقد املاىض، انخفضت تكلفة العقاقر املضادة للفروسات القهقرية 
بشكٍل كبر، األمر الذي أدى إىل تعزيز احلصول عى هذا العالج حتى يف البلدان ذات املوارد املحدودة.

العالج  البلد: متوسط   تكلفة خط  القهقرية يف  الفروسات  املعاجلة بمضادات  امليرسين إعداد رشحية توضح تكلفة  وينبغي عى 
األول ، ومتوسط تكلفة خط العالج الثاين )الرشحية الثامنة عرشة( .

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 تأثري العالج بمضادات الفريوسات القهقرية

 تقليل عدد•
 الوفيات النامجة عن اإلصابة بعدو فريوس اإليدز-
 اإلصابات اجلديدة بعدو فريوس اإليدز-
 اإلصابات بعدو األمراض االنتهازية-
 أيام العالج باملستشفى-

 :حتسني•
 جودة احلياة-
 العمر املتوقع للمتعايشني مع فريوس اإليدزمتوسط -
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية الثامنة عرشة: تكلفة املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية 

مضادات الفروسات القهقرية تعمل عى مستويات خمتلفة للحيلولة دون عملية استنساخ فروس اإليدز. –
يمكن حتديد فئات خمتلفة من مضادات الفروسات القهقرية وفقًا آلليات عملها. –
عـى مسـتوى املجتمـع، املعاجلة بمضـادات الفروسـات القهقرية تسـاعد عى احلـد من اإلصابـات اجلديـدة والوفيات  –

النامجـة عـن اإلصابة بمـرض اإليدز وحـاالت اإلصابـة بالعـدوى االنتهازية.
عـى املسـتوى الفـردي، تقلل املعاجلـة بمضـادات الفروسـات القهقرية من عـدد أيام العالج يف املستشـفيات، وحتسـن  –

من متوسـط   العمـر املتوقـع، ومن جـودة احلياة.

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 تكلفة العالج بمضادات الفريوسات القهقرية
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الوحدة التدريبية 4

دعم االمتثال والدعم النفيس واالجتامعي 
الرشحية التاسعة عرش

املعاجة عى  البدء يف  القهقرية عملية معقدة، وينبغي أن تستمر طوال حياة املريض. وال يشرتط  الفروسات  املعاجلة بمضادات 
نحو عاجل. 1( من املهم التأكد قبل كل شيئ من أن املريض عى استعداد ملتابعة العالج: البد من  اقتناعه باألثر املتوقع للعالج، 
وأن تكون لديه دوافع كافية للخضوع هلذه املعاجلة مدى احلياة. 2( ينبغي أن ُيعطى املريض كل املعلومات املطلوبة لتمكينه من 
تفهم حقيقة املرض وكيفية معاجلة اآلثار اجلانبية الطفيفة غر املرغوب فيها الناجتة عن مضادات الفروسات القهقرية املوصوفة. 
القهقرية مع استمرار توافرها دون توقف )الرشحية  الفروسات  بالنسبة له، احلصول عى مضادات  ينبغي أن يكون متيرسا،   )3

العرشون(.

دعم االمتثال والدعم النفيس 
 واالجتامعي
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

الرشحية العرشون: الظروف التي تكفل االمتثال األمثل للمعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية

املناسبة )الرشحية  الرشائح  بمساعدة  انتباه احلضور من خالل طلبه طرح األسئلة واإلجابة عليها  استعادة  امليرس  سيكون بوسع 
احلادية والعرشون(

الرشحية احلادية والعرشون: ما هي أمهية دعم االمتثال؟

ينبغي توفر برنامج لدعم االمتثال )الرشحية الثانية والعرشون(، كا هو احلال مع أي مرض مزمن، وذلك يف ضوء تعقد عملية 
املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية واستمرارها مدى احلياة. هذا إىل جانب اآلثار اجلانبية الكثرة غر املرغوب فيها، التي 
يمكن أن تنشأ، واحتال حدوث تفاعالت لألدوية. ومن هنا جاءت احلاجة إىل املتابعة املنتظمة، وضان أقىص درجات االمتثال، 

رغم القيود املفروضة، وذلك من أجل جتنب سوء االستخدام الذي ُيمكن أن يسبب تطوير الفروس ملقاومة ضد هذه األدوية.

