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الوحدة التدريبية 1

املقدمة
سوف توفر هذه الوحدة أحدث البيانات الوبائية التي متيز أوضاع العدوى بفروس اإليدز يف مجيع أنحاء العامل ويف إقليم رشق 
البيانات  إىل  واستنادًا  العامل.  الوبائي عى مستوى  الوضع  البيانات حول  عند نرش  عام  البيانات كل  يتم حتديث  املتوسط، حيث 
املتاحة، ينبغي للميرسين إعداد رشائح توضيحية للوضع الوبائي للعدوى بفروس اإليدز يف البلد الذي جيرى التدريب فيه، ومن 

شأن ذلك أيضًا أن يوفر للمشاركني ملحة حول فروس نقص املناعة البرشية )فروس اإليدز(، وخصائصه وتنوعه اجليني.
وسركز القسم اخلاص بانتقال عدوى فروس اإليدز عى احلاالت التي ال يكتنفها خطر انتقال الفروس، وذلك من أجل تقليل 
املخاوف بصفٍة عامٍة، واملخاوف بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية بصفٍة خاصٍة، كا سركز عى حتقيق فهٍم أفضل للحاالت 
ن من اعتاد  التي يمكن أن حتدث فيها العدوى. ومن شأن توافرمعرفة أفضل حول  كيفية حدوث العدوى بفروس اإليدز  أن يمكِّ

هنٍج أكثر فعالية يف احلد من املخاطر يف بيئة الرعاية الصحية.

األهداف املحددة
بعد االنتهاء من الوحدة، سيكون املشاركون قادرين عى:

مناقشة الوضع الوبائي يف البلد، ويف إقليم رشق املتوسط،   والعامل أمجع.	 
التعرف عى خصائص فروس اإليدز وطرق انتقاله.	 
التعرف عى سبل الوقاية من العدوى بفروس اإليدز.	 
اختـاذ االحتياطـات املعياريـة يف بيئـة الرعايـة الصحيـة للحد مـن خطر وقوع حـوادث تعرض اجلسـم للفـروس وحوادث 	 

التعرض لسـوائل اجلسـم.
االستجابة بشكٍل مناسٍب حلوادث تعرض اجلسم لفروس 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
الوضع الوبائي

القسم األول

الوضع الوبائي لعدوى فريوس اإليدز يف مجيع أنحاء 
العامل ويف إقليم رشق املتوسط

15 دقيقةرشائح )بور بوينت(

10 دقائقمناقشة

القسم الثاين

عدوى فريوس اإليدز، خصائصه وتنوعه اجليني
10 دقائقرشائح )بور بوينت(

5 دقائقمناقشة

اجللسة الثانية
طرق انتقال العدوى وسبل الوقاية 

القسم األول

طرق العدوى بفريوس اإليدز
20 دقيقةرشائح )بور بوينت(

10 دقائقمناقشة

القسم الثاين

45 دقيقةاستثارة أفكارسبل الوقاية من العدوى بفريوس اإليدز

القسم الثالث

30 دقيقةأسئلة وأجوبةحوادث التعرض للدم

املعاجلات الوقائية من العدوى بفريوس اإليدز عقب 
التعرض يف بيئة الرعاية

20 دقيقةرشائح )بور بوينت(

15 دقيقةمناقشة

180 دقيقة

األدوات التعليمية
جمموعة من رشائح العرض لتقديم أهداف الوحدة التدريبية وتوثيق الدورة للجلسة األوىل.	 
جمموعة من رشائح العرض لتقديم أهداف الوحدة التدريبية وتوثيق الدورة للجلسة الثانية.	 
لوحات ورقية وأقالم خمتلفة األلوان.	 
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الوحدة التدريبية 1

املحتوى
ينبغي أن يبدأ امليرسون الوحدة التدريبية بالتذكر بأهداف الوحدة 1.

الرشحية 1  

الرشحية 3 الرشحية 2   

 التدريبية أهداف الوحدة

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة 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 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة 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

اجللسة األوىل: الوضع الوبائي
 الوضع الوبائي

الرشحية 5 الرشحية 4   

عى الرغم مما شهدناه من حتسن مؤخرا يف عدد من املؤرشات، فإن الوضع الوبائي للعدوى بفروس اإليدز ال يزال مثرا للكثر 
من القلق. فوفقًا لتقديرات برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفروس نقص املناعة البرشية/اإليدز، كان هناك نحو 35 مليون 

شخص ]33.2 مليونا - 37.2 مليونا[ متعايشني مع فروس اإليدز، مع هناية عام 2013 )الرشحية السادسة(.
الرشحية السادسة: الوضع الوبائي يف مجيع أنحاء العامل )مع هناية 2013(

وعى الرغم من انخفاض عدد حاالت العدوى اجلديدة السنوية بفروس اإليدزيف مجيع أنحاء العامل من 3.4 مليون شخص ] 3.3 
مليونا - 3.6 مليونا [ يف 2001، إىل 2.1 مليونا ] 1.9مليونا - 2.4 مليونا [ يف 2013، وعى الرغم أيضًا من استقرار النسبة املئوية 
للمتعايشني مع فروس اإليدز منذ عام 2000، فإن عدد املتعايشني مع الفروس يتزايد بثبات ) الرشحية السابعة (. وال يزال  الوباء 

باقيا يف مستوى غر مقبول من حيث معدل اإلصابات اجلديدة والوفيات النامجة عن العدوى بفروس اإليدز.

الوضع الوبائي للعدو 
 مستو العامل الوضع عىل بفريوس اإليدز ومرض اإليدز

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 )2013(  عدد املتعايشني مع فريوس اإليدز حول العامل

 املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني 

 البالغون  مليوناً  31.8
مليوناً  16.0  النساء 

عام  15 <األطفال  مليوناً    3.2  
 اإلمجايل  مليوناً  35.0
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الوحدة التدريبية 1

الرشحية السابعة: تقدير العدوى بفريوس اإليدز حول العامل

وقد استقر معدل حاالت العدوى اجلديدة يف مجيع أنحاء العامل مع اجتاهه نحو االنخفاض )الرشحيتان الثامنة والتاسعة(.
الرشحية الثامنة: حاالت العدوى اجلديدة بفريوس اإليدز عىل مستوى العامل 2013

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

  تقدير أعداد املتعايشني مع فريوس اإليدز حول العامل
)1990-2013( 
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 املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

اجلديدة بفريوس اإليدز عىل مستو حاالت العدو 
2013العامل يف عام   

مليوناً   1.9  البالغون  
عام 15 <األطفال  مليوناً   0.24  
 اإلمجايل مليوناً  2.1

 املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني 
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 حاالت العدو اجلديدة والوفيات النامجة عن مرض اإليدز عىل
) 2013 - 1990( مستو العامل   

الوفيات النامجة عن مرض اإليدز بني 
 البالغني واألطفال

حاالت العدو اجلديدة بفريوس اإليدز بني 
  البالغني واألطفال

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

199019921994199619982000200220042006200820102012

 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني  املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

حاالت الوفاة النامجة عن مرض اإليدز عىل مستو 
2013العامل يف عام   

 البالغون  مليوناً  1.3
 عام 15 <األطفال  مليوناً   0.19
 اإلمجايل مليوناً  1.5

 املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني 

الرشحية 9 : اجتاهات حاالت العدوى اجلديدة والوفيات النامجة عن اإلصابة بمرض اإليدز عىل مستوى العامل       

انخفض أيضًا عدد حاالت الوفاة النامجة عن مرض اإليدز إىل 1.5 مليون شخص يف 2013 ) الرشحية العارشة (.
الرشحية 10: الوفيات النامجة عن مرض اإليدز عىل مستوى العامل يف 2013

وال تزال منطقة أفريقيا جنوب الصحراء األكثر ترضرًا من العدوى بفروس اإليدز، يف ظل وجود ما يقرب من 25 مليون شخص 
متعايشني مع فروس اإليدز، وذلك مع هناية عام 2013. ومع هناية عام 2013، كان عدد املتعايشني مع فروس اإليدز يف إقليم 
رشق املتوسط 1 يقدر با يقارب 280 ألف شخص. و يف منطقة الرشق األوسط وشال أفريقيا، كان عدد املتعايشني مع فروس 

اإليدز2 يقدر بنحو 230 ألف شخص )الرشحية احلادية عرشة(.
يتألف إقليم رشق املتوسط من البلدان التالية: األردن، وأفغانستان، واإلمارات العربية املتحدة، وباكستان، والبحرين، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، وجيبويت،   1

والسودان، والصومال، والعراق، وعان، واألرض الفلسطينية املحتلة، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومر، واملغرب، واململكة العربية السعودية، واليمن.
تتألف منطقة الرشق األوسط وشال أفريقيا من نفس هذه البلدان باستثناء أفغانستان وباكستان مع إضافة اجلزائر.  2
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الوحدة التدريبية 1

الرشحية احلادية عرشة: التوزيع اجلغرايف حلاالت العدوى بفريوس اإليدز

الرشحية الثانية عرشة

معدل انتشار العدوى يف منطقة الرشق األوسط وشال أفريقيا منخفض )0.1٪(، إال أن عدد املتعايشني مع فروس اإليدز وعدد 
حاالت العدوى اجلديدة ال يزاالن يف ارتفاع ) الرشحيتان الثالثة عرشة والرابعة عرشة(.

