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

خرافة

خرافة

االشخاص الحاملين ل VIHينقلون
العدوى أثناء كل ممارسة جنسية.

مثل المرأة ،ال تصبح حامال عند كل مرة
تمارس فيها الجنس ،كذالك  VIHال ينتقل
في كل مرة.

خرافة

خرافة

بدون أدوية مضادة للفيروس ،غالبية
االشخاص الحاملين ل  VIHيمرضون
بشدة ،تتطور عدواهم إلى السيدا
و يموتون في سن مبكرة.
إذا أخذ العالج في الوقت المناسب ،فإنه يتيح
لالشخاص التمتع بحياة طويلة وصحية .معظم
اآلثار الجانبية تزول بعد بضعة أسابيع و ليس لها
عواقب على المدى الطويل .األشخاص الذين
يتناولون مضادة الفيروس يتلقون مراقبة صحية
للتحقق من أنهم على ما يرام.

إذا تم استخدام الغشاء الواقي الذكري بشكل
صحيح ،فلن يكون هناك أي خطر النتقال .VIH
إذا كان الشخص حامل  VIHيتناول أدوية مضادة
للفيروس ،فإن الخطر يكون أقل من ذلك.

خرافة

االدوية المضادة
للفيروس ضررها
أكثر من منفعتها.

يمكن للمكمالت الغذائية و األعشاب أن تكون
فعالة مثل األدوية المضادة للفيروس.

خرافة

اليمكن إصابتك ب  VIHإذا كنت
متزوجا أو متزوجة.

ات

مين

فيتا

خرافة

يمكن لبعض العالجات العشبية و المكمالت
الغذائية أن تكون مفيدة لصحتك على العموم ،و
لكنها ال يمكن أن تمنع VIHمن إصابة خاليا جديدة
و انتشاره.

خرافة

قد أثبتت دراسات علمية أن األدوية المضادة للفيروس
هي الوحيدة القادرة على منع  VIHمن االنتشار في
الجسم .زيادة على هذا ،بعض المكمالت العشبية تجعل
بعض مضادات الفيروس تعمل بشكل غير صحيح .على
سبيل المثال ،يمكن لها أن تقلل من كمية االدوية التي
تصل إلى الدم ،مما يجعلها أقل فعالية ضد .VIH

لألسف ،ماليين من االشخاص
المتزوجين أو لديهم عالقات مستقرة
ودائمة أصيبوا
ب .VIH
في بعض األحيان ،يحدث هذا ألن أحد
الزوجين يكون حامل ل  VIHقبل أن يتعرف
على الزوج األخر .و يحدث ذلك أيضا عندما
يكون أحد الزوجين غير مخلص و مارس
الجنس بدون وقاية.

تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي  ،NAMمنظمة غير ربحية ل  ،VIHومقرها في المملكة المتحدة.
المنشور األصلي هو متاح في  .www.aidsmap.comو قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .NAM
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