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معلومات أساسية عن

إنجاب طفل

مالحظات

هل تريد معرفة المزيد؟

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة تعكس 
توصيات لكيفية الرعاية والعالج ضد فيروس نقص 

المناعة HIV في أوروبا.
يتم تمويل المحتوى والتصميم لهذه المواد من 

 HIV قبل برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة
 NHS في لندن، التابع للخدمات الصحية الوطنية

(NHS Pan-London HIV Prevention Progra-
mme)، ومركز الخدمات الصحية بجنوب غرب 

.)NHS South West Essex( إسيكس
تم تمويل الترجمة من قبل: Merck و Sharp و 

.Dohme
 NAM 2010 حقوق التأليف والنشر لمنظمة
إذا كنت ترغب في ترجمة أو تغيير أو إعادة إنتاج 

هذه النشرة، يرجى االتصال بنا.

إن منظمة NAM هي منظمة مجتمع مدني معنية بقضية فيروس نقص المناعة المكتسبة 
HIV، ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نعمل بشكل وثيق مع خبراء في مجاالت 
الطب والبحوث والرعاية االجتماعية، ومع أشخاص يعانون من اإلصابة بهذا الفيروس 

بصفة شخصية. إننا ننشر معلومات مطبوعة وعلى شبكة اإلنترنت عن الفيروس باللغة 
اإلنجليزية، ويشمل ذلك مواد ومعلومات ألشخاص مصابين بالفيروس ولمختصين وخبراء 

في مجال التعامل معه.

تستند هذه المادة إلى منشورات أصلية بحقوق تأليف مملوكة منظمة NAM. ال تتحمل 
المنظمة أي مسئولية تتعلق بمدى دقة الترجمة أو مدى عالقتها بقضية  محلية.

ونعتذر كمنظمة ناطقة باللغة اإلنجليزية، عن عدم قدرتنا على التواصل باللغة العربية. ومع 
ذلك، فإن موقعنا aidsmap.com يتضمن قاعدة بيانات للبحث عن خدمات في جميع أنحاء 

العالم. يمكنك استخدامها للعثور على أقرب منظمة أو مركز للخدمات الصحية بمنطقتك.

يمكنك أيضاً زيارة موقعنا aidsmap.com لقراءة وتحميل المواد المترجمة األخرى.
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المملكة المتحدة جمعية خيرية 
مسجلة برقم 1011220

توفر منظمة )NAM) معلومات مجانية 
بشكل كامل آلالف من األشخاص كل 

عام. إذا كنت تريد التبرع، قم بزيارة 
موقعنا:

www.aidsmap.com

الشكر موصول لسارة العتباني و 
كريمة السبيطري لترجمة هذه المواد.

توفر منظمة NAM معلومات مجانية 
لآلالف من األشخاص كل عام.  إذا 
كنت تريد التبرع، قم بزيارة موقعنا:

www.aidsmap.com

 .NAM تستند هذه المادة إلى منشورات أصلية بحقوق تأليف مملوكة لمنظمة 
ال تتحمل المنظمة أي مسئولية تتعلق بمدى دقة الترجمة أو مدى أهميتها المحلية.
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HIV إذا كنِت إمرأة حاملًة لفيروس نقص المناعة المكتسبة
l فإن تناول العقاقير المضادة 
للفيروس أثناء الحمل يحمي 

الطفل من الفيروس.

l الوالدة بعملية 
قيصرية هو الخيار 

األكثر أمانًا ولكن من 
الممكن أن تكون الوالدة 

طبيعية. 

إذا كنت رجاًل حاماًل للفيروس
l إذا كانت األم غير حاملة 
للفيروس، ال يصاب الطفل 
به. كما ال يمكن أن ينتقل 

الفيروس مباشرة من األب 
للطفل.

l فلتعلم بأن ممارسة 
الجنس بدون واقي مع إمرأة 

غير حاملة للفيروس يمكن 
أن ينقله لها، وبالتالي يمكن 

أن تنقله هي إلى الجنين.

l يمكنك التحدث لطبيبك عن 
مدى خطورة ممارسة الجنس 

بدون واقي في الوقت الحالي، 
فالوضع يختلف من شخص 

آلخر.

l عملية )غسل الحيوانات 

المنوية) هي عملية ُتزيل 
الفيروس من الحيوانات المنوية. 

وبالتالي ُتمَكن شريكة حياتك من 
الحمل بأمان.

l اليجب أن ترضعي 

طفلك.
l سيحتاج الرضيع ألخذ 

عقار مضاد ضد الفيروس، 
وذلك لبضعة أسابيع بعد 

الوالدة.

l عند إتباع هذه النصائح، 

فإن أقل من طفل واحد 
بين 100 يصاب بالفيروس.

مواليد حاملون للفيروس

مواليد ال يحملون الفيروس

يتمكن كثيرمن المصابين 
بفيروس نقص المناعة 
HIV من إنجاب أطفال 

دون نقل الفيروس إليهم. 
للقيام بذلك، فإنك تحتاج 

لبعض المساعدة من 
الطبيب.

نقاط مهمة
l تتمكن آالف النساء الحامالت 

 HIV لفيروس نقص المناعة
من إنجاب أطفال أصحاء، بإتباع 
العالج والرعاية الصحيحة. كما 

أن المساعدة الطبية لهؤالء 
االمهات متاحة على نطاق 

واسع.

l ال يتوفر الدعم الطبي لآلباء 

بذات النطاق، ولكنه موجود.

l إذا كنت تفكر في إنجاب 
طفل، فإن األمر يستحق أن 

تتحدث لطبيبك في وقت مبكر.

معلومات مهمة