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

[ مليونا 37.2 –مليونا  33.2 ]   مليونا 35.0: اإلمجايل 

 أوروباووسط وغرب  الشامليةأمريكا  
مليون 2.3  

 ] مليون 3.0 –مليون  [2.0

 الرشق األوسط وشامل أفريقيا
230000 

160 000] –  [330 000 

 البلدان الواقعة جنوب الصحراء األفريقية 
 مليون 24.7

 ]مليون 26.1 –مليون  [23.5

 رشق أوروبا ووسط أسيا
 مليون 1.1
 ]مليون1.3  –[000 980 

 أمريكا الالتينية
 مليون 1.6

 ]مليون 2.1  –مليون  [1.4

 املحيط اهلادئوغرب  آسيا 
 مليون 4.8

 ]مليون 5.5 –مليون [4.1 

 منطقة الكاريبي
250 000 

[280 000 – 230 000] 

فريوسالتوزيع اجلغرايف لألشخاص املتعايشني مع   
  2013مع هناية اإليدز 

 املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني 

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

الرشحية الثالثة عرشة: التوزيع اجلغرايف حلاالت العدوى بفريوس اإليدز

الرشحية الرابعة عرشة: االجتاهات الوبائية يف إقليم رشق املتوسط 

تعتر الطريقة الرئيسية السائدة النتقال العدوى يف مجيع أنحاء اإلقليم عر االتصال اجلنيس، وال سيا ممارسته دون وسيلة محاية.
التعرض ألدوات  البلدان، مثل  أقل وضوحًا، ولكنها متثل مشاكل صحية يف بعض  انتقال أخرى  فإن هناك وسائط  ومع ذلك، 
 حقن خمدرات ملوثة، التي تعد الوسيط الرئييس النتقال العدوى يف كل من أفغانستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، وتونس، وليبيا

) الرشحية اخلامسة عرشة(.

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

2013بحسب أقاليم املنظمة،  الوبائي الوضع   
البالغون واألطفال 

املتعايشون مع 
 فريوس اإليدز

واألطفال ون البالغ
  املصابون حديثاً 

 فريوس اإليدزب

معدل االنتشار بني 
  البالغني

[%] (49-15)  

حاالت الوفاة بني 
البالغني واألطفال 

 النامجة عن مرض اإليدز
البلدان الواقعة جنوب الصحراء 

 مليون  1.1 %4.7 مليون1.5 مليون  24.7 اإلفريقية

 000 15 0.1% 000 25 000 230 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 000 250 0.2% 000 350 مليون 4.8 آسيا وغرب املحيط اهلادئ

 000 47 0.4% 000 94 مليون    1.6 أمريكا الالتينية 

 11000 1.0% 000 12 000 250 الكاريبي

 000 53 0.6% 000 110 مليون 1.1 رشق أوروبا ووسط أسيا

 000 27 0.3% 000 88 000 300 2 غرب ووسط أوروبا وأمريكا الشاملية

 مليون1.5 %0.8 مليون 2.1 مليون 35.0 اإلمجايل

 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني  املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

االجتاهات يف إقليم رشق املتوسط

ف
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 نامجة عن مرض اإليدزوفيات   جديدةحاالت عدو 

املتعايشني مع فريوس اإليدزعدد   

 2014اإليدز، /بفريوس نقص املناعة البرشيةاملعني  املشرتكتقديرات منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
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الوحدة التدريبية 1

الرشحية اخلامسة عرشة: اخلصائص الوبائية الرئيسية للعدوى بفريوس اإليدز يف إقليم رشق املتوسط 

الرشحية السادسة عرشة

إعداد  يف  البيانات  هذه  تستخدم  أن  وينبغي  التدريب،  فيه  جيرى  بلد  بكل  اخلاصة  الوبائية  البيانات  يوفروا  أن  للميرسين  ينبغي 
جمموعٍة من الرشائح التي يمكن إضافتها إىل العرض التوضيحي. )الرشحية السادسة عرشة(.

ويتم حتديد نطاق انتشار الوباء يف القطر من خالل انتشار العدوى عى املستوى الوطني يف عموم السكان ) والتي يعكسها معدل 
االنتشار بني النساء احلوامل عى املستوى الوطني (، ويف الفئات الرئيسية ) العامالت باجلنس، واملثليون، ومتعاطو املخدرات عن 
طريق احلقن الوريدي، ومرىض السل، وحاملو األمراض املنقولة جنسيًا، والسجناء، وغرهم(. وتشر البيانات الوبائية إىل ارتفاع 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

للعدو بفريوس اإليدز يف إقليم رشق املتوسط الوبائي ضعوال  

 :تشري التقديرات إىل•
 .2013شخص بفريوس اإليدز يف عام   000 37 (000 20 -000 68)  إصابة -
)  000 200 – 000 420(000 250 بلغ  2013أن عدد املتعايشني  مع فريوس اإليدز يف عام -

 شخص
 .يف اإلقليم كان يف جيبويتمعدل انتشار أن أعىل •
 .أن االتصال اجلنيس بدون وسائل محاية هو أكربعوامل خطر العدو بفريوس اإليدز•
 :التعرض ملعدات حقن املخدرات امللوثة•

 .هو الطريق الرئييس النتقال العدو يف أفغانستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، وليبيا، وتونس-
 .يساهم يف انتشار الوباء يف املغرب واجلمهورية العربية السورية-

 
 2014، 2011، 2010، 2009، 2008اإليدز، /تقارير برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية

 

      

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

معدل انتشار عدوى فروس اإليدز بني العامالت باجلنس، واملثليني، والذين يتعاطون املخدرات عر احلقن الوريدي. وهؤالء 
يمثلون املجموعات الرئيسية لتفيش الوباء بني عموم السكان. ويف واقع األمر، هذه املجموعات ليست معزولة عن السكان ككل: 
فهناك فئات معرضة لإلصابة بالعدوى من هذه املجموعات الرئيسية، ومن ثم تنتقل هذه العدوى للسكان عى نطاٍق أوسع. فعى 
سبيل املثال، سائق شاحنة يارس اجلنس مع إحدى العامالت باجلنس، قد يلتقط عدوى فروس اإليدزمنها ، ثم يعود إىل منزله 

وينقل العدوى إىل زوجته ) الرشحية السابعة عرشة (.
الرشحية السابعة عرشة: العالقات بني املجموعات الرئيسية، والفئات الناقلة للعدوى وعموم السكان 

الرشحية الثامنة عرشة:خامتة            

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 خطر فريوس اإليدز عىل السكان

الفئات السكانية 
التي متثل جسورا 

لنقل العدو 

متعاطو ( املجموعات األساسية 
، املثليوناملخدرات حقناً، 

فيهم بام (عموم السكان  )العامالت باجلنس
السكان املعرضون  

خلطراإلصابة بالعدو( 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 استنتاج
 
، ستقراراً ا لفريوس اإليدز يف مجيع أنحاء العامل حيققبائي ولاضع ولالرغم من أن اعلى •

 .لقلقرق املتوسط، تثري اشت إقليم الن معدفأ

 .الطريق الرئييس النتقال فريوس اإليدز واجلنسية ه االتصال•
العدو بفريوس اإليدز تنتقل إىل عموم األشخاص عرب جمموعات رئيسية •

، وذلك من خالل فئات )يونثلومتعاطو املخدرات باحلقن، واملالعامالت باجلنس، (
سكانية التي متثل جسور لنقل العدو. 
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الوحدة التدريبية 1

قد خيتم امليرس بالتذكر بأن:
املقاييـس توضـح أن الوضـع الوبائـي ال يزال مثـرا للقلق: حيث يزداد عدد املتعايشـني مـع فروس اإليـدز وتتزايد حاالت 	 

اجلديدة. العدوى 
االتصال اجلنيس هو الطريق الرئييس النتقال العدوى.	 
السـكان ككل ليسـوا " حمميـني "، وهنـاك احتـاالت النتقال الفروس من السـكان األكثـر عرضة للعدوى مـن خالل ناقى 	 

