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اإليدز

         HIV 

ماذا تعرف عن مر�ض الإيدز ؟؟

بالعني  للغاية ال ميكن ر�ؤيتها  دقيقة  الفري��سات هى كائنات 

املجردة ، �االإيدز هو مر�ض ي�سببه نوع من الفري��سات التى 

ُت�سيب جهاز املناعة فى ج�سم االإن�سان فت�سعفه  �جتعله غري 

قادر على مقا�مة اأى نوع من اجلراثيم  اأ� امليكر�بات التى 

تهاجمه  فيكون بذلك عر�سه للعديد من االأمرا�ض املختلفة 

نق�ض  ) فري��ض  االإيدز  امل�سبب ملر�ض  الفري��ض  �يطلق على 

املناعة الب�رشية(.

 كيف يبدو ال�صخ�ض امل�صاب بفريو�ض الإيدز ؟؟

عندما ُي�ساب �سخ�ض بفري��ض نق�ض املناعة الب�رشية )HIV( فاإن ج�سمه يتاأثر ب�سورة تدريجية �بطيئة للغاية، لذلك فال�سخ�ض 

عادى. �سخ�ض  كاأى  طبيعية  ب�سورة  حياته  �ميار�ض  جيدة،  �سحة  فى  طويلة(  )�لفرتة  يبـد�  قد  االإيدز  بفري��ض   امل�ساب 

�لهذا ُيطلق عليه اإ�سم » م�ساب بفري��ض االإيدز » ، اأما املر�ض نف�سه فال يظهر اإال بعد فرتة قد متتد اأعوامًا � ذلك عندما 

ي�سعف جهاز املناعة باجل�سم � يتحول ال�سخ�ض عندئذ اإىل ) مري�ض باالإيدز(.

ما هى مراحل الإ�صابة بفريو�ض الإيدز ؟؟

ج�سم  فى  املناعة  جهاز  تاأثر  مدى  على  اأ�سا�سًا  تعتمد  ثالث  مبراحل  متر  االإيدز  بفري��ض  االإ�سابة 

عامني  بني  ما  ترتا�ح  فرتة  بعد  بالفري��ض  امل�ساب  ال�سخ�ض  فى  املر�ض  اأعرا�ض  تظهر  �قد  االإن�سان، 

جداً. �سديد  ببطء  اجل�سم  فى  املناعة  جهاز  تدمري  على  يعمل  االإيدز  فري��ض  الأن  �ذلك  اأعوام،  ع�رشة  اإىل 

 

املرحلة الأوىل :

فى هذه املرحلة يبداأ الفري��ض فى مهاجمة ج�سم االإن�سان � لكن جهاز املناعة فى البداية ال يتاأثر ب�سورة كبرية ، � ال تظهر عليه اأعرا�ض 

املر�ض لفرتة قد متتد اأعوامًا )�مع ذلك يكون امل�ساب بالفري��ض قادراً على نقل العد�ى لالآخرين(، �ي�ستطيع االأطباء عن طريق فح�ض 

 خا�ض بفري��ض االإيدز اإكت�ساف االإ�سابة فى هذه املرحلة )غري اأن الفح�ض قد ال يك�سف عن الفري��ض فى اأ�ل ثالثة �سهور من االإ�سابة(.

املرحلة الثانية :

فى هذه املرحلة يزداد تاأثر جهاز املناعة مما يجعل من ال�سهل على     العديد من امليكر�بات مهاجمة اجل�سم ، �يبداأ امل�ساب 

بالفري��ض املعاناة من مر�ض االإيدز املبكر حيث ُت�سيبه االأمرا�ض املعدية املختلفة  ) االأمرا�ض االإنتهازية( ب�سورة متكررة فتتاأثر 



�سحته �سيئًا ف�سيئًا ، � تكون نتيجة فح�ض االإيدز اأي�سًا 

لالآخرين. العد�ى  نقل  املري�ض  ي�ستطيع   �  اإيجابية 

املرحلة الثالثة :

يعانى املري�ض من االإيدز املتاأخر � ي�سبح اجل�سم �سعيفًا 

ب�سهولة �ب�سفة  باأمرا�ض معدية خمتلفة  �ُي�ساب  جداً 

م�ستمرة، ذلك الأن جهاز املناعة الذى يحميه من هذه 

فاإن  �بالطبع  بالغة  ب�سورة  ُدمر  قد  يكون  االأمرا�ض 

نتيجة فح�ض فري��ض االإيدز تكون اإيجابية ، �كذلك 

ي�ستطيع املري�ض نقل العد�ى اإىل االآخرين .

  

هل تت�صابه اأعرا�ض مر�ض الإيدز عند كل املر�صى ؟؟

ال، فاالأعرا�ض تختلف من �سخ�ض اإىل اآخر علىح�سب 

اإختالف االأمرا�ض التى ُتهاجم ج�سم املري�ض � على ح�سب قوة جهاز املناعة لديه � هى تختلف اأي�سًا من �سخ�ٍض الآخر.

هل ميكن للم�صاب بفريو�ض الإيدز اأن ينقله اإىل �صخ�ض �صليم  ؟؟

بفري��ض  امل�ساب  اأن  مبا   � �سليم  �سخ�ض  اإىل  الفري��ض  ينقل  اأن  االإيدز  بفري��ض  امل�ساب  لل�سخ�ض  ميكن  نعم، 

لالإ�سابة. غريه  ُتعر�ض  �سلوكيات  اإتبع  اإذا  حقيقية  خطورة  مُيثل  فاإنه  جيدة  �سحة  فى  عادًة  يبد�  االإيدز 

 

كيف ينتقل فريو�ض الإيدز  ؟؟

ميكن اأن ينتقل فري��ض االإيدز من طرق ثالث : 

االإت�سال اجلن�سى .  • 

الدم امللوث بفري��ض االإيدز  . • 

من االأم امل�سابة بالفري��ض اإىل الطفل . • 

  

كيف يعرف ال�صخ�ض اأنه م�صاب بالإيدز  ؟؟

الفح�ض  اإجراء  هى  االإيدز  بفري��ض  االإ�سابة  ملعرفة  الوحيدة  الو�سيلة  اإن   

اخلا�ض بفري��ض االإيدز .

متى يجب اإجراء فح�ض فريو�ض الإيدز  ؟؟

اإذا �سا�رك القلق بخ�سو�ض اإ�سابتك بفري��ض نق�ض املناعة الب�رشية امل�سبب لالإيدز 

فعليك اأن تتوجه اإىل اأحد مراكز امل�سورة � الفح�ض لطلب امل�سورة من خبري 

 متخ�س�ض فى هذا املجال � اأن تقرر معه مدى اإحتياجك الإجراء مثل هذا الفح�ض .

ماذا يجب عمله اإذا كانت نتيجة الفح�ض اإيجابية  ؟؟

تعلم الكثري عن املر�ض � عن كيفية العناية بنف�سك  . • 

حتدث اإىل اآخرين ممن اأُ�سيبوا بفري��ض االإيدز � كذلك اأفراد عائلتك  اأ� اأ�سدقائك الذى تثق بهم �اأ�رشكهم همومك �  • 

خما�فك .

خطط مل�ستقبلك �اعنت بنف�سك. • 

امل�صدر :

الربنامج الوطنى ملكافحة االإيدز

 �زارة ال�سحة � ال�سكان

  


