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רוצה לקבל מידע נוסף?

NAM הוא ארגון HIV קהילתי, בבריטניה. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם 
מומחים בתחומי הרפואה, המחקר והעבודה הסוציאלית, ועם אנשים שנפגעו 
 ,HIV אנו מפיקים מידע מודפס ובאתר האינטרנט בנושא .HIV-באופן אישי מ

בשפה האנגלית, הכולל מקורות מידע עבור אנשים החיים עם HIV ועבור 
.HIV-מומחים העוסקים ב

חומר זה מבוסס על פרסום זכויות יוצרים מקורי של NAM. NAM איננה נושאת 
באחריות על דיוק התרגום או על הרלוונטיות המקומית.

כארגון דובר אנגלית, אנו מתנצלים על כך שאיננו יכולים להתכתב בעברית. 
אולם, אתר האינטרנט שלנו aidsmap.com כולל מאגרי מידע על נותני שירות 

בכל העולם. ניתן להתשמש בו למצוא ארגון או שירותי בריאות מקומי.

ניתן לבקר באתר aidsmap.com על מנת לקרוא ולהוריד קבצים מתורגמים 
אחרים.

היסודות

HIV-מסע הטיפול ב

האינפורמציה בחוברת זו משקפת 
את דרך הפעולה המומלצת לטיפול 

והשגחה על HIV  באירופה.

תוכן ועיצוב ממומן ע”י תוכנית מניעת 
HIV בפאן-לונדון, של שירותי הבריאות 

הלאומיים של בריטניה ושירותי 
הבריאות הלאומיים בדרום מערב 

אסקס
התרגום ממומן ע”י מרק, שארפ ודוהם

NAM זכויות יוצרים 2010
במידה ותרצה/י לתרגם, לעבד או 

לשכפל מסמך זה, אנא צור/י עמנו 
קשר.

מספר עמותה רשומה בבריטניה 
1011220

בכל שנה NAM מספקת מקורות מידע 
לאלפי אנשים בחינם. במידה ותרצה/י 

להרים תרומה, אנא פנה/י לאתר 
האינטרנט

www.aidsmap.com/donate

תודה ל-JAT על תרגום מקור מידע זה.

NAM
בית לינקולן

רחוב בריקסטון 1
SW9 6DE לונדון

טלפון:
 +44 (0) 20 7840 0050

פקס:
 +44 (0) 20 7735 5351

אתר אינטרנט:
 www.aidsmap.com

כתובת דוא”ל:
 info@nam.org.uk
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l כמו לכל אחד אחר, שינויים באורח 

החיים יכולים לשפר את הבריאות 
הכללית שלך.

l בדיקות דם שגרתיות יעידו על מידת 

הבריאות של המערכת החיסונית שלך, 
יאשרו את מידת הצורך בטיפול ויבדקו 

באיזו מידה הטיפול משפיע.

נקודות 
חשובות

.HIV-זהו תרשים המציג את מסעם של אנשים רבים בעת הטיפול ב

אולם, מצבו של כל אחד הוא שונה. הנסיבות האישיות שלך יכולות להוביל למסע 
שונה במעט.

תברר/י 
שאכן יש לך 

HIV

 CD4-רמת ה
נותרת מעל 

350

 CD4-רמת ה
מתחת 
ל-350

ייתכנו כמה תופעות לוואיתתכונן/י לטיפולבדיקות שגרתיות. יש לדאוג לבריאותך

ם
אי

רי
ב

ם ו
כי

רו
א

ם 
יי

ח

ם
אי

רי
ב

ם ו
כי

רו
א

ם 
חיי

ם
אי

רי
ב

ם ו
כי

רו
א

ם 
חיי

התחל קומבינציה 
חדשה של 

תרופות אנטי-
HIV

התייעצות?

HIV מפתח 
עמידות לכמה 

שכחת לנטול תרופות
את הכדורים

נטילת כדורים 
בדיוק על פי 

המרשם

שאלות?