العـدوى ) الرشحيـة الثامنة عرشة (.
يمكن حتديث احلالة الوبائية يف مجيع أنحاء العامل، ويف اإلقليم، سنويًا عر املواقع االلكرتونية لرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني  

بفروس نقص املناعة البرشية/اإليدز ومنظمة الصحة العاملية عى شبكة اإلنرتنت )الرشحية التاسعة عرشة(.
• http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/HIVData/Epidemiology/epipublications.asp 
• http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/pubfacts/en/

الرشحية التاسعة عرشة: مواقع الكرتونية لدهيا حتديثات للوضع الوبائي يف مجيع أنحاء العامل

عدد املتعايشني مع فروس اإليدز يف مجيع أنحاء العامل: 35 مليون شخص مع هناية عام 2013. –
عـدد املتعايشـني مـع فـروس اإليدز يف إقليـم رشق املتوسـط: 280 ألف شـخص مع هنايـة عـام2013، وبلغت حاالت  –

اإلصابـة اجلديـدة يف عـام 2013 وحده: 37 ألـف حالة.
انتقال العدوى عن طريق ممارسة اجلنس بني مغايري اجلنس هو الطريقة السائدة. –
هنـاك أشـخاص يعتـرون وسـائط لنقـل عـدوى الفروس مـن املجموعـات الرئيسـية التـي تنتـرش بينها العـدوى، إىل  –

السـكان. عموم 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 مواقع إلكرتونية توفر أحدث البيانات حول الوضع الوبائي   
 للعدو بفريوس اإليدز عىل مستو العامل واألقاليم    

املعني بفريوس نقص املناعة اإللكرتوين لربنامج األمم املتحدة املشرتك املوقع•
 اإليدز/البرشية

/knowyourepidemic/dataanalysishttp://www.unaids.org/en/

 موقع منظمة الصحة العاملية•

http://www.who.int/hiv/pub/data/en/
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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

فريوس نقص املناعة البرشية )فريوس اإليدز(
الرشحية العرشون

العامل املسئول عن مرض اإليدز )نقص املناعة املكتسب( هو فروس يطلق عليه اسم " فروس نقص املناعة البرشية" أو فروس 
اإليدز. وكان قد اكُتشف يف أوائل الثانينات، ويتشابه مع "فروس نقص املناعة القردي"، الذي يصيب أنواعًا معينة من القردة. 
ويفرس ذلك سبب اعتقاد معظم الباحثني أن فروس اإليدزمشتق من فروس نقص املناعة القردي الذي قد يكون قد انتقل بطريق 

الصدفة للبرش، وذلك قبل أن تتسبب الطفرة ىف ظهور فروس اإليدز يف شكله املعروف  حاليًا )الرشحية احلادية والعرشون(. 

الرشحية احلادية والعرشون: أصل فريوس اإليدز

  ةالبرشي ةاملناع نقص فريوس
 

 خصائص الفريوس والتنوع الوراثي

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

  ةالبرشي ةاملناع نقصأصل فريوس 

   القرديفريوس نقص املناعة 

   البرشية ةاملناع نقصفريوس 
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الوحدة التدريبية 1

ن من حتول املادة الوراثية يف  وفروس اإليدز هو فروس قهقهري، وهذا يعني أنه حيتوى "انزيم استنساخ قهقهرى"، وهو ما يمكِّ
الفروسات.

الريبوزي)الدنا(، والتي البد أن تتحول إىل محض نووي قبل الدخول يف عملية تكاثر  النووي  املادة تأخذ شكل احلمض  وهذه 
الروتينية  القرشة  الروتينات  تلك  أنواع  أبرز  ومن  الروتينية،.  والقشور  الروتينات  من  العديد  عى  حيتوى  أنه  كا  الفروس، 

نه من االلتحام واالنصهار مع اخلاليا املستهدفة )الرشحية الثانية والعرشون(. للفروس120، وهي ما متكِّ
الرشحية الثانية والعرشون: تركيب فريوس اإليدز

الروتني وحتويلها لصاحله: وهكذا  آليات ختليق  الوراثية داخل اخلاليا الستخدام  املادة  الفروس، البد أن خيرتق  يتكاثر  ولكي 
تصبح اخللية املصابة مصنعًا إلنتاج الفروسات.

الرشحية الثالثة والعرشون: استنساخ الفريوس )1(

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 تركيب فريوس اإليدز

 إنزيم مدمج

 استنساخ قهقري

 ببتيداز

املركب الرئييسبروتينات   
 للتالؤم النسيجي

 محض نووي 
 أحادي السلسلة

 القرشة الربوتينية 
41 للفريوس  

 القرشة الربوتينية 
120 للفريوس  

 القرشة الربوتينية 
17 للفريوس  

 القرشة الربوتينية 
24 للفريوس  

Thomas K. Kuby. “Immunology.” New York: W.H. Freeman and Company; 2007 Fig. 20.9a 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 الريبوزياحلمض النووي 

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

الوحدة التدريبية 1: فروس اإليدز، الوضع الوبائي، وطرق انتقاله، وسبل الوقاية وعملية تكاثر الفروس عبارة عن عملية دورية 
تنطوي عى عدة عنارص رئيسية هي: مستقبِل ومستقباِلت مشاركة، وإنزيات، والبد أن يدخل الفروس أوالً يف غشاء اخللية: من 
خالل القرشة الروتينية للفروس120 حيث تلصق نفسها يف مستقبالت اخللية، وبعد ذلك ، تنصهر القرشة الروتينية الفروسية 

ن احلمض النووي الريبوزي للفروس من اخرتاق اخللية )الرشحية الثالثة والعرشون(. يف غشاء اخللية ومتكِّ
)الرشحية  للفروس  الريبوزي  النووي  احلمض  من  التكمييل  النووي  احلمض  تكوين  من  يتمكن  ثم  عكسيًا،  اإلنزيم  ويستنسخ 

الرابعة والعرشون(.
الرشحية الرابعة والعرشون: استنساخ الفريوس )2(

ثم هياجر احلمض النووي يف نواة اخللية حيث يندمج اإلنزيم مع املادة الوراثية للخلية )الرشحية اخلامسة والعرشون(. وتصبح هذه 
اخللية بعد ذلك قادرة عى جتميع الروتينات الفروسية )الرشحية السادسة والعرشون(.
الرشحية اخلامسة والعرشون: استنساخ الفريوس )3(

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

  االستنساخ
 العكيس

 
احلمض النووي 

 الريبوزي
 احلمض النووي

 االستنساخ

 والدخول اإلصابة   
 واالنصهار

 الريبوزياحلمض النووي 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 العكيس االستنساخ
 
 

 احلمض النووي

 االستنساخ

 الريبوزياحلمض النووي 

 والدخول اإلصابة   
 واالنصهار

 االندماج

احلمض النووي 
 الريبوزي

االندماج يف 
 جينوم اخللية
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الوحدة التدريبية 1

الرشحية السادسة والعرشون: استنساخ الفريوس )4(

وبعد انقسام السالسل الروتينية الطويلة بواسطة اإلنزيم الروتيني، تتجمع مكونات الفروس، ثم ترتك الصيغ اجلديدة للفروس 
اخللية ) الرشحية السابعة والعرشون (. ويستهدف فروس اإليدز بصورٍة أساسيٍة خاليا الدم، واخلاليا اللمفاوية، ثم تنتج اخلاليا 

اللمفاوية املصابة املليارات من الصيغ الوراثية للفروس قبل أن يتم تدمرها.
الرشحية السابعة والعرشون: استنساخ الفريوس )5(

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 العكيس االستنساخ
 
 

 احلمض النووي

 االستنساخ

 الريبوزياحلمض النووي 

 والدخول اإلصابة   
 واالنصهار

 االندماج

احلمض النووي 
 الريبوزي

االندماج يف 
 جينوم اخللية

االستنساخ

 الريبوزيمرسال احلمض النووي 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 العكيس االستنساخ
 
 

 احلمض النووي

 االستنساخ

احلمض النووي 
 الريبوزي

 والدخول اإلصابة   
 واالنصهار

 االندماج

احلمض النووي 
 الريبوزي

االندماج يف 
 جينوم اخللية

االستنساخ

 الريبوزيمرسال احلمض النووي 

 الربوتينات

 ببتيداز
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 وتتيح اخلصائص البيولوجية لفروس اإليدز  التمييز بني ) فروس اإليدز - 1(، وهو النوع األكثر انتشارًا يف مجيع أنحاء العامل،
و) فروس اإليدز - 2(، وهو يتواجد فقط يف مناطق معينة، وهو ما أدى إىل تطور املرض ببطء أكثر بكثر من )فروس اإليدز - 1(، 
)الرشحية الثامنة والعرشون(. ويمكن أيضًا تقسيم ) فروس اإليدز - 1( إىل عدة أنواع فرعية هي )A ،B ،C(، حيث خيتلف التواتر 
النسبي هلذه األنواع من منطقة إىل أخرى حول العامل. والسمة األخرى من سات فروس اإليدز هو التنوع املستضدي اهلائل الذي 

