
infovihtal #84

VIH

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del VIH

contact@gtt-vih.org 
www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Programa de Prevenció i 
Assitència de la Sida Qualitat de vida, Igualtat i Esports Serveis de Benestar Social

Subvencionado por: Colaboran:

I خرافات و حقائق

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول VIH و السيدا. ليس كل ما تسمع عنVIH  و السيدا صحيح. هذه 
الوثيقة ستساعدك على التمييز بين الخرافات و الواقع.

تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي NAM، منظمة غير ربحية ل VIH، ومقرها في المملكة المتحدة. 
.NAM و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .www.aidsmap.com المنشور األصلي هو متاح في
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 VIH ،يوميا
يحاول أن يصيب 

الخاليا و ينتج 
نسخ أخرى من 

نفسه.

ال حاجة للبدء في تناول االدوية  المضادة 
للفيروس إال إدا أحسست بأنك مريض. 

ال،
أنا في حالة 

جيدة.

األدوية الحالية المضادة للفيروس لها آثار 
جانبية أقل، و خطورة أقل من تلك األدوية   

.VIH المنتجة في السابق المضادة ل

معظم اآلثار الجانبية تحدث ألن الجسم يبدأ 
بالتكيف مع الدواء الجديد ،وتختفي عادة بعد 

بضعة أسابيع. األثار الجانبية الخطيرة على 
المدى الطويل هي أقل شيوعا بكثير. عموما، 

إذا كان الدواء يسبب لك مشاكل، فإن طبيبك قد 
يعطيك دواء أخر.

من دون عالج، VIH ينتج أضرار غير واضحة 
في نظام المناعة )النظام الدفاعي للجسم(. 

جزء من هذا الضررال يمكن إصالحه.

من األفضل بدء تناول العالج قبل أن يتضرر جهاز 
المناعة، وهكذا تقي نفسك من األمراض  في 

المستقبل. لمعرفة الوقت المناسب لبدء العالج 
المضاد للفيروس يتم القيام بفحص الدم  يسمى 

.CD4 بإحصاء

رغم كل البحوث العلمية، ال يوجد لحد اآلن 
VIH عالج ل

العالج بمضادات الفيروس يمكنه القضاء على معظم 
VIH في الجسم، و لكن الفيروس اليختفي أبدا 

بشكل كامل. يبقى موجودا في أجزاء من الجسم 
مثل األمعاء. إذا توقفت عن تناول األدوية المضادة 
للفيروس، VIH يبدأ في االنتشار مرة أخرى في 

جميع أنحاء الجسم.

ال يمكن ل VIH أن ينتقل إال عن طريق 
دخول  سوائل جسم شخص معين )على 

سبيل المثال، الدم، المني أو السائل 
المهبلي( في جسم شخص آخر.

هذا ال يحدث عند عناق أو التحدث إلى شخص 
ما أو عند استعمال نفس الشوكة ، كأس، طبق، 
منشفة الحمام  لشخص آخر. لذلك، ال يوجد أي 

خطر النتقال VIH في تلك الحاالت.

يمكن لالشخاص 
الحاملين ل 
VIH إصابة 

اآلخرين بالعدوى 
خالل األنشطة 

االجتماعية 
اليومية.
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