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1
Puede que no necesites tomar tratamiento para el VIH inmediatamente. 
Depende del efecto que el virus haya tenido sobre tu sistema inmunitario.

إذا كان عدد CD4 منخفضا ، هذا   3
يعني أنVIH أ ضعف جهاز المناعة.

إحصاء CD4 هوتحليل للدم يوفر   2
معلومات حول جهاز المناعة. وجود 

مستوى عال من CD4 يعني أن 
جهاز المناعة قويا.

جهاز المناعة هو آلية دفاعية   1
طبيعية للجسم. عندما يكون قويا، 
يمكنه رفض العدوى والمرض في 

حد ذاته.

إن التداوي بمضادات VIHيقوي جهاز   6
مناعتك ، ويكون قادرا من جديد على 

مواجهة العدوى واألمراض.

اتباع التداوي بمضادات الفيروس   5
يتطلب اتخاذ كل األقراص في 

نفس الوقت و كل يوم. ينبغي أن 
تكون على استعداد لتلبية هذا 

االلتزام.

4  إذا كان عدد CD4 أقل من 350 
خلية/ملم مكعب ، ينصح ببداية 

العالج.

معلومات أساسية عن
متى يجب بداية التداوي؟

 من الممكن أن ال تحتاج تناول ااألدوية المضادة ل VIH على الفور.
يتعلق ذلك بمدى تأثير الفيروس علىجهاز المناعة.



معلومات أساسية عن2
متى يجب بداية التداوي؟
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نقاط مهمة
توصيات األطباء اإلسبان   l

تنصح ببداية التداوي عندما 
يكون عدد CD4 أقل من 

350 خلية/ملم مكعب.

تناول األدوية يمنع من  	l

استمرار األضرار التي تلحق 
بجهاز المناعة ، مما يعني 

سيكون لديك أقل خطر 
للمرض في المستقبل.

إشارات

من المستحسن أن جميع المرضى ذوي عدد CD4 أقل من 350 خلية/ملم مكعب 
ويشعرون بأنهم مستعدون، بداية التداوي بمضادات الفيروس. ويوصى بصفة خاصة وإذا 

كان عدد CD4 أقل من 200 خلية/ملم مكعب..

الطبيب أو العاملين في المجال الطبي يمكنهم الرد على أي سؤال قد يكون لديك بشأن 
التداوي ضد VIH ويساعدونك على أن تقرر ما إذا كنت على استعداد لبداية العالج.

أحيانا، المرضى يقومون ببداية التداوي عندما يكون عدد CD4 أكثر من 350 خلية/ملم 
مكعب . من الممكن أن طبيبك ينصحك به في الحاالت التالية :

الVIH يجعل منك مريضا. 	l

لديك مشاكل صحية أخرى ، مثل التهاب الكبد أو مرض السكري 	l

لديك زيادة خطر أمراض القلب 	l

لديك أكثر من 50 عاما ، أو 	l

لديك عالقة مع شخص غير مصاب ب VIH )التداوي يقلل من خطر انتقال الفيروس( 	l


