
ا�شاأل عن خدمات اختبار الإيدز وامل�شورة حوله يف بلدك

ميكن ملر�شى 

الإيدز اأن يعي�شون 

حياة طبيعية

• الإقليم هو اأحد الإقليمني الأ�رسع على الإطالق يف انت�شار فريو�س 	

الإيدز يف العامل

• معدل تغطية خدمات املعاجلة مب�شادات الفريو�شات القهقرية يف 	

الإقليم هي الأدنى يف العامل 

• ى املعاجلة اأكرث من 13% من الأ�شخا�س الذين يحتاجونها 	 ل يتلقَّ

ال�شبب الرئي�شي لأزمة عالتغطية ال�شئيلة خلدمات املعاجلة هي 

اأن اأقل من 5% فقط من �شكان الإقليم قد اأجروا اختبار الإيدز

 حقائق حول اإقليم 

�رسق املتو�شط
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مبادئ لإجراء 

اختبار الإيدز

عند اإجراء اختبار الإيدز ينبغي احرتام ما يلي:

• ينبغي عدم اإجراء اختبار الإيدز اإل بعد موافقة م�شتندة على علم واطالع	

• ينبغي اأن يرتافق اإجراء اختبار الإيدز مع احل�شول على امل�صورة حوله	

• ينبغي �شمان ال�رسّية يف اإجراء اختبار الإيدز وامل�شورة حوله	

• ينبغي اأن تكون النتائج �صحيحة	

• ينبغي ربط الإيجابيني يف اختبار الإيدز بخدمات املعاجلة والرعاية	

اعرف معلومات اأف�صل

بادر لإجراء اختبار لك�شف فريو�س الإيدز. اعرف نتيجتك

ع�ش حياة اأف�صل

ً اإذا كان الختبار اإيجابيا

•  ميكنك احل�شول على املعاجلة: فباملعاجلة يق�شي املتعاي�شون مع فريو�س 	

الإيدز حياة طبيعية 

• ميكنك وميكن ل�رسيكك الأخذ باختيارات اأكرث اأماناً حول تنظيم الأ�رسة واحلمل	

• اإذا كنِت حامالً اأو توّدين احلمل، ميكن للتدخالت الطبية اأن جتعل طفلك مباأمن 	

من الإ�شابة بالعدوى بفريو�س الإيدز

• ميكنك اتباع تدابري لوقاية �رسيكك ولوقايتك اأنت 	

اإذا كان الختبار �شلبياً 

• ميكنك الأخذ باختيارات �شخ�شية ت�شمن بقاءك �شلبياً  اأو �شلبيًة من 	

فريو�س الإيدز

نقطة البدء هي 

اختبار الإيدز

ينبغي عدم اإجراء اختبار الإيدز للنا�س:

• خالفاً لإرادتهم	

• بدون علمهم	

• بدون تزويدهم مبعلومات كافية	

• بدون تزويدهم بنتائج الختبار	

•  بدون حتويلهم اإىل اخلدمات ال�رسورية	

العتبارات الأخالقية 

لإجراء اختبار الإيدز