جيعل تطوير لقاح مضاد له أمرا صعبا للغاية. 
الرشحية الثامنة والعرشون: حتورات فريوس اإليدز

فروس اإليدز مشتق من سالالت فروس نقص املناعة القردي الذي يصيب القرود. –
فروس اإليدز هو فروس قهقري يتميز باإلنزيم، واالستنساخ العكيس. –
فروس اإليدز - 1 هو النوع السائد يف العامل، وينقسم إىل ثالث جمموعات وعدة أنواع فرعية. –
حيدث استنساخ فروس اإليدز يف اخلاليا املستهدفة، خاصة اخلاليا اللمفاوية. –

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 حتورات فريوس اإليدز

 Mاملجموعة  Nاملجموعة  Oاملجموعة 

 14-01الفشل الكلوي املزمن 

 A-Fأنواع فرعية  

 فريوس اإليدز

1-فريوس اإليدز 2-فريوس اإليدز   

 A. B. C. D. F. G. H. J. Kأنواع فرعية  
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الوحدة التدريبية 1

اجللسة الثانية: طرق انتقال العدوى وسبل الوقاية 
يبدأ أحد امليرسين الوحدة بالتذكر بأهداف الوحدة التدريبية 1

الرشحية 1  

الرشحية 3 الرشحية 2   

 التدريبية أهداف الوحدة

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة 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 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة 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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طرق انتقال فريوس اإليدز
لرشحية الرابعة

ينتقل فروس اإليدز بثالث طرق: االتصال اجلنيس، أو عن طريق الدم ومشتقاته، أومن األمهات املصابات بالفروس إىل أطفاهلن 
) الرشحية اخلامسة(.

الرشحية اخلامسة: الطرق الثالث النتقال فريوس اإليدز

فروس اإليدز ال يمكن أن ينتقل من خالل أنشطة احلياة اليومية العادية، مثل استخدام املراحيض أو احلامات العامة، أو لدغات 
أو لسعات احلرشات ) الرشائح السادسة والسابعة والثامنة(

 طرق انتقال فريوس اإليدز

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 يدز ثالث طرق النتقال فريوس اإل

 االنتقال

 عن طريق الدم ومشتقات الدم
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الوحدة التدريبية 1

الرشحية السادسة: فريوس اإليدز ال ينتقل من خالل أنشطة احلياة اليومية

الرشحية السابعة: فريوس اإليدز ال ينتقل من خالل احلاممات، أواملناشف أو الصابون

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 مصافحة شخص متعايش مع فريوس اإليدز الرشب من الكوب نفسه معانقة شخص متعايش مع فريوس اإليدز

تناول الطعام من الطبق اخلاص بشخص  العمل يف املكان نفسه
 متعايش مع فريوس اإليدز

 األنشطة اليومية
ال ينتقل فريوس اإليدز من خالل

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 ال ينتقل فريوس اإليدز عن طريق
 
 

 احلاممات أو تشاطر املناشف أوالصابون
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الرشحية الثامنة: فريوس اإليدز ال ينتقل عن طريق البعوض

انتقال فريوس اإليدز عن طريق االتصال اجلنيس
الرشحية التاسعة

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 البعوض
 
 

 ال ينتقل فريوس اإليدز عن طريق

انتقال فريوس اإليدز عن طريق 
 االتصال اجلنيس 
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بعدوى  املصاب  للشخص  املهبلية  اإلفرازات  أو  املنوي  السائل  كبرة يف  بكميات  يتواجد  الذي  اإليدز  ينتقل فروس  أن  يمكن 
الفروس، أثناء اجلاع أو ممارسة اللواط.

املهبيل، وينطوى اجلنس  ينطوي اجلنس الرشجي عى خماطر أعى من اجلنس  لنوع االتصال اجلنيس: حيث  وخيتلف اخلطر وفقًا 
ف مجاع املتلقى باإليالج يف  املهبيل عى خماطر أعى من اجلنس الفموي، ويكون اخلطر عى املتلقى أعى من القائم باإليالج. ويعرَّ
امُلولِج باإليالج يف رشيك مصاب بفروس اإليدز. ) الرشحيتان  الفرد من جانب رشيك مصاب بفروس اإليدز. ويعرف مجاع 

العارشة واحلادية عرشة (.
الرشحية العارشة: مقارنة املخاطر بحسب نوع االتصال اجلنيس 

الرشحية احلادية عرشة: تقييم خطورة انتقال الفريوس من خالل االتصال اجلنيس

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 اخلطورة حسب نوع االتصال اجلنيس

 االتصال اجلنيس عن طريق اإليالج  االتصال اجلنيس عن طريق االستقبال  <

 االتصال اجلنيس الفموي باألعضاء التناسلية االتصال اجلنيس بالعضو التناسيل للمرأة <

 املهبيلاالتصال اجلنيس  االتصال اجلنيس الرشجي  <

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 تقييم خطورة انتقال الفريوس

 نوع االتصال اجلنيس اخلطورة
 0.5%−3.2% املتلقي يف الرشج

 0.05%−0.15% املهبلاملتلقية يف 
 0.03%−0.09% اإليالج يف املهبل والرشج

 ال توجد نسبة حمددة  اجلنس الفموي 
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االنتقال  يكون  حيث  عرشة(.  والثالثة  عرشة  الثانية  )الرشحيتان  عوامل  بعدة  اجلنيس  االتصال  عر  الفروس  انتقال  خطر  يتأثر 
أسهل من الرجال إىل النساء. وتفرس هذه القابلية للترضر لدى النساء، بشكل جزئي، بالبنية الترشحيية لألعضاء التناسلية لألنثى. 
وتزيد األمراض املنقولة جنسيا من كم فروس اإليدز يف السائل املنوي. ويقلل عالج هذه األمراض باملضادات احليوية من تركيز 
الفروس يف السائل. ومع ذلك ، فقد أظهرت آثار برامج رعاية السكان ضد األمراض املنقولة جنسيًا، تأثرًا متفاوتا عى معدالت 
التحول املصيل لفروس اإليدز. وتزداد املخاطر يف حاالت: وجود أمراض تناسلية،أو الشعور بأمل أثناء اجلاع، أو اجلاع األول، 
أو اجلاع أثناء احليض. ويكون أعى معدل للخطر يف حال وجود مِحل فرويس مرتفع. ويقلل اخلتان من خطر العدوى بالنسبة 

للرجال.
الرشحية الثانية عرشة: تفاوت احِلمل الفريويس لفريوس اإليدز يف السائل املنوي 

الرشحية الثالثة عرشة: العوامل املؤثرة عىل خطر انتقال الفريوس عرباالتصال اجلنيس

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

مل لفريويس يف السائل املنوي بمقدار • أضعاف  8تُضاعف العدو املنقولة جنسياً احلِ
 )  1997النسيت، (

مل الفريويس يف السائل املنوي • يقلل العالج باملضادات احليوية لألمراض املنقولة جنسياً احلِ
 )JID  ،1998(إىل الربع 

يرتاوح تأثري خدمات الرعاية املقدمة للسكان الذين يتعرضون للعدو املنقولة جنسيا عىل •
؛ 1995النسيت، ( %40معدل اإلنقالب املصيل لفريوس اإليدز من صفرإىل انخفاضه بنسبة 

  )1999النسيت، 

مل الفريويس يف السائل املنوي  العدو املنقولة جنسياً واحلِ

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 العوامل املؤثرة عىل خطر انتقال الفريوس عن طريق االتصال اجلنيس

 نوع االتصال اجلنيس• االتصال اجلنيس للمرة األوىل•

 النوع االجتامعي • النزف أثناء االتصال اجلنيس•

مل الفريويس لد الرشيك•   األمراض املنقولة جنسياً • احلِ

 إصابات األعضاء التناسلية• اخلتان•

 االتصال اجلنيس أثناء الدورة الشهرية•
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انتقال العدوى من خالل مسار الدم
الرشحية الرابعة عرشة

حدث الكثر من اإلصابات بعدوى فروس اإليدز جراء انتقال الفروس أثناء نقل الدم امللوث أو مشتقات الدم امللوثة. و، قد متت 
السيطرة يف الوقت احلايل عى هذا اخلطر يف معظم البلدان، حيث يتم اختبار أكياس الدم بتقنيات دقيقة للغاية )الرشحية اخلامسة 

