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 )اإليدز(المناعة المكتسبة  متالزمة نقصنظرة عامة على 

 تمهيد
واإليدز هو مجموعة من األمراض ). اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة إلى الفيروس الذي يسبب ) HIV(يشير فيروس نقص المناعة البشري 

ويوجد الفيروس في سوائل جسم . والظروف المحددة التي تحدث نتيجة لتلف الجهاز المناعي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري
وينتقل فيروس نقص المناعة البشري عندما يحدث . حليب الرضاعةالمصاب، آالدم والسائل المنوي واإلفرازات المهبلية وسائل ما قبل القذف و

المهبلي (ويمكن أن يحدث ذلك خالل االتصال الجنسي . تماس مباشر ما بين دم أو األغشية المخاطية لشخص سليم وسوائل جسدية مصابة بالفيروس
المشارآة في استخدام الحقن الثاقبة للجلد أو أي أدوات  مع شخص مصاب، أو عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس أو) أو الشرجي أو الفموي

 .أخرى تثقب الجلد مثل شفرات الحالقة، آما ينتقل المرض من األم المصابة إلى جنينها خالل الحمل أو الوالدة أو أثناء الرضاعة

وتؤدي خسارة المناعة . البشري وتزويده بالمناعة يهاجم فيروس نقص المناعة البشري جهاز المناعة مدمرا تلك الخاليا المسؤولة عن حماية الجسم
تصدي إلى تعريض الجسم للعديد من السرطانات وااللتهابات الُمعدية التي تستغل ضعف الجسم، والتي يستطيع الجسم السليم في الظروف العادية ال

ه االلتهابات االنتهازية التي ربما ال تتسبب في أمراض ونتيجة لذلك يموت معظم المصابين باإليدز بسبب هذ. لها في حالة سالمة الجهاز المناعي
 .خطيرة إذا ما أصيب بها شخص سليم

مليون  4,3مليون شخص يعيشون حول العالم وهم يحملون فيروس نقص المناعة البشري، من بينهم  39,5إلى وجود  2006وتشير تقديرات عام 
ان متالزمة نقص المناعة المكتسبة . 2006خص بالغ وطفل بسبب اإليدز خالل عام مليون ش 2,9وتوفي . شخص أصيبوا بالمرض خالل هذا العام

)HIV/AIDS (بينما يموت الكثيرون منهم تارآين . لها تأثير قوي جدا على المجتمع على اعتبار أن هؤالء الذين يموتون يفقدون حياتهم في مطلعها
 .عليهم خلفهم عائالتهم ثكلى وأطفالهم أيتاما وقد آانوا يعتمدون

 اختبار االيدز 
ولتحديد إذا ما آان . يكتشف فيروس نقص المناعة البشري بالكشف عن األجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي نتيجة لوجود الفيروس في الدم
 .للفيروس في العينة شخص ما مصابا بفيروس نقص المناعة البشري، تسحب آمية من الدم من هذا الشخص ويجري البحث عن األجسام المضادة

ونتيجة لذلك فمن الممكن أال تتمكن اختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة . ويعيش الفيروس في فترة حضانة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر
المرحلة يعتبر هذا وفي هذه . البشري من اآتشاف اإلصابة بالفيروس بمجرد حدوث العدوى حيث لن تكون األجسام المضادة قد ظهرت بعد في الدم

وبمجرد ظهور األجسام المضادة في دم هذا الشخص يصبح إيجابي العدوى بالدم ويمكن أن يصنف هذا الشخص على . الشخص سلبي العدوى بالدم
و منع وآلما جرى تشخيص المرض مبكرا آلما تحسنت فرص العالج في السيطرة على العدوى وتأجيل أ. أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشري

 .ظهور اإليدز

االختبار األول . HIV RNAوتعداد  CD4األول هو تعداد : ويوجد نوعان رئيسيان من االختبارات لمراقبة عدوى فيروس نقص المناعة البشري
بينما يقوم . بشري، وهي فئة من خاليا الدم البيضاء تقاتل العدوى في الدم، وهذه الخاليا يدمرها فيروس نقص المناعة الCD4يحصي عدد خاليا ال

على  االختبار الثاني بتعداد آمية المورثات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري في نظام المناعة للشخص، وهذا االختبار يسمح للطبيب بالحكم
 .مدى فاعلية الجهاز المناعي في السيطرة على الفيروس

