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 فیروس نقص المناعة البشریة ما نعرفھ عن
فیروس نقص المناعة البشریة فیروس ال یصیب سوى اإلنسان ویؤدي  •

الذي یمثل منظومة الجسم في محاربة إلى إضعاف جھاز المناعة 
 األمراض.

 المنوي والسائل الدمینتقل فیروس نقص المناعة من خالل  •
 4.الثدي وحلیب الشرجیة السوائلو المھبلیة واإلفرازات

الحد  للعمل على أساسیة وسیلةلمعرفة حالتك التحالیل الدوریة  إجراء •
 3من انتقال فیروس نقص المناعة.

ال یتوافر عالج شافي من فیروس نقص صحیح أنھ حتى اآلن  •
أبلغ األثر على لھما المبكرین  الرعایة الطبیة والعالج إال إن، المناعة

 3.الفیروس انتقالوخفض معدالت  إطالة العمر
 

ما نعرفھ عن من یُصاب بنقص المناعة 
 البشریة

تمثل النساء واحد من كل أربعة من المصابین بفیروس  •
 1نقص المناعة في الوالیات المتحدة.

یُقدر المصابون بفیروس نقص المناعة في الوالیات المتحدة  •
 2ملیون شخص. 1.2بحوالي 

  5%) ال یعرف أنھ مصاب.13واحد من كل ثمانیة مصابین ( •
اإلثنیة /العرقیةیمثل األمریكیون األفارقة أو السود أكثر الكثافات  •

 3تأثًرا، یلیھم األمریكیون ذوو األصول الھسبانیة أو الالتینیة.
الرجال الذین یقیمون العالقة الجنسیة مع رجال ھم أكثر  •

  6.واإلثنیات الكثافات تأثًرا بین كل األعراق
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 عن انتقال فیروس نقص المناعة البشریة ما نعرفھ
یعتبر االتصال الجنسي مع الجنس اآلخر أكثر الطرق شیوًعا النتقال فیروس نقص المناعة البشریة بین  •

 7%). 16واإلبر المستخدمة في تناول العقاقیر بالحقن (الملوثة %) یلیھ تشارك أدوات اإلعداد 84النساء (

انتقال الفیروس من األم للطفل في أثناء الحمل أو المخاض أو الوالدة  – وما حولھا الوالدة في فترةاالنتقال  •
 خفضھي أكثر الطرق شیوًعا إلصابة األطفال بفیروس نقص المناعة البشریة. یمكن  –أو الرضاعة 

 8% أو أقل بتناول األدویة المناسبة في أثناء فترة الحمل وبعدھا.1احتمالیة انتقال الفیروس إلى 

انتقال فیروس نقص نظًرا ألن االنضباط ینخفض مع تعاطي المخدرات والكحولیات، تتزاید معھما احتمالیة  •
 9المناعة في أثناء االتصال الجنسي.
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-https://www.cdc.gov/hiv/basics/hiv أي من سوائل الجسم تنقل فیروس نقص المناعة البشریة؟  1

transmission/ body-fluids.html 
 

-CD4  http://www.aids.gov/hiv-aids-basics/justاختبار عدد  ،AIDS.govمنصة  2
diagnosed-with- hiv-aids/understand-your-test-results/cd4-count/ 

 
-http://www.aids.gov/hiv-aidsالبشریة/اإلیدز؟. ما ھو فیروس نقص المناعة ، AIDS.govمنصة  3

basics/hiv-aids-101/ what-is-hiv-aids/ 
 

 /https://www.cdc.gov/hiv/group/genderفیروس نقص المناعة البشریة والمرأة: معرفة الحالة. 4
women/status-knowledge.html 

 
-https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and نبذة مختصرة من إحصائیات الوالیات المتحدة. 5

trends/ statistics 
 

 .https://www.hivما تأثیر فیروس نقص المناعة البشریة على األقلیات العرقیة واإلثنیة بالوالیات المتحدة؟  6
gov/hiv-basics/overview/data-and-trends/impact-on-racial-and-ethnic-minorities 

 
فیروس نقص المناعة البشریة والمرأة  7

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/group/gender/women/cdc-hiv- women.pdf 
 

 /https://www.cdc.gov/hiv/group فیروس نقص المناعة البشریة والمرأة الحامل والرضع واألطفال  8
gender/pregnantwomen/index.html 

 
-https://www.cdc.gov/hiv/basics/hiv فیروس نقص المناعة البشریة والتعاطي  9

transmission/ substance-use.html 
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