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إجراء  تتضمن  قد  الفحوصات  هذه  جيدة.  صحتك  كانت  اذا  ما  معرفة  من  تمكنك  المنتظمة  الطبية  الفحوصات 
.VIH اختبارات لمعرفة ما إذا كان لديك

يمكنك القيام بهذه االختبارات مجانا في عيادة 
للصحة الجنسية، عند استشارة الطبيب الخاص 

بك أو في مركزعمومي للكشف. عندما تذهب 
إلى العيادة أو المستشفى لسبب آخر، فإن طبيبك قد 

.VIH يعرض عليك إجراء اختبار

في معظم اختبارات VIH، يؤخذ الدم من ذراعك. 
حسب العيادة، يمكن أن تكون النتائج جاهزة خالل 

بضعة ايام أو اسبوعين في وقت الحق.

يمكنك القيام بهذه االختبارات مجانا في عيادة 
للصحة الجنسية، عند استشارة الطبيب الخاص 

بك أو في مركز عمومي للكشف. عندما تذهب إلى 
العيادة أو المستشفى لسبب آخر، فإن طبيبك قد يعرض 

.VIH عليك إجراء اختبار

بعض العيادات يستخدمون نوع مختلف من 
االختبار، تتمتل في أخذ كمية صغيرة من الدم من 

األصبع أو اللعاب من الفم. النتائج تكون جاهزة في 
بضع دقائق.

قبل الخضوع لالختبار، يجب على الموظف أن 
يشرح لك ما يتضمن هذا اإلجراء و إجابتك على 

كل األسئلة التي هي في موضع شك بالنسبة 
لك.

إذا مارست سلوك محفوف بالمخاطر مؤخرا، قد 
يطلب منك العودة إلجراء اختبار آخر في خالل 

أشهر قليلة. هذا يضمن أن تكون النتيجة دقيقة.

إجراء اإلختبار غير إجباري، القرار يبقى لك، 
لكن من المستحسن جدا إجرائه إذا كان لديك 

ممارسات جنسية خطرة.

عندما يتم إنهاء جميع االختبارات الالزمة
- التشخيص و التأكيد -، فإن النتيجة ستكون 

 VIH“ أو )VIH سلبي” )غير حامل ل VIH“
.)VIH إجابي” )يعني حامل ل

VIH إختبار
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سري

ملحوظات

لمعرفة أين يتم إجراء االختبار بالقرب من مكان سكنك، راجع قائمة المراكز 
التي أعدها الصليب األحمر اإلسباني.

www.cruzroja.es/vih/donde-hacerse-prueba-VIH.html

االختبارات “السريعة” ل VIH تعطي النتائج خالل 30 دقيقة أو أقل.

إذا كانت النتيجة هي “VIH سلبي”، يعني أنك غير حامل للفيروس و ال تحتاج إلى  	l

إجراء المزيد من التجارب.

إذا كانت النتيجة هي “رد الفعل” لألجسام المضادة لVIH، يعني أنه يجب أن تقوم  	l

باختبارآخر للدم.

ال يمكن إعطاء تشخيص “VIH إيجابي” عن طريق اإلختبارالسريع فقط، ينبغي تأكيده  	l

عن طريق اختبار قياسي.
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VIH إختبار

النتيجة هي سرية. بدون موافقتك، اليتم تبليغ 
عائلتك، و ال الشخص الذي تعمل عنده، وال الحكومة،

و ال سلطات الهجرة.
10 إذا كانت النتيجة ايجابية، يتم تحويلك إلى 

خدمات الرعاية والدعم الطبي. 9

من الجدير بالذكر
حسب نوع االختبار المستعمل،   l

النتيجة هي متاحة خالل 
أسبوعين أو 30 دقيقة.

اختبار VIH مجاني، طوعي، وسري.  l