. المناعة البشري قبل الوالدة، خاصة إذا آن يعتقدن بأنهن قد تعرضن للفيروس ومن المهم للغاية أن تجري السيدات الحوامل اختبارات فيروس نقص
خالل  اذ ان تلقي العالج في حالة اإلصابة بالمرض يمكن أن يقلل احتماالت انتقال المرض إلى الجنين خالل الحمل أو خالل الوالدة أو بعدها من

 .الرضاعة الطبيعية

 مراحل وعالمات وأعراض اإليدز
المرحلة األولى تسمى بمرحلة النافذة وتشير إلى المرحلة بين . لذي تصيبه عدوى فيروس نقص المناعة البشري غالبا ما يعاني عدة مراحلالشخص ا

بعض المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشري ربما يعانون من أعراض . اإلصابة بالعدوى وبين ظهور األجسام المضادة التي يمكن رصدها
وخالل هذه المرحلة وعلى . راض مرض األنفلونزا بما في ذلك الحمى والتهاب الحنجرة خالل األسبوع أو األسبوعين األولين للعدوىشبيهة بأع

ن الرغم من اإلصابة بالعدوى، فإن نتائج إختبارات الشخص ستكون سالبة نظرا لعدم ظهور األجسام المضادة في دمه، غير أن هذا الشخص يمكن أ
. ويمكن أن يستغرق ظهور األجسام المضادة ستة أشهر وعندها سيكون تحليل المصاب فيها موجبا للفيروس. شدة خالل هذه المرحلةيكون معديا ب

وتتواصل . وربما ال توجد أعراض مصاحبة خالل هذه المرحلة بالرغم من التدهور التدريجي للجهاز المناعي بتضاعف أعداد الفيروس بالجسم
وتستمر هذه المرحلة من ستة أشهر إلى ربما عشر سنوات أو أآثر اعتمادا على . لمصاب خالل هذه المرحلة على نقل العدوىإمكانية هذا الشخص ا

 .سرعة تكاثر الفيروس في جسم المصاب وعلى مدى استجابة الجهاز المناعي لهذا التكاثر

HIV/AIDS 
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ألعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشري بحيث يتطور إلى ثم تتدرج األعراض المصاحبة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري ما بين ا
ومع تدهور الجهاز المناعي . وإذا لم يتم عالج األفراد المصابين بالعدوى، يمكن أن يقتلهم اإليدز خالل سنة إلى سنتين. األعراض الكاسحة لإليدز

ر عليهم مجموعة من األعراض من بينها الحمى وفقدان الوزن وارتفاع معدل تعرض هؤالء األشخاص لاللتهابات االنتهازية، يمكن أن تظه
يمكن أن تتطور األمراض المرتبطة باإليدز لتتضمن السل الرئوي وأورام الغدد الليمفاوية والتهاب الدماغ وعدد من السرطانات . واإلسهال المزمن

 .المتنوعة

 الوقاية من اإليدز
أن يحموا أنفسهم من عدوى فيروس نقص المناعة البشري، ومن بين هذه اإلجراءات االستخدام هناك إجراءات عديدة يمكن من خاللها لألشخاص 

واالتصال الجنسي بشخص سليم، وعالج أي  مبيدات الجراثيمالمستمر والصحيح للواقي الذآري أوالواقي األنثوي خالل االتصال الجنسي، واستخدام 
والمداومة على استخدام األدوات الثاقبة للجلد المعقمة، . التهابات للمجاري التنفسية أوالتهابات الجهاز االنجابي أوااللتهابات المنقولة جنسيًا على الفور

 .ختبار الدم واتباع إرشادات نقل الدم في المنشئات الصحيةآاإلبر والشفرات وأدوات الوشم واألدوات الجراحية والتأآد من سالمة إجراءات ا

ومن أجل منع انتقال . اإليدز إخبار شرآائهم الجنسيين وآذلك إخبار مقدمي الخدمة الصحية بحالتهم/يجب على حاملي فيروس نقص المناعة البشري
يات الذآرية أو االنثوية ومبيدات النطف دائما خالل ممارسة المرض إلى آخرين يجب على المصابين بفيروس نقص المناعة البشري استخدام الواق