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

1 
 مطلوب
 دوافع

 قناعات

3 
 قدرة

احلصول عىل املتطلبات 
املعيشية التي حيتاجها 

العالج بمضادات 
 الفريوسات القهقرية 

2 
 معرفة

 مهارات املعرفة

 الظروف املهيئة لالمتثال األمثل للعالج

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 مد أمهية دعم االمتثال
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الرشحية الثانية والعرشون: األساس املنطقي لرضورة دعم االمتثال

ونظرا لعدم توافر الوقت لدى الطبيب الذي يقدم الوصفة الطبية للرد عى مجيع أسئلة املريض، فإن هناك حاجة إىل وجود برنامج 
ينفذه معلمون أو مساعدون مدربون تدريبًا كاماًل، يعملون يف تعاون وثيق مع الفريق الطبي.

ويمكن، من خالل برنامج دعم االمتثال، القيام باآليت )الرشحية الثالثة والعرشون(:
حتديد جدول بالعالجات املناسبة بالتشاور مع الطبيب الذي يقدم الوصفة الطبية.	 
تعريف املريض بحقيقة العدوى بفروس اإليدز.	 
تنمية الوعي لدى املريض بطرق احلد من انتقال العدوى.	 
تعريف املريض باآلثار اجلانبية غر املرغوب فيها للعالج.	 
تدريب املريض عى التعامل مع القيود املفروضة التي تؤثر عى حياته اليومية.	 
تنمية الوعي بأمهية  مراقبة األعراض الرسيرية والبيولوجية.	 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 مد أمهية دعم االمتثال
 بمضادات الفريوسات القهقرية عملية معقدةاملعاجلة •
 املعاجلة تستمر مد احلياة•
 للمعاجلة آثار جانبية غري مرغوبة•
 قد يطور فريوس اإليدز مقاومة ضد هذه املعاجلة إذا مل تتبع بالشكل الصحيح•
 املعاجلة تتطلب مراقبة منتظمة•
 هناك تفاعالت حمتملة لألدوية•
عدم توافر الوقت لد الطبيب الذي يقدم الوصفة الطبية للرد عىل مجيع •

 أسئلة املريض
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الرشحية الثالثة والعرشون: حمتويات برنامج دعم االمتثال

الرشحية الرابعة والعرشون: ما هي أمهية الدعم النفيس واالجتامعي؟

من املعروف أن الشخص املتعايش مع فروس اإليدز غالبًا ما يكون رسيع التأثر بشكل كبر، ليس فقط بسبب الظروف املحيطة 
بإصابته هبذا املرض، وغر ذلك، بل أيضًا ألن املحيطن به قد أصبحوا مدركن للتشخيص. وغالبًا ما يظل املريض معزوالً، تقاطعه 
املريض  ومتنع  للعدوى  اجلسدية  املضاعفات  بفعل  العوامل  هذه  وتتفاقم  والتمييز.  للوصم  ضحية  ويكون  واألصدقاء،  العائلة 
من الذهاب إىل العمل، وهو ما يرتك املريض دون موارد مالية، وغالبًا ال يكون بإمكانه احلصول عى نظام غذائي متوازن يلبي 
احتياجاته احلقيقية. ويف بعض احلاالت، يمكن أن يفيض اإلفصاح عن حقيقة التشخيص يف بيئة العمل إىل الفصل التعسفي غر 
العادل. ويف ضوء ذلك، تكون احلاجة قائمة لتوافر برنامج دعم نفي واجتاعي للحد من تأثر الصعوبات االجتاعية عى عملية 

الرعاية ) الرشحية اخلامسة والعرشون (.

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 حمتويات برنامج دعم االمتثال

 جدول بالعالجات املناسبةحتديد •
•تنمية الوعي بسبل الوقاية من انتقال العدو 
 إدارة القيود التي تؤثر عىل حياة املريض اليومية•
 تنمية الوعي باحلاجة إىل مراقبة حالة املريض الرسيرية والبيولوجية•

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 مد أمهية الدعم النفيس واالجتامعي
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الرشحية اخلامسة والعرشون: األساس املنطقي للحاجة إىل الدعم النفيس واالجتامعي

ينبغي، من خالل برنامج الدعم النفي واالجتاعي املساعدة عى ) الرشحية السادسة والعرشون (:
تقديم الرعاية النفسية.	 
توفر الدعم من خالل عمل املنظات أو جمموعات الدعم غر احلكومية.	 
توفر الدعم ملواجهة الصعوبات التي قد تعرقل سر عملية الرعاية الطبية.	 
توفر الدعم الغذائي.	 
توفر املساعدة القانونية عندما تقتيض الرضورة. 	 

