






صـنـدوق األمـــم املتحــدة للســكـان 

  قلة نتيجة   ( أناث  و  ذكور   ) الشباب  فئة 
املعلومات و التوعية و التثقيف.

 ينتقل فيروس االيدز فقط عن طريق اجلنس ! 

 ينتقل فيروس االيدز عن طريق املمارسات اجلنسية غير 
وحقن  ابر  واستخدام  ومشتقاته  الدم  نقل  املصابني،  مع  احملمية 

ملوثة، االنتقال من األم إلى الطفل.

 يجب احملافظة على ثقافتنا وهي جزء من الدين ؟

القيم،  التقاليد،  العادات،  من  مجموعة  هي  الثقافة  
املعتقدات والطقوس التي تعتمدها مجموعة بشرية وتلتزم جتاهها 
على مرور الزمن ، الثقافة حتدد املشاعر واملعتقدات حول مواضيع 
تتعلق باحلياة: املوت، الزواج، الطالق، املرض، اإلعاقة، الوالدة، احلياة 
العادات  بجميع  التسليم  علينا  ليس  والشفاء،  العالج  اجلنسية، 
التفكير  علينا  يجب  ولذا  اجلهل  على  قائم  فبعضها  التقاليد  و 
قبل التسليم بعادتنا و تقاليدنا، مع العلم أن العديد من العادات 
و التقاليد لها مرجعية دينية ولكن العديد من املارسات اخلاطئة 

يتم أعطائها قالب ديني.

 يجب علينا وصم املتعايشني مع االيدز من أجل سمعة 
اجملتمع الفلسطينية.

العيش  في  األنسان  حق  مع  تتعارض  ألنها  صائبة  غير   
الكرمي. 

مؤسسة  أو  مجتمع  أو  شخص  يتخذه  إجراء  أو  تصرف  هو  التمييز 
إلى  انتمائهم  إمكانية  أو  انتمائهم  بسبب  أشخاص  جتاه  دولة  أو 
مجموعة معينة، ويكون هذا التصرف مسيء ومجحف بحقهم.                                                           

من أشكال التمييز الطرد من املدرسة،الطرد من العمل و عدم احلفاظ 
والنفسية  الصحية  الرعاية  تقدمي  ورفض  واخلصوصية  السرية  على 
واالجتماعية، ومن النتائج السلبية للتمييز ضد املتعايشني مع االيدز: 

 .|خسارة الوظيفة

  .انتهاك حلقوق اإلنسان

  -أثر سلبي على نفسية حاملني الفيروس
املتأثرين بالفيروس.

   باالختبارات القيام  من  األشخاص  منع 
املطالبة  العدوى،  التقاء  من  للتأكد 

بالعناية والرعاية الالزمة.

 األديان السماوية ضد املتعايشني مع فيروس نقص املناعة 
البشري االيدز!

املريض  زيارة  على  حثت  ا  جميعها   السماوية  األديان   
تربى  مثال  فاملسلم   املريض  زيارة  آداب  خالل  من  نفسيته  ومراعاة 
وسلم  عليه  اهللا  النبي  صل  وعلى سيرة  اإلسالمية  األخالق  على 
ال يشمت في احد وال يفرح في مصائب اآلخرين سواء مسلمني أو 

غير مسلمني 

  الشماتة تظهر  :(ال  وسلم  عليه  اهللا  قال صل 
ألخيك فيرحمه اهللا ويبتليك ) رواه الترمذي .

  قوم يسخر  ال  امنوا  الذين  أيها  :(يا  تعالى  قال 
نساء  وال  منهم  خيرا  يكونوا  أن  عسى  قوم  من 
تلمزوا  وال  منهن  خيرا  يكن  أن  عسى  نساء  من 
االسم  بئس  باأللقاب  تنابزوا  وال  أنفسكم 
سورة  من   ١١ رقم  أية   .  ( اإلميان  بعد  الفسوق 

احلجرات .

  ول رَسُ نهُ قال، قال  ُ عَ وعن أبي موسى