عرشة(.
الرشحية اخلامسة عرشة: انتقال عدوى فريوس اإليدز من خالل مسار الدم )1(

يمكن أن تنتقل العدوى بفروس اإليدز أيضًا من خالل التشارك يف األدوات )املحاقن( بني متعاطي املخدرات عن طريق احلقن 
الوريدي واألدوات اجلراحية الباضعة غر املعقمة تعقيا جيدا

انتقال فريوس اإليدز عن 
 طريق الدم 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 نقل الدم•
إخضاع مجيع املتربعني بالدم بينبغي أن تكون عمليات نقل الدم آمنة وذلك -

 الختبار حتري فريوس اإليدز
  000 1/2)000(املخاطر املتبقية منخفضة للغاية ولكنها تظل موجودة -

 عن طريق احلقن الوريدي تعاطي املخدرات•
يرتبط خطر انتقال الفريوس باشرتاك متعاطي املخدرات عن طريق احلقن -

 الوريدي يف استخدام األدوات نفسها 

 انتقال الفريوس عن طريق الدم ومشتقات الدم 
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.الرشحية السادسة عرشة: انتقال فريوس اإليدز من خالل مسار الدم )2(

الكبدى  بنسبة )2٪( لفروس االلتهاب  0.3٪( مقارنة   - ٪0.1  ( بـ  بالدم،  بإبرة ملطخة  بعد احلقن  التلوث  يقدر متوسط خطر 
الوبائي )يس (، و) 6٪ - 60٪ ( بالنسبة لفروس االلتهاب الكبدي الوبائي )يب(، )الرشحية السابعة عرشة(.

الرشحية السابعة عرشة: خطر التلوث بعد التعرض للدم

تم تسجيل املئات من حاالت التلوث بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية حول العامل بعد التعرض العريض للدم )الرشحية الثامنة 
عرشة(.

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 استخدام األدوات اجلراحية الباضعة امللطخة بالدم•

تتعلق املخاطر باألدوات اجلراحية الباضعة التي يعاد استخدامها حينام ال تتم -
 تعقيمها بالشكل السليم/تطهريها/إجراءات غسلها

 التعرض العريض للدم•

تصادمات (قد حيدث هذا التعرض يف بيئة الرعاية الصحية وأيضاً خارج املستشفيات -
 )الطرق واخلتان

 الفريوس عن طريق الدم ومشتقات الدمانتقال 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 خطر التلوث بعد التعرض للدم

 2011منظمة الصحة العاملية تقرير السفر الدويل والصحة، *

 التعرض عن طريق اجللد

*%0.3إىل % 0.1 فريوس اإليدز  

%0.67 استعامل اإلبرة نفسها  

*%2 فريوس الكبد الوبائي يس  

* فريوس الكبد الوبائي يب %60إىل %  6 
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الرشحية الثامنة عرشة: التلوث بفريوس اإليدز بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف فرنسا

انتقال فريوس اإليدز من األم املصابة بالفريوس إىل الطفل
الرشحية التاسعة عرشة

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 املهنية بني مقدمي الرعاية الصحيةاالنقالبات املصلية 

الواليات  احلاالت
 املتحدة

 األمريكية

باقي دول   أوروبا
 العامل

 اإلمجايل

 106 14 35 57 املوثقة

 238 14 85 139 املحتملة

 344 28 120 196 اإلمجايل

 انتقال فريوس اإليدز من األم إىل الطفل
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إىل  بالفروس  املصابات  احلوامل  النساء  من  اإليدز  فروس  عدوى  انتقال  خطر  هناك  يكون  الفعالة،  الوقائية  التدابر  غياب  يف 
والوالدة  املخاض  خالل  أو   ،)  ٪10  -  ٪5  ( احلمل  فرتة  خالل  االنتقال  حيدث  وقد  احلاالت.  من   ٪40 إىل   ٪30 يف   أطفاهلن 
) 10٪ - 20٪ (، وبعد الوالدة عن طريق الرضاعة من لبن األم ) 5٪ - 10٪ (. ويتأثر خطر االنتقال بشكٍل كبٍر بمدى احِلمل 

الفرويس يف بالزما دم األم )الرشحية العرشون(.
الرشحية العرشون: خطر انتقال فريوس اإليدز من األم املصابة إىل الطفل

ثالث طرق النتقال العدوى: االتصال اجلنيس، وعر مسارالدم، ومن األم املصابة بفروس اإليدز إىل طفلها. –
يتأثر االنتقال عر االتصال اجلنيس بعدة عوامل. –
لوحـظ انتقـال العـدوى عر الدم بـني متعاطى املخـدرات عن طريق احلقـن الوريدي، أوبعـد نقل الدم امللـوث، أو بعد  –

التعـرض العـريض للدم يف بيئـة الرعاية الصحية.
 يقـدر خطـر انتقـال الفـروس مـن األم املصابـة بالفـروس إىل طفلهـا بنحـو 20٪ - 40٪، وذلـك يف غيـاب التدابـر  –

الوقائيـة .

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 انتقال فريوس اإليدز من األم املصابة إىل الطفل خطر 

 احلمل
5%-10%  

 الوالدة الطبيعية
 10%-20%    

 الرضاعة الطبيعية
5%-10%   

مل الفريويس يف بالزما دم األم   عنرص مهم يؤثر يف انتقال الفريوس =احلِ
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الوقاية من انتقال عدوى فريوس اإليدز
استثارة األفكار

ينبغي التعامل مع التدابر الرامية إىل الوقاية من انتقال فروس اإليدز بشكٍل تفاعٍى. وسوف يدعو امليرسون املشاركني لالنضام 
للتفكر  امليرسون استثارة األفكار، وهو أسلوب  الفروس. وسوف يستخدم  الوقاية من عدوى  ملناقشة مفتوحة حول موضوع 

ين. اجلاعي اإلبداعي كسبيل حلل املشكلة باستخدام األفكار التي يعر عنها املشاركون، بقيادة أحد امليرسِّ
ومن املهم أن يتأكد امليرسون من أن املعدات املطلوبة متوافرة. ومن املهم أيضًا أن يتم ترتيب املقاعد بطريقة تشجع عى تبادل اآلراء 

واملناقشة ) عى شكل حدوة حصان ، أو عى شكل بيضاوي أو دائري(.

اإلعداد الستثارة األفكار
لوحة ورقية قالبة	 
أقالم بألوان خمتلفة	 

اهلدف من اجللسة
حتديد ومناقشة التدابر التي يمكن تنفيذها ملنع أو احلد من انتقال فروس اإليدز.	 

املدة: 45 دقيقة

حمتوى استثارة األفكار
تعتمد الوقاية من انتقال العدوى عر االتصال اجلنيس أوالً عى السلوك: اإلخالص والزواج األحادي يف إطار العالقة، واستخدام 
الواقي )ذكر أو أنثى( ، ومكافحة األمراض املنقولة جنسيًا. ومن املهم أيضًا مناهضة العنف اجلنيس ودمج الوقاية من انتقال عدوى 
الفروس يف برامج رعاية ضحايا العنف. ويف حالة التعرض العريض للعدوى بفروس اإليدز املنقول عر االتصال اجلنيس ، فمن 
املمكن أن يتم وصف عالج وقائي بعد التعرض باستخدام توليفة من العقاقر املضادة للفروسات، برشط أن يتم ذلك يف مرحلة 

مبكرة.
وتبدأ الوقاية من انتقال املرض عر مسار الدم مع سالمة نقل الدم والتخلص من أكياس الدم التي قد تكون إجيابية للفروس، 
ومن املهم أيضًا مكافحة تعاطي املخدرات، وخاصة تعاطيها عن طريق احلقن الوريدي. ويتطلب ذلك برامج خاصة للحد من 
النهوج املمكنة يف هذا املجال توفر حماقن ال يعاد استخدامها ملتعاطي املخدرات، أو  املخاطر، من أجل تقليل اخلطر: ومن بني 

املعاجلة بامليثادون .
يف بيئة املستشفيات، تسهم محالت إذكاء الوعي بني العاملني يف الرعاية الصحية يف تغير السلوك وتطبيق االحتياطات املعيارية 
لتقليل تكرار حوادث التعرض للدم. وينبغي تعيني مكان خاص إلجراء االحتياطات املعيارية التي سيتخذها العاملون يف جمال 
الرعاية الصحية. ومن املهم تذكر العاملني بأمهية غسل اليدين، واستخدام أدوات احلاية ) القفازات، والنظارات الواقية، واملآزر(، 
وأنظمة السالمة، وإزالة التلوث من املعدات ذات االستخدام املتعدد، وحاويات جلمع األدوات احلادة وأدوات القطع، وإدارة 
يتورطون  الذين  الصحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  بعض  سلوك  معاجلة  تتم  أن  القصوى  األمهية  ومن  بل  املستشفيات.  نفايات 
"إعادة تغطية إبر املحاقن". وينبغي أيضًا أن تتم توعية العاملني يف جمال الرعاية الصحية بتبني السلوك  يف ممارسات خطرة مثل 

املناسب يف حال تعرض اجلسم  للدم.
القهقرية  الفروسات  بمضادات  العالج  عى  الطفل  إىل  بالفروس  املصابة  األم  من  اإليدز  فروس  انتقال  من  الوقاية  وتعتمد 
للسيدات احلوامل املصابات بالفروس، وحتديد موعد إلجراء الوالدة القيرية، كلا كان ذلك ممكنًا. وإذا مل تتم السيطرة عى 
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احِلمل الفرويس، يتم العالج بمضادات الفروسات القهقرية لألطفال حديثي الوالدة واللجوء للرضاعة الصناعية، أو الرضاعة 
الطبيعية املحمية بالعالج بمضادات الفروسات القهقرية التي تتبعها األم طوال فرتة الرضاعة الطبيعية.

