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ُيوصى ببدء العالج لكل من تقل عدد الخاليا المناعية CD4 لديه من 350، ويشعر أنه على 
استعداد للبدء بهذه الخطوة. وُيوصى به خاصة إذا كان عدد الخاليا المناعية CD4 أقل من 

.200
سيقوم الطبيب أو أي موظف آخر بالرعاية الصحية بالرد على أي أسئلة لديك عن عالج 
فيروس نقص المناعة HIV، ومساعدتك للوصول لقرار حول مدى إستعدادك لبدء العالج.

يبدأ بعض األشخاص العالج أحياناً عندما يكون عدد خاليا CD4 فوق 350. وقد يوصيك 
الطبيب بذلك في الحاالت التالية:

إذا كان فيروس نقص المناعة HIV يشعرك بالمرض.  l
إذا كان تعاني من مشكلة صحية أخرى مثل إلتهاب الكبد أو مرض السكري.  l

إذا كنت معرض لمخاطر أمراض القلب.  l
إذا كان عمرك اكثر من 50.   l

إذا كنت في عالقة مع شخص ليس حاماًل للفيروس ) فالعالج يقلل من خطر أنتقال   l
الفيروس(.

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.

معلومات أساسية عن

متى أبدأ العالج؟

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.
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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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جهاز المناعة هو الجهاز الذي يدافع عن 
 هنإف ،ًايوق ناك اذإ .ةيعيبط ةروصب مسجلا

يستطيع أن يحارب األمراض والعدوى 
بمفرده. 

 CD4 يعطي فحص عدد الخاليا المناعية
بالدم معلومات عن مقدرة جهاز المناعة. 
 CD4 وجود عدد كبير من الخاليا المناعية

يعني أن جهاز المناعة قوي.

إذا كان عدد الخاليا المناعية CD4 لديك   
 ةعانملا صقن سوريف نأ ينعي اذهف ،ًاضفخنم

قد أضعف جهاز المناعة لديك.

  ةعانملا زاهج جالعلا اذه َيوقيس
لديك. وبالتالي سيكون قادراً على محاربة 

العدوى واألمراض مرة أخرى.

 يتضمن عالج الفيروس تناول الحبوب 
في الوقت نفسه كل يوم. يجب أن تكون 

مستعداً لإللتزام بذلك.

إذا كان عدد الخاليا المناعية CD4 لديك   
أقل من 350، فمن المستحسن بدء العالج.

 قد ال تحتاج ألخذ عالج 
فيروس نقص المناعة 
HIV على الفور. فإن 
ذلك يعتمد على تأثير 
الفيروس على جهاز 

المناعة.

نقاط مهمة
 أوصت التوجيهات الطبية 
األوروبية ببدء العالج عندما 
يكون عدد الخاليا المناعية  

أقل من 350. CD4

سيمنع العالج من 

تفاقم األضرار على جهاز 
المناعة، مما يعني تقليل 

خطر التعرض باألمراض في 
المستقبل.

معلومات مهمة

 CD4  يعطي فحص عدد الخاليا المناعية
بالدم معلومات عن مقدرة جهاز المناعة. 
 CD4 وجود عدد كبير من الخاليا المناعية

يعني أن جهاز المناعة قوي.

سيقوَي هذا العالج جهاز المناعة لديك. 
وبالتالي سيكون قادرًا على محاربة العدوى 

واألمراض مرة أخرى.