الرشحية السادسة والعرشون: اهلدف من تقديم الدعم النفيس واالجتامعي

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 مد أمهية الدعم النفيس واالجتامعي

 :املتعايشون مع فريوس اإليدز
 ما هتجرهم أو تقاطعهم عائالهتم وأصدقاؤهم،غالباً •
 غالباً ما يكونون ضحايا للوصم والتمييز،•
 غالباً ما يكونون بدون موارد مالية،•
 غالباً ال حيصلون عىل الغذاء الكايف لتلبية االحتياجات األساسية،•
 .يكونون يف بعض األحيان ضحايا للفصل التعسفي•

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 :ينبغي أن يوفر الدعم النفيس واالجتامعي

 النفسية،الرعاية •
 املرافقة من قبل املنظامت أو جمموعات الدعم غري احلكومية،•
 الدعم ملعاجلة الصعوبات التي قد تعرقل سري عملية الرعاية الطبية،•
 الدعم الغذائي،•
 .املساعدة القانونية عند الرضورة•
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

برنامج دعم االمتثال يساعد املريض عى التأقلم مع العالج واالمتثال له. –
كفاءة املعاجلة بمضادات الفروسات القهقرية ترتبط ارتباطا مبارشا باالمتثال. –
برنامـج الدعـم النفـي واالجتاعـي يمكن أن يقلل من قابليـة املريض للتأثر ويسـهم يف زيادة فعاليـة املعاجلة بمضادات  –

القهقرية. الفروسات 
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اجللسة الثانية: تقديم الرعاية
ينبغي أن يبدأ امليرسون الوحدة بالتذكر بأهداف الوحدة 4.

الرشحية األوىل

الرشحية الثالثة الرشحية الثانية   

 أهداف الوحدة

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة 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 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة 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 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

تقديم الرعاية عىل املستوى الوطني
الرشحية الرابعة

ينبغي عى امليرسين إعداد عرض توضيحي ) بور بوينت ( حول تقديم الرعاية عى املستوى الوطني لألشخاص املتعايشن مع 
فروس اإليدز.

1 – تعرض رشحية ) الرشحية اخلامسة ( الرنامج الوطني ملكافحة مرض اإليدز.
الرشحية اخلامسة

تقديم خدمات رعاية املصابني 
 بفريوس اإليدز عىل املستو الوطني

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز
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2 – تعرض رشحيتان ) السادسة والسابعة ( اخلطة االسرتاتيجية الوطنية
الرشحيتان السادسة والسابعة

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 )1(الوطنية االسرتاتيجية اخلطة 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 )2(الوطنية االسرتاتيجية اخلطة 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

3 – تعرض رشحيتان ) الثامنة والتاسعة ( الدالئل اإلرشادية للرعاية املقدمة للمتعايشن مع فروس اإليدز ) البالغن واألطفال(.
الرشحيتان الثامنة والتاسعة

الدالئل اإلرشادية

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 )1(الدالئل اإلرشادية للرعاية 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 )2(للرعاية الدالئل اإلرشادية 
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4 – حتدد رشحية مواقع مراكز الرعاية عى خريطة البالد إذا كان ذلك ممكنًا، ) الرشحية العارشة( .
الرشحية العارشة

5 - رشحية توضيحية إلدارة العقاقر املضادة للفروسات القهقرية تبن األدوية املتاحة، وآليات طلبات رشائها وتوزيعها، وطرق 
رصفها، وما إذا كانت تقدم جمانًا أم بمقابل، أو أن يطلب من املريض تقديم مسامهة مالية، وما إىل ذلك ) الرشحية احلادية عرشة (.

الرشحية احلادية عرشة 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 مراكز رعاية املصابني بفريوس  اإليدز

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 إدارة األدوية املضادة للفريوسات القهقرية
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

6 - رشحية توضيحية للمنظات غر احلكومية املهتمة برعاية مرىض فروس اإليدز )الرشحية الثانية عرشة(.
الرشحية الثانية عرشة 

 رعاية املصابني بفريوس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي هلم: 4الوحدة التدريبية 

 املنظامت غري احلكومية املهتمة باملصابني بفريوس اإليدز
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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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