استثارة األفكار )الرشائح من احلادية والعرشين حتى الرابعة والعرشين(
يفرس أحد امليرسين ما هو متوقع من املشاركني وحيدد املشكلة: " كيف يمكن الوقاية من انتقال فروس اإليدز؟".	 
يذكـر أحـد امليرسين املشـاركني، عنـد طرح األسـئلة عليهـم، بالبيانات املذكـورة يف العـرض التوضيحي حول طـرق انتقال 	 

فـروس اإليدز.
 وبعـد ذلـك، تتـم دعـوة املشـاركني القـرتاح التدابـر التي يمكـن من خالهلـا احلد من انتقـال فـروس اإليدز. ويتـم إدراج 	 

كل االقرتاحـات عى اللوحـة الورقية.
يسـاعد امليـرسون عـى تنظيـم املقرتحـات ضمـن جمموعـات وفقـًا لألمهيـة ) الوقايـة مـن االنتقال عـر االتصـال اجلنيس ، 	 

والوقايـة مـن االنتقـال عر الـدم - وخاصة من خـالل تطبيق االحتياطـات يف بيئة الرعايـة -، والوقاية من انتقـال الفروس 
مـن األم املصابـة إىل الطفل(،

اخلتـام بتجميـع الوسـائل: 1( احلـد من االنتقـال عر االتصـال اجلنيس ، 2( احلد مـن االنتقال عـر الدم، 3( احلد مـن انتقال 	 
الفـروس من األم املصابـة إىل الطفل.

الوقاية من العدوى بفريوس اإليدز يف بيئة الرعاية الصحية
الرعاية  العاملني يف جمال  التي تالحظ يف كثٍر من األحيان بني  القلق  تقليل حاالت  العمل عى  القسم يف  يتمثل اهلدف من هذا 
الصحية عندما يتعني عليهم خمالطة املرىض املصابني بفروس اإليدز يف مرافق الرعاية الصحية. ويوفر هذا القسم أيضًا فرصة لرفع 
مستوى الوعي برضورة النظر إىل أي مريض عى أنه مريض حيتمل أن يكون مصابا بفروس اإليدز أو بأي فروس آخر ينتقل عر 

الدم.
. ويعقب ذلك عرض توضيحي )بور بوينت( لتلخيص  وسيتم تناول هذا املوضوع من خالل جلسة أسئلة وأجوبة يقودها امليرسِّ
أفضل املارسات للحد من خماطر حوادث التعرض للدم، والتدابر التي ينبغي اختاذها بعد التعرض العريض لفروس اإليدز يف 

بيئة الرعاية الصحية.

جلسة األسئلة واألجوبة
إعداد اجللسة

عرض توضيحي )بور بوينت( لعرض األسئلة عى الشاشة.	 
كمبيوتر وجهاز عرض 	 

أهداف اجللسة 
تنمية الوعي بأن خطر حوادث التعرض للدم هو خطر ثابت ومستمر يف بيئة الرعاية الصحية.	 
التعرف عى حوادث التعرض للدم املوجودة يف جتارب سابقة للمشاركني.	 
حتديد الفجوات يف املعارف ويف تطبيق االحتياطات املعيارية للوقاية من حوادث التعرض للدم.	 

املدة: 30 دقيقة
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حمتوى اجللسة ) الرشائح من اخلامسة والعرشين حتى اخلامسة والثالثني ( 
السؤال األول: هل تعرضت من قبل لتناثر الدم عىل يدك أو وجهك؟

يتعني عى املشاركني اإلجابة عن طريق رفع اليد، وحييص امليرس عدد األيدي املرفوعة، وسوف نالحظ أن ذلك حادث متكرر. وقد 
خيتتم بسؤال " من تعرض حلادث تناثر الدم أكثر من مرة؟".

السؤال الثاين: هل تم وخزك يف أي وقٍت مىض بإبرة استخدمت ملريض؟
كا حدث يف السؤال األول، يقوم امليرس بإحصاء األيدي املرفوعة، وسنالحظ أن تلك احلوادث  ليست قليلة احلدوث. ويسأل 
امليرس واحدًا أو اثنني من املشاركني حول الظروف التي وقعت فيها تلك احلادثة، وخيتتم بسؤال "من تم وخزهم أكثر من مرة بإبرة 

ملطخة بالدم؟" .
السؤال الثالث: هل سبق لك أن شهدت حادثا تعرض فيه أحد زمالئك للدم؟

يتعني عى املشاركني اإلجابة عن طريق رفع اليد. وحييص امليرس عدد األيدي املرفوعة. والرد باإلجياب يمكن استخدامه للتأكيد عى 
تكرار هذه احلوادث، حتى بالنسبة ألولئك الذين مل يسبق هلم التعرض شخصيًا حلادٍث مماثل.

السؤال الرابع: ما هي مالبسات وقوع ضحايا حوادث التعرض لتناثر الدم؟
يطلب امليرس من املشاركني الذين تعرضوا حلوادث تناثرالدم رفع أيدهيم مرة أخرى ويطلب من اثنني أو ثالثة منهم رشح تفاصيل 
أو مالبسات احلادث، ويتم أوال اختيار شخص يمكنه التحدث بارتياح بصورة علنية، والذي يكون قد تم حتديده بالفعل خالل 

مناقشات األسئلة الثالثة األوىل.
السؤال اخلامس: بالنسبة لضحايا الوخز بإبر ملطخة بالدم، ما هي ظروف احلادث؟

كان  هناك حالة طارئة؟ وهل  كانت  احلادث. وهل  وقوع  وقت  به  يقومون  كانوا  ملا  تفصيليًا  وصفًا  املشاركني  من  امليرس  يطلب 
املريض يف حالة هياج؟ وهل كان طفال أم شخصا بالغا؟ ويف أي قسم من أقسام املستشفى وقع احلادث؟ وإىل أي مدى وأى عمق 
كان الوخز باإلبرة؟ وهل كان هناك أي نزيف؟ وما هو نوع اإلبرة املستخدمة؟ ) استخدام املناقشة لتوضيح أن اإلبر اجلوفاء حتمل 

خماطر أكثر من اإلبر املصمتة(.
السؤال السادس: ماذا فعلت بعد التعرض للوخز؟

اطلب من املشاركني الذين عانوا من الوخز رشح ما فعلوه مبارشة بعد وقوع احلادث. هل غسلت مكان الوخز باملاء؟ أم باملاء 
ما عى مكان  للمطهر؟ وهل ضغط شخص  استخدامك  نوعه؟ وكم كانت مدة  استخدمت مطهرًا؟ وما هو  والصابون؟ وهل 

الوخز جلعله ينزف؟ وينبغي توسيع رشح هذه النقطة لبيان أمهية منع هذه املارسة .
السؤال السابع: هل كنت ترتدي قفازات وقت وقوع حادث التعرض للدم؟

سيقول  احلادث.  وقوع  وقت  قفازات  يرتدون  كانوا  إذا  عا  لسؤاهلم  للوخز  تعرضوا  الذين  للمشاركني  أخرى  مرة  امليرس  يعود 
البعض إن القفازات مل حتمهم. استخدم املناقشة لرشح أن اخلطر يقل عندما خترتق اإلبرة القفازات وتوسع يف رشح الفرق بني اإلبر 

املصمتة واجلوفاء.
السؤال الثامن: هل كانت لديك حاويات للتخلص من اإلبر وشفرات املشارط؟

املشارط  وشفرات  اإلبر  من  للتخلص  متاحة  حاويات  أي  هناك  كانت  إذا  ما  امليرس  يسأل  حيث  املشاركني،  مجيع  خماطبة  تتم 
املستخدمة. ويمكن توفر حلول بديلة أيضًا تتمثل يف )القوارير الزجاج أو البالستيك(: وينبغي تشجيع تطبيق هذه اإلجراءات 

ورشاء حاويات مطابقة ملعاير السالمة.
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السؤال التاسع: هل تلقيت تدريبا عىل التعامل مع حوادث التعرض للدم؟
ن امليرس من حتديد املشاركني الذين تلقوا تدريبا بالفعل عى الترف يف حوادث التعرض للدم. وسوف  هذا السؤال سوف يمكِّ

يأخذ امليرس يف االعتبار ذلك يف التفسرات التي تقدم أثناء العرض التوضيحي )بور بوينت(.

