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ينبغي أن أبدأ العالج 
بمضادات الفيروس؟
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إذا كنت حامال لفيروس HIV، فإن بداية العالج هي لحظة مهمة. 
في هذه الوثيقة سوف نقدم لك معلومات تمكنك من معرفة اآلثار 

المترتبة عن بداية العالج على صحتك.

لماذا أخذ العالج؟
 العالج يقلل من كمية الفيروس في الجسم )الحمولة الفيروسية(. 

 هذا يجعلك قادرعلى العيش لفترة طويلة وبصحة جيدة وتتمتع بحياة 
 أفضل. عالوة على ذالك، إذا كان الحمولة الفيروسية الخاصة بك غير 
 قابلة للكشف لوقت طويل فإن احتماالت إنتقال الفيروس إلى أشخاص 

أخرين تكون تقريبا منعدمة.

 بمجرد بدء العالج يجب عليك تناوله كل يوم، كما يجب أن تدرجه في 
.HIV نمط حياتك. عامة، معظم األشخاص تجد سهولة في أخذ الدواء ضد

 إذا كنت لم تبدأ العالج، فبدء العالج يشكل قرارا هاما يجب 
عليك النظر فيه.

مضاعفات جانبية
من المحتمل أنه عند بدء أخذ العالج تشعر بآثار مثل الغثيان ،االنزعاج أو 

اإلسهال. ألن جسمك يبدأ “في التعود”على الدواء.
عادة تكون طفيفة ويمكن عالجها، مع أنها تختفي من تلقاء نفسها خالل 
بضعة أسابيع. إذا إستمرت لوقت طويل أو إزدادت سوءا، يجب عليك 

استشارة طبيبك.

ومع ذلك، هناك آثار جانبية أخرى قد تظهر مع مرور الوقت. باإلضافة إلى 
قياس الحمولة الفيروسية ومستويات CD4 ،خالل المراقبة الطبية يتم متابعة 

هذه اآلثار حتى ال تؤثر على صحتك ونوعية حياتك.

متى البدء
اليوم نحن نعرف أنه كلما بدأت العالج مبكرا إال وكانت فائدته جيدة على 

 صحتك. ومع ذلك، إذا لم تكن حالتك الطبية طارئة، 
فمن المهم أن تأخذ وقتك الكافي وتتحدث مع طبيبك حول جميع الجوانب 

التي تهم العالج والشكوك التي لديك قبل بدئه.

يجدر الذكر:
سيساعدك العالج على تحسين صحة جهاز مناعتك ويقلل من احتماالت 

انتقال فيروس HIV لشركائك الجنسيين.

لهذا يجب تناوله دائما كما أشارإليه الطبيب.

من الضروري الخضوع لفحوص دورية للتحقق من أن العالج يعمل 
بشكل جيد ومراقبة اآلثار الجانبية الممكنة.

إذا كنت تأخذ عالج ضد فيروس HIV فمن األفضل إستشارة الطبيب 
قبل تناول أي دواء آخروذالك لتجنب التفاعالت.

بدء العالج هو قرار يجب أن تأخذه عندما تشعر بأنك مستعد. ال ينبغي 
ألي أحد بأن يشعر بأنه مجبر أويتم تخويفه للبدء في تناوله.