آما يجب على المصابين أال يتشارآوا في استخدام أدوات النظافة الخاصة . الجنس، وعليهم أال يتبرعوا أبدًا بدمهم أو بأي عضو من أعضاء جسمهم
ويجب على . املة للعدوى بالكلور أو أي مبيد آخر للجراثيمويجب تطهير األدوات الح. بهم مع آخرين، خاصة شفرات الحالقة وفرش األسنان

وإذا حملن بالفعل، بأمكانهن تقليل فرص إصابة الجنين بالمرض من خالل تناول عالج مضاد للفيروسات . السيدات المصابات باإليدز تجنب الحمل
 .ة المولود حليب صناعيوالترتيب لوالدة قيصرية قبل موعد الوالدة الطبيعية وانفجار غشاء الرحم، وتغذي

 العالج والرعاية والدعم لمريض االيدز 
والهدف الرئيسي للعالج هو اإلبطاء والتقليل من تكاثر الفيروس داخل الجسم، وزيادة عدد خاليا الجهاز المناعي في . ال يوجد عالج شاف لإليدز

نقص المناعة البشري تزيد من فرصة المريض في حياة أطول وأآثر  وقد أظهرت الدراسات أن استخدام األدوية المضادة لفيروس+). CD4(الجسم 
 .طبيعية

اإليدز، والنظام الذي يصفه الطبيب للمريض يعتمد في الغالب /وتتوافر في الوقت الحالي تشكيلة من األنظمة العالجية لفيروس نقص المناعة البشري
وبعض األدوية قد ال تحرز نتيجة مع بعض سالالت فيروس نقص المناعة  .على الظروف الفردية للمريض والمرحلة التي وصل إليها المرض

وآل أشكال العالج لها أعراض جانبية محددة، وقبل البدء في أي عالج يجب إعالم المريض باألعراض الجانبية المحتملة وطرق التعامل . البشري
 .معها

ويجب أن يتلقى المصابون بفيروس نقص المناعة البشري إرشادات . مريضالدخول في نظام عالجي معين يتطلب التزامًا ومداومة من جانب ال
وآلما سارع المصاب . للتأآد من فهمهم للغرض من العالج وما يتضمنه هذا العالج حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار بشأن البدء في العالج وموعده

ة المزيد بشأن أنظمة العالج وموعد البدء فيها، الرجاء الدخول إلى موقع ولمعرف. بالبدء في العالج، آلما ارتفعت فرصة الجسم في التصدي للمرض
Project Inform  أوAIDS.gov. 

يدز في إطار من الرعاية والدعم، ويحتاج المريض إلى الدعم حتى يتمكن من التكيف مع وضعه وتعلم آيفية العيش مع يجب أن يجري عالج اإل
األطباء ومقدمو الخدمات الصحية، وآذلك المجتمع واألسرة على وجه التحديد، واألصدقاء، واألقارب يجب أن يتحولوا إلى شبكة . العدوى والمرض
 .ج التوعية دورا مهما في جهود خفض معدل التمييز ضد مرضى اإليدزوتلعب برام. لدعم المريض

اإليدز أن يفعلها ليساعد نفسه وليساعد اآلخرين، في عدة أماآن /هناك عدة أشياء بوسع المريض الذي يعيش حامال لفيروس نقص المناعة البشري
م أن يعمل المريض على تعليم نفسه بشأن المرض، وعليه أن يبحث هناك مجموعات دعم يمكن أن ينضم إليها المصابون باإليدز، وآذلك من المه

وبمجرد اختيار النظام العالجي المناسب يصبح من المهم للغاية أن يتبع المريض إرشادات . عن المشورة والمساعدة الطبية آخطوات أولية مهمة
مريض على حماية نفسه من اإلصابة بأمراض أخرى نتيجة لضعف آما من المهم أيضا أن يحرص ال. الطبيب وأن يلتزم بتناول عالجه بشكل منتظم

وأخيرا يأتي على نفس الدرجة من األهمية أن يتبع المريض اإلجراءات السابق ذآرها بشأن الحماية من اإلصابة بفيروس نقص . نظامه المناعي
 .اإليدز حتى ال ينتقل المرض إلى آخرين/المناعة البشري