إجراءات اجللسة
يرشح أحد امليرسين جلسة األسئلة واألجوبة.	 
يعرض امليرس األسئلة ويقرؤها.	 
تكون اإلجابة عن طريق رفع املشاركني أيدهيم.	 
يعلق امليرسون عى االسئلة واألجوبة.	 
يف هنايـة جلسـة األسـئلة واألجوبـة، يراجـع امليـرسون االحتياطـات املعياريـة لتقليـل خطـر وقوع حـوادث التعـرض للدم 	 

وتقديـم عـرض لوسـائل الوقايـة املمكنـة بعـد التعـرض لوقـوع مثل هـذا احلادث.

املعاجلـة الوقائيـة عقـب التعرض لفريوس اإليـدز بالنسـبة للعاملني يف جمال 
الرعايـة الصحية 

الرشحية السادسة والثالثون

بعد التعرض لفروس اإليدز، ال تتطور العدوى عى الفور. ويمكن، خالل الوقت ما بني حدوث اإلصابة وتلقي املشورة، وصف 
عالج بمضادات الفروسات القهقرية يف حماولة ملنع تكاثر الفروس )الرشحية السابعة والثالثون(.

املعاجلة الوقائية عقب التعرض 
لفريوس اإليدز يف بيئة الرعاية 

 الصحية
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الرشحية السابعة والثالثون: األساس املنطقي للمعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس  

يستند وصف املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفروس إىل معاير أحقية أو صالحية  معينة )الرشحية الثامنة والثالثون( .
الرشحية الثامنة والثالثون: معايري أحقية أو صالحية املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس

أ( الفاصل الزمني بني التعرض وتلقي املشورة 
ينبغي أن تبدأ املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفروس يف أقرب وقت ممكن بعد التعرض، أي يف الساعات األوىل، حيث تصبح 

املعاجلة غر فعالة بعد مرور 72 ساعة ، وال يتم وصفها ) الرشحية التاسعة والثالثون( .

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 .بعد التعرض لفريوس اإليدز، ال تظهر أعراض اإلصابة اجلهازية عىل الفور•
ال يتيح سو فرصة ضئيلة للعالج بمضادات الفريوسات القهقرية، وهذا  •

 والتي يمكن خالهلا تعديل عملية تكاثر الفريوس 

 لمعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس  لاألساس املنطقي 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 الفاصل الزمني بني التعرض وتلقي املشورة•
 فريوس اإليدز لد الشخص الذي تعرض للفريوسوضع •
 التعرضسامت •
 فريوس اإليدز لد املريض املَصدرعند معرفة حالتةوضع •

 معايري أحقية أو صالحية املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس
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الرشحية التاسعة والثالثون: وقت بدء املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس

ب( الوضع املصيل لفريوس اإليدز لدى الشخص الذي تعرض لإلصابة
ال يمكن وصف املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفروس إال إذا كانت نتيجة اختبار الفروس سلبية. وينبغي أن يتم إجراء اختبار 

رسيع للفروس وذلك للشخص الذي تعرض للفروس.
وال يستفيد الشخص من املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفروس إذا كانت نتيجة اختبار الفروس إجيابية، وينبغي توجيهه إىل 

أحد أقسام اخلدمات الرسيرية لتلقي الرعاية املتخصصة )الرشحية األربعون(.
الرشحية األربعون: وضع فريوس اإليدز لدى الشخص الذي تعرض لإلصابة واملعاجلة الوقائية له عقب التعرض

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

إذا كانت هناك خطورة النتقال الفريوس، ينبغي بدء املعاجلة الوقائية عقب 
ساعة  72وبام ال يتجاوز ، وليكن خالل ساعات يف أرسع وقت ممكنالتعرض 

 .بعد التعرض

 وقت بدء املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس

 للفريوسالتعرض املعاجلة الوقائية عقب منظمة العمل الدولية، /املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية
 2010. للوقاية من اإلصابة بفريوس اإليدز 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 ينبغي إجراء اختبار رسيع لفريوس اإليدز للشخص الذي تعرض لإلصابة •

تطبق املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس إال عىل األشخاص ال •
 املعرضني لإلصابة الذين تكون نتائج اختبار فريوس اإليدز لدهيم سلبية

 وضع فريوس اإليدز لد الشخص الذي تعرض لإلصابة
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ج( السامت املميزة للتعرض
ينبغي تقييم شدة التعرض من خالل عدد من املقاييس، وتتمثل اخلطوة األوىل يف حتديد طبيعة السوائل باجلسم مصدر التعرض.

الرشحية احلادية واألربعون: سوائل اجلسم وخطر انتقال فريوس اإليدز

بعض سوائل اجلسم ) مثل الدم، وسوائل اجلسم التي حتتوي عى الدم، والسائل اخِلاليل، والسائل املنوي، واإلفرازات املهبلية ( 
حتمل خماطر عالية، يف حني تعتر سوائل أخري منخفضة اخلطورة مثل ) الراز، وإفرازات األنف، واللعاب، والبلغم، والعرق، 

والدموع، والبول، والقيء (، ) الرشحية احلادية واألربعون(.
أي من هذه احلاالت حتمل خماطر أقل: التعرض عن طريق اجللد ) وخز أو جرح (، أم التناثرعى األغشية املخاطية، أم تشقق اجللد، 

)الرشحية الثانية واألربعون(؟

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 السامت املميزة للتعرض
سوائل اجلسم التي حيتمل أن تسبب اإلصابة بالعدو 

 خطورة منخفضة للغاية خطورة مرتفعة 

 الرباز الدم

 اإلفرازات سوائل اجلسم التي حتتوي عىل الدم

 اللعاب السائل املخي النخاعي

 البصاق  السائل املنوي

 العرق اإلفرازات املهبلية

 الدموع

 البول

 القئ
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الرشحية الثانية واألربعون: تقييم خطر انتقال فريوس اإليدز بحسب نوع التعرض

د( الوضع املصيل لفريوس اإليدز لدى املريض املصدر 
إذا تم حتديد املريض املصدر بشكٍل صحيٍح وكان وضع فروس اإليدز لديه غر معروف ، فينبغي إجراء اختبار رسيع للفروس 

بموافقة املريض. وإذا جاءت نتيجة اختبار املريض املصدر سلبية، فال ينبغي وصف معاجلة وقائية بعد التعرض للفروس.
وإذا كان ظهور نتيجة االختبار سيستغرق بعض الوقت،  فينبغي أن تبدأ املعاجلة الوقائية بعد التعرض للفروس، عى أن يتم إيقافها 

بعد ظهور نتيجة اختبار الفروس إذا جاءت سلبية. ) الرشحية الثالثة واألربعون (.
الرشحية الثالثة واألربعون: تقييم حالة فريوس اإليدز لدى الشخص املصدر واملعاجلة الوقائية بعد التعرض

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

تقييم خطر انتقال فريوس اإليدز بعد 
 التعرض يف بيئة الرعاية الصحية 

 8-1451: 153؛ 1993آرتش إنترين ميد، 

 أنواع التعرض 
 االنتقال

(%)املعدل  فاصل الثقة% 95   

 [0.2 - 0.5] 0.3 عن طريق اجللد

 [006 .0 - 0.5] 0.09 التناثر 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

إذا أثبتت االختبارات عدم إصابة الشخص املَصدر بفريوس اإليدز، فينبغي عدم •
 وصف املعاجلة الوقائية عقب التعرض 

ر املعاجلة الوقائية عقب التعرض انتظاراً إلجراء االختبار ومع • ذلك، يبغي أال تؤخَّ
 للشخص املَصدر  

جاءت نتيجة االختبار سلبية، فيمكن وقف املعاجلة الوقائية التي تكون قد أُخذت إذا •
 عقب التعرض

 لد الشخص املَصدرفريوس اإليدز تقييم حالة 
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باختصار
خيضع الشخص املحتمل تعرضه لفروس اإليدز للمعاجلة الوقائية بعد التعرض للفروس إذا:

