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 األدویة والناجون
فیھا لطلب خدماتك. یجب أال تطلب منھم أبًدا   نفي الفترة التي یأتو ضحایا العنف األسري عدد من األدویة المعالجة المختلفةقد یتناول 

أن یفصحوا عن تشخیصھم الطبي أو العقاقیر التي یتناولونھا حالیًا. باعتبارنا مناصرین، نحن نؤمن باستقاللیة الناجین ویجب أن یشمل 
 ذلك حمایتھم لمعلوماتھم الطبیة.

 
 عن أدویة فیروس نقص المناعة البشري

عالج فیروسات النسخ  عة، یشار إلیھا أیًضا باسمھناك أدویة متنو
فیروس نقص المناعة اآلن لعالج  باألسواقمتاحة وھي العكسي، 

تساھم في خفض فإنھا یومیًا  ھذه األدویة عند تناول .البشري
فیروس نقص المناعة  الحمل الفیروسي مما یحد من انتقال

البشري بدرجة كبیرة. عند تناول ھذا العالج وفقًا لتعلیمات 
یمكنھ أن یحد من الحمل الفیروسي إلى مستویات ال الطبیب، 

یمكن كشفھا، مما یعني أن في ھذه الحالة ال یمكن تبین فیروس 
قیاسي. بمجرد الوصول إلى الدم ال بتحلیلنقص المناعة البشري 

یصبح انتقال الفیروس عن لذي ال یمكن تبینھ، ھذا المستوى ا
 طریق الجنس في حكم المستحیل.

ھناك أیًضا أدویة قادرة على الحد من اإلصابة بفیروس نقص 
المناعة البشري بدرجة كبیرة عند تناولھا وفقًا لتعلیمات الطبیب، 
تسمى العالج الوقائي السابق للتعرض. تبین أن ھذا العالج عند 

یحد من خطورة اإلصابة بفیروس نقص المناعة تلقیھ كما ینبغي 
 .(CDC.gov)بالمائة  99 البشري عن طریق الجنس بنسبة

 

 

الناجي عن تاریخھ الطبي یجب أن یكون  حدیث
 طواعیة دائًما.

 

أخذ منھم أدویة. توزیع األدویة یعد مخالفًا ال ت
 للقانون.

 

 

أعط الناجین صنادیق موصدة لتخزین األدویة 
 بھا.
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 تكالیف عالج فیروس المناعة البشري
وقد تمثل دوالر في الشھر،  4000-2000تكالیف عالج فیروس نقص المناعة البشري متفاوتة، تتراوح بین 

تدیر شركات العقاقیر وعائقًا أمام ھؤالء الذین یحتاجون العالج. مع ذلك، تتوفر برامج مساعدة في ھذا الشأن. 
أو منخفض التكلفة لھؤالء المؤھلین لھ. ومؤسسات العالج "برامج مساعدة المریض" التي توفر عالًجا مجانیًا 

یقوم برنامج ریان وایت للمساعدة الدوائیة ضد اإلیدز بمنح األموال لكل الوالیات والمقاطعات بالوالیات و
المتحدة لعالج نقص المناعة البشري. لكن قوائم االنتظار بتلك البرامج قد تطول وتختلف األدویة التي تتضمنھا 

 من والیة ألخرى.

 العمل مع الناجین

الشبكة الوطنیة 
 إلنھاء العنف األسري
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