 المراجع 
AIDS Map 

AIDS Info 
RHO Cervical Cancer 

AIDS.gov 
 )اإليدز(االتحاد الدولي لمتالزمة نقص المناعة المكتسبة 
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 متكررةالسئلة األ

 AIDS.orgأسئلة متكررة باإلنجليزية الرجاء الذهاب الى موقع 
 منظمة الصحة العالميةأسئلة متكررة بالعربية الرجاء الذهاب الى موقع 

 مواقع عربية

 المنظمة العالمية لصحة األسرة

  مجلة صحة
BBC العربية  

  منظمة الصحة العالمية
 

 :مصادر المعلومات
 

 مناهج وأدلة التدريب

 UCSFو  The HIV Insiteد من المصادر المفيدة باالنكليزية تجدها في يالعد

 )باالنكليزية( EngenderHealth، التدريب المصغر على اإلنترنت على متالزمة نقص المناعة المكتسبة
هذا التدريب المصغر مصمم ليقدم تمهيدا أساسيا وليساعد مقدمي خدمات الصحة اإلنجابية على دمج خدمات متالزمة نقص المناعة المكتسبة 

 .في خدماتهم) اإليدز(

تدريب لمقدمي خدمات الرعاية : خفض الخوف االجتماعي من المريض وإزالة التمييز ضد مرضى فيروس نقص المناعة البشري واإليدز
 )باالنكليزية( EngenderHealth ،2004، الصحية

ا المنهج يرشد العاملين في المجال الصحي إلى فهم سلوآهم الشخصي تجاه فيروس نقص المناعة البشري واإليدز، وآذلك لألشخاص المتأثرين هذ
آما يقدم هذا المنهج أيضا مراجعة لحقوق المريض . بالمرض، وآيف يمكن أن يؤثر هذا السلوك الشخصي على الرعاية الصحية التي يقدمونها

 .آما يقدم مع هذا المنهج آتيب للمشارك. مثالية لمنع انتقال العدوىوالسبل ال

 )ليزيةباالنك( FHI  ،2005، مجموعة ادوات المشورة والكشف الطوعي، ومنهج التدريب على المهارات ودليل المنسق
مصمم . مجموعة من المصادر الخاصة بتطوير وتوسيع والحفاظ على خدمات المشورة والكشف الطوعي في الدول التي تعاني من نقص في الموارد

 .للحكومات وشرآاء التنمية ومنظمات القطاعين العام والخاص التي تنشئ برامج للمشورة والكشف وخدمات فيروس نقص المناعة البشري واإليدز
 :مجموعة االدوات هذه مكونة من عدة مناهج للتدريب

 ) دليل المتدرب ودليل المشارك( 2005المشورة واإلشراف والتدريب،  
  2003إطار عمل استراتيجي، : المشورة والكشف الطوعي لفيروس نقص المناعة البشري 
  2004دليل مرجعي للمرشدين والمدربين،  
  2002طوعي لفيروس نقص المناعة البشري، دليل إلنشاء خدمات المشورة والكشف ال 
  2002دليل التخطيط، : إدارة الموارد في برامج االستشارة والكشف التطوعي 
  2002نظرة عامة ملخصة، : المشورة والكشف الطوعي والشباب 
 دليل المنسق : منهج التدريب على مهارات المشورة والكشف الطوعي 

الخدمات اإلنسانية /، منظمة الصحة العالميةمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري من األم إلى طفلها، نظام التدريب األساسي
 )باالنكليزية( 2006مرآز السيطرة على المرض،  -والصحية

. عن طرق منع انتقال العدوى من األم إلى طفلها في المناطق التي تعاني من نقص الموارد واإلمكانياتهذا تدريب شامل مبني على األدلة العلمية 
المدربون والمشارآون هم قلب هذا . وهذا النظام التدريبي مصمم ليربط ويقوي خدمات منع انتقال العدوى من األم إلى طفلها وجهود التدريب المتاحة

 .ة تشمل تمارين لبناء القدرات والمهارات إلى جانب الشرائح المصاحبةويضم تسعة نماذج مستقل. النظام

روتجرز، جامعة نيوجيرسي، آلية  PHD, RN، لوسيل سانزيرو إيللر، اإليدز/ مواضيع في التمريض للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري
 )باالنكليزية(2006التمريض ومرآز التدريب والتثقيف الوطني لاليدز بنيوجيرسي ونيويورك، 