حدث التعرض خالل الـ 72 ساعة السابقة.	 
إذا مل يكن الشخص الذي تعرض للفروس مصابًا أو ال ُيعرف إن كان مصابًا بالفروس.	 
تعرض الغشاء املخاطي أو اجللد املتشقق تعرضًا كبرًا.	 
كان املريـض املصـدر إجيابيـا لفـروس اإليـدز، أو إذا كان وضعـه مـن حيـث اإلصابـة بالفـروس غـر معـروف. )الرشحية 	 

واألربعون(. الرابعـة 
الرشحية الرابعة واألربعون: دواعي العالج الوقائي بعد التعرض لفريوس اإليدز

ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العاملية، فإن النظام املجمع للعالج الوقائي بعد التعرض لفروس اإليدز يكون عبارة عن عالج 
الزيدوفودين)ZDV( والالميفودين  العكيس. والنوعان األكثر شيوعًا مها  الناسخ  نوكليوزيد  مثبطات  اثنني من  يتكون من  ثنائي 

.)3TC(
وبالنسبة للعالج الثالثي فهو أقل استخدامًا ويوصف يف حاالت حمددة: عى سبيل املثال، عندما يكون هناك احتال كبر أن فروس 

اإليدز سوف يقاوم العالج بمضادات الفروسات القهقهرية. )الرشحية اخلامسة واألربعون(.
ويوصف هذا العالج الوقائي ملدة 28 يومًا.

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 ساعة 72إذا حدث التعرض قبل أقل من •
 

 إذا مل يكن الشخص الذي تعرض للفريوس مصاباً أو ال يُعرف ما إذا كان مصاباً بالفريوسو•
 

 الغشاء املخاطي او اجللد املتشقق تعرضاً كبرياً ألحد سوائل اجلسم التي حيتمل أن تسبب تلوثاً تعرض و•
 
 املريض املَصدر بفريوس اإليدز، أو عدم معرفة حالة إصابته بالفريوسوإصابة •

يكون الشخص مستحقا للمعاجلة الوقائية عقب 
 :التعرض للفريوس يف احلاالت التالية
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الرشحية اخلامسة واألربعون: املعاجلة الوقائية بعد التعرض

ينبغي تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية عى تبني أساليب االستجابة املناسبة للتعرض للدم أو سوائل اجلسم التي حيتمل 
أن تكون ملوثة.

ويبدأ ذلك من خالل اختاذ تدابر فورية ) الرشحية السادسة واألربعون(:
ينبغـي عـدم الضغـط عـى اجلرح أو جعلـه ينزف ،حيـث تبني أن ذلك  يسـبب التهـاب األنسـجة، وهي عوامل تسـاعد عى 	 

ارحتـال فـروس اإليدز ومـن ثم تطـور العدوى.
ينبغي غسل اجلرح باملاء والصابون.	 
ليسـت هنـاك فائـدة مثبتـة مـن وضـع مطهـر أو مضـاد للجراثيـم، إال أن املنظمـة تـويص باسـتخدام حملـول جلوكونـات 	 

الكلوركسـيدين مـع جتنـب  مشـتقات الكلـور أو اليـود، حيـث إهنـا أكثـر هتييجـا لألنسـجة. 
إذا كان التعرض للغشاء املخاطي، فينبغي غسل موضع اإلصابة بعناية باملاء وملدة طويلة	 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 ثنائيعالج •
 ينبغي عرض تقديم عالج ثالثي يف حالة وجود فريوس مقاوم•
 أسابيع 4: مدة املعاجلة•

 أنظمة املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس



40

الوحدة التدريبية 1

الرشحية السادسة واألربعون: التدابري العاجلة الواجب اختاذها يف حالة التعرض للدم

ينبغي أن تتاح الفرصة لألشخاص الذين يكونون قد تعرضوا خلطر العدوى بالفروس، لتلقي مشورة ما قبل وما بعد االختبار 
لتحديد حالة إصابتهم بالفروس. وينبغي إجراء االختبار برسعة بعد التعرض، ألن الرسعة تعد واحدة من معاير حتديد أحقية 
احلصول عى املعاجلة الوقائية بعد التعرض للفروس، أو صالحية تلك املعاجلة. ويف حال استحالة ذلك، ينبغي البدء فورا ودون 
تأخر يف املعاجلة الوقائية بعد التعرض للفروس. كا ينبغي تكرار االختبار بعد ثالثة أشهر، وستة أشهر بعد التعرض، للتأكد من 

عدم حدوث حتول مصيل.
وينبغي كذلك، إجراء اختبار حتري لفروس االلتهاب الكبدي الوبائي B و C بالوترة ذاهتا لضان عدم حدوث العدوى بفروس 

االلتهاب الكبدي الوبائي وقت التعرض.
السابعة  )الرشحية  البلد  مستوى  عى  املتوفرة  التعرض،  عقب  الوقائية  املعاجلة  إجراءات  تلخص  رشحية  إعداد  امليرسين  وعى 

واألربعون(
الرشحية السابعة واألربعون: إجراءات املعاجلة الوقائية عقب التعرض، املتوفرة عىل املستوى الوطني )الرشحية 47(

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 عدم الضغط عىل اجلرح أو حكه•
 اجلرح باملاء والصابونغسل •
 :للجراثيمهناك فائدة مثبتة من وضع مطهرات أو مضادات ليست •

 جتنب املنتجات قاعدية الكلور أو اليود-
 تنصح منظمة الصحة العاملية باستخدام حملول  غلوكونات الكلورهكسيدين-

.إذا كان التعرض يف الغشاء املخاطي، فيتم غسله باملاء فقط •

 العاجلة عقب التعرضالتدابري 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 البلدإجراءات املعاجلة الوقائية عقب التعرض، املتبعة يف 
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إذا كان الشخص املتعرض امرأة، ونظرا لكون العالج املعتاد بمضادات الفروسات القهقرية يمكن أن يكون له مضاعفات عى 
األجنة، عى الرغم من أنه مسموح به لألمهات احلوامل، فيتم إجراء اختبار للحمل عند تلقي املشورة األوىل، ويف هناية األسبوع 

الرابع بعد التعرض.
املعياريةاملطلوبة.  التعرض احلاجة إىل اختاذ االحتياطات  الوقائي بعد  العالج  ينبغي أال يلغي احلصول عى  واستنتاجا من ذلك، 
ومن شأن ضان احلصول عى هذا العالج الوقائي، عى مدار الساعة، أن يسهم يف محاية العاملني يف جمال الرعاية الصحية، ويقلل 

التخوف من املشاركة يف توفر الرعاية للمتعايشني مع فروس اإليدز ) الرشحية الثامنة واألربعون(.
الرشحية الثامنة واألربعون: استنتاجات بشأن املعاجلة الوقائية بعد التعرض 

توضح املعاير التالية دواعي وصف املعاجلة الوقائية بعد التعرض )منظمة الصحة العاملية، 2010(.
إذا كان املريـض املصـدر مصابـًا بعدوى فروس اإليـدز، ينصح بتقديم املعاجلـة الوقائيـة، إال إذا كان التعرض قد حدث  –

عـن طريـق التناثـر . ويكـون العـالج الثنائـي هو األسـاس يف ذلك، مـا مل يكن هنـاك خطرشـديد لوجود فـروس إيدز 
مقـاوم لألدوية.

إذا كانـت حالـة اإلصابـة بفـروس اإليـدز لدى املريـض املصدر غـر معروفة، فينبغـي النظـر يف تقديم املعاجلـة الوقائية  –
بعـد التعـرض وفقـا ملسـتوى انتشـار عـدوى فـروس اإليـدز بـني الفئـة السـكانية، أو الفئـة الفرعية التـي ينتمـي إليها 
املريـض املصـدر. وال ينصـح بذلـك إذا كان التعـرض عن طريق اجللـد طفيفًا ) إبرة جوفـاء صغرة، أو إبـرة مصمتة، أو 
جـرح سـطحي باجللـد(، أو إذا كان التعـرض عـن طريـق التناثـر طفيفا ) مقدار ضئيل من سـوائل اجلسـم أو سـائل من 

اجلسـم قليـل التلويث ( .

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

 اخلامتة
يلغي  احلصول عىل املعاجلة الوقائية عقب التعرض لفريوس اإليدز احلاجة إىل تطبيق ال •

 العاملني يف جمال الرعاية الصحية لالحتياطات املعيارية 

• ال يسهم احلصول عىل املعاجلة الوقائية عقب التعرض للفريوس يف حتسني مستو
.سالمة مقدمي الرعاية الصحية
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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: أوافق 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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