4 
 

خمسة نماذج تدريبية تهدف إلى تمكين الممرضات من العمل وسط جو يتضمن عيادات األطباء والمستشفيات والرعاية في سيارات اإلسعاف 
وآل . اإليدز/ ة إلى المعارف األساسية الالزمة لتقديم رعاية شاملة وآمنة لمرضى فيروس نقص المناعة البشريوالمؤسسات اإلصالحية إضاف

 .نموذج يتكون من دليل ومجموعة من الشرائح
 فيروس نقص المناعة البشري والعالج المضاد للفيروسات: 1النموذج 
 اإلصابة والمقاومة والعالج المضاد للفيروسات: 2النموذج 
 اإلصابة المشترآة بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد: 3النموذج 
 فيروس نقص المناعة البشري، اإلساءة المادية، والمرض العقلي: التشخيص الثالثي: 4النموذج 
 النساء وفيروس نقص المناعة البشري: 5النموذج 

 
اإليدز، دورة تدريبية عيادية لألشخاص الذين يرعون مرضى مصابين بفيروس نقص / الرعاية والعالج لمرضى فيروس نقص المناعة البشري

 )باالنكليزية(2004، تم تحديثه في آانون األول FHI، اإليدز، دليل الميسر/ المناعة البشري
وهذا . اإليدز/ دليل الميسر يقدم معلومات جديدة ومهارات لتنظيم وتقديم الرعاية العيادية والخدمات العالجية لمرضى فيروس نقص المناعة البشري

 .يةالدليل يتضمن عرضا بطريقة باور بوينت للمعلمين آي يستخدموه خالل الحلقات الدراس

 )باالنكليزية( FHI ،2004، دليل الميسرين: اإليدز/ مراقبة برامج فيروس نقص المناعة البشري
مقدمة ألنشطة الرقابة : مكون من ثالثة نماذج. مراقبة وتقييم جيدين ألنشطة رعاية مرضى اإليدزهذا الكتاب التدريبي مصمم لبناء قدرات إجراء 

 .والتقييم، وجمع البيانات، والتحليل واستخدام بيانات الرقابة، وتطوير خطة عمل للرقابة والتقييم

 2004، مرآز التعليم والتنمية ومنظمة الصحة العالمية، آتاب تمارين المعلمين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري، دليل إرشادي للمثقفين
 )باالنكليزية(

عصف الذهني ومجموعات النقاش المصغرة لمساعدة المدرسين على بناء مهارات هذا الدليل يستخدم أنشطة التعلم الفعال مثل تبادل االدوار وال
 .اإليدز وعلى تحسين مهارات االتصال والتأييد والدعم لديهم/تالميذهم حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري

، FHI، أدلة إرشادية لالستطالعات المتكررة على السكان المتعرضين لخطر فيروس نقص المناعة البشري: استطالعات مراقبة السلوآيات
 )باالنكليزية( 2000

دارة أنظمة تقدم أنماطا يمكن االعتماد عليها في هذه اإلدلة االرشادية مصممة لتوفر مرجعا سهًال يساعد المسؤولين عن الصحة العامة على وضع وإ
 .آما تتوفر بها معلومات أيضا لمساعدة هؤالء الذين سيجرون االستطالعات بأنفسهم. السلوآيات الخاصة بمخاطر فيروس نقص المناعة البشري

 )باالنكليزية( FHI ،2006، أدلة إرشادية لإلدارة وترميز بيانات مراقبة السلوآيات: األولويات أوًال
وهو . وآياتهذه الوثيقة جزء من سلسلة أوسع من االدلة اإلرشادية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري وااللتهابات المنقولة جنسيًا ومراقبة السل

اإلرشاد التقني بشأن إنشاء مجموعات البيانات سهلة االستخدام حتى يصبح من السهل تدريب الناس على تحليل واستخدام هذه يهدف إلى تقديم 
 .البيانات بشكل أآثر فاعلية، ولتشجيع االستخدام المستمر للبيانات بهدف إدارة وتقييم برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري

 الخدمة ييرأدلة اإلرشادات الطبية ومعا

إرشادات الرعاية والعالج والدعم لمريضات فيروس نقص المناعة  -اإليدز/ الصحة الجنسية واإلنجابية لمريضات فيروس نقص المناعة البشري
 )باالنكليزية(2006، منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان، د وضعف اإلمكانياتإيدز وأطفالهم في ظروف نقص الموار/ البشري

اإليدز، ويحوي توصيات / هذه المطبوعة تتولى احتياجات محددة تتعلق بالصحة اإلنجابية والجنسية لمريضات فيروس نقص المناعة البشري
 .ا من وسائل التعامل مع المريضاتللمشورة والعالج بمضادات الفيروسات والرعاية وغيره

 
 AETC National Resource Center  ،2006، اإليدز البالغ/ الدليل العيادي للتعامل مع مريض فيروس نقص المناعة البشري

 )باالنكليزية(
وقد شارك ما يزيد على مئة مرآز تعليم وتدريب تابعين لكليات طبية في نسخة عام . 1993للنسخة األولى التي تمت في عام هذا الدليل هو التحديث 

 .، جاعلين إياها نموذجا للتعاون آما هي نموذج على الكفاءة التعليمية2006
 

 )باالنكليزية( 2006، تشرين األول AIDS Info، إدلة ارشادية لعالج بمضادات الفيروسات للبالغين وللمراهقين
 من البالغين والمراهقين -1 –ستخدام معامالت مضادات الفيروسات لعالج المصابين بفيروس نقص المناعة البشري إدلة ارشادية في ا

 
اإليدز ومضاعفاتهم يمكن العثور عليها في الموقع االلكتروني / إدلة ارشادية عيادية أخرى باالنكليزية لها عالقة بفيروس نقص المناعة البشري

AIDS Info 
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، منظمة الصحة العالمية، نقص المناعة البشري إلى الرضعاألدوية المضادة للفيروسات لعالج السيدات الحوامل ومنع انتقال عدوى فيروس 
 )باالنكليزية( 2004

اعة هذه اإلدلة االرشادية تقدم توصيات بشأن استخدام األدوية المضادة للفيروسات لعالج السيدات الحوامل ومنع انتقال عدوى فيروس نقص المن
 .البشري إلى الرضع في ظروف نقص الموارد

 لدراسات والتقاريرا

  2006، آانون األول  CDC،إشارة إلى الواليات المتحدة: ختان الذآور ومخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشري
ختان ) 2ختان الذآور ومخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشري ) 1: ذآورهذه الورقة تلخص المعلومات في أربع مواضيع تتعلق بختان ال

وضع عدوى فيروس نقص المناعة البشري وختان الذآور في ) 4المخاطر المرتبطة بختان الذآور و) 3الذآور والظروف الصحية األخرى 
 الواليات المتحدة

 
 )ةباالنكليزي( FHI ،2004، واجه الحقائق، تحليل شامل لتفشي اإليدز في آسيا: اإليدز في آسيا

آما أنه يرآز على شرق وجنوب . تحليل واجه الحقائق يرآز بشكل آبير على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري بين البالغين والمراهقين
 .شرق وجنوب آسيا، على الرغم من أنه يتضمن معلومات من بعض الدول في وسط آسيا من بينها إيران إلى جانب بعض الدول في إقليم الباسيفيك

 
 )باالنكليزية( FHI ،2002، استطالع مراقبة السلوك في إثيوبيا، الجولة األولى

والمخاطر السلوآية ) السكانية(اساس الصفات الديموغرافية هذا المسح األساسي يقدم العديد من النقاط الهامة وللمرة األولى، بيانات معبرة قائمة على 
 .التي تتعرض لها الجماعات المستهدفة، بما في ذلك البالغون والشباب واإلناث العامالت في الجنس

أميمة  ؟)اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /يقاف انتشار فيروس نقص المناعة البشريةهل األئمة في مصر مستعدون للمساعدة في إ
  2010الجبالي وخالد حميدة، المكتب المرجعي للسكان، 

بينت الدراسة ان األئمة يعرفون ) األئمة(من رجال الدين االسالمى في مصر  300هذا التقرير يستعرض بعض نتائج دراسة تمت في مصر على 
وطرق انتقاله، لكن ثمة فجوات آبيرة ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /آثر مما يعرفه المصري العادي عن فيروس نقص المناعة البشريةأ

 .في معرفة األئمة عن المرض، آما أن مواقفهم ليست إيجابية نحو األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

  2011عبد الخالق، . منازع وإآرام م. ، إيمان مالعنف المنزلي مرتفع في مصر، ويؤثر على الصحة اإلنجابية للمرأة
 .مصر على الصحة االنجابية للسيدة المصرية يعرض هذا المقال بعض النتائج الهامة لبحث تم دراسة أثر العنف االسري في

 مواد تعليمية أخرى

، آن خلسا، جامعة المشورة الوقائية من المرض، المسح والعالج للمريض الذي تبين حديثا أنه مصاب بعدوى فيروس نقص المناعة البشري
 )باالنكليزية(ليفورنيا، مدرسة آيك للطب، لوس أنجلس، آاليفورنيا جنوب آا

اآتشفت هذا المقال يستهدف األطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية لألسرة، وهو مقال يقدم معلومات ممتازة عن االستشارة والتعليم للمريض الذي 
 .بارات المسح اإلضافيةمؤخرا إصابته بفيروس نقص المناعة البشري، ويرشد األطباء بشأن اخت

 )باالنكليزية( AIDS Map، آتيبات معلومات المريض
االجتماعية لفيروس نقص هذا الكتيب االلكتروني يقدم المعلومات عن العديد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة باإليدز مثل انت والوصمة 

اإليدز، والتجارب العيادية، وفيروس نقص المناعة البشري والنساء، وفيروس نقص /المناعة، واالنصار، وأدوية فيروس نقص المناعة البشري
 ..المناعة البشري والجنس، إلخ

مرآز فرانسوا خافيير بانجنود، جامعة الطب وطب األسنان في  دليل تعليمي للتدريس، الطبعة الثانية: المناعة البشري عن فيروس نقص
 )باالنكليزية(نيوجيرسي 

وس آتاب للجيب يمثل مصدرا لتعليم األسر وأعضاء المجتمع، وهو يسهل عملية التعليم ويرفع من قدرة المتعلم على فهم األمور ذات الصلة بفير
 .نقص المناعة البشري والعدوى به وطرق عالجه

 )بالعربية( FHI ،2004 اإليدز؟/ماذا تعرف عن فيروس نقص المناعة البشري
ة لهؤالء الذين يشكون في إصابتهم بعدوى نقص المناعة البشري ويرشدهم إلى األماآن التي يجب أن يتوجهوا إليها هذا الكتيب يقدم معلومات مبسط

 .للحصول على الدعم والكشف في مصر

 بالعربية(للنسخة االنكليزية  2006للنسخة العربية و The Hesperian Foundation ،2001دليل عمل، : االيدز والصحة والناس
 )االنكليزيةو

وهو مكتوب بلغة . لفيروس نقص المناعة البشريهذا الكتاب يقدم إجابات عملية لألسئلة المتعلقة بالوقاية ومنع االنتشار الوبائي والتشخيص والعالج 
 .اإليدز ومن يقدمون منهم الخدمة الصحية/ مبسطة وواضحة ومصمم الستخدام األشخاص العاديين المهتمين بفيروس نقص المناعة البشري
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 )بالعربية( FHI ،2004، العناية بصحتك مع مرض اإليدز
اإليدز، ويقدم المعلومات حول آيفية التكيف مع الموقف الجديد وآيفية الرعاية / هذا الكتيب يستهدف الناس المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

 .والتخطيط لحياتهم بطريقة إيجابية

 )بالعربية( FHI ،2004، صحتك وصحة طفلك في وجود فيروس اإليدز
صحتها وصحة طفلها خالل الحمل اإليدز حول آيفية الحفاظ على / هذا الكتاب يقدم معلومات وإرشادات لألم المصابة بفيروس نقص المناعة البشري

 .والوالدة واإلرضاع

 )بالعربية( FHI ،2001،  دليل الغذاء الصحي لمرضى اإليدز والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
اإليدز، وآيفية التعامل مع الطعام / آتيب يقدم المعلومات والنصح حول أنواع األطعمة الصحية المالئمة لمرضى فيروس نقص المناعة البشري

 .بهدف تفادي أمراض بعينها مثل اإلسهال والجفاف

 )بالعربية(  BBCموقع الخدمة العربية اإليدز/ مقاالت متعددة عن فيروس نقص المناعة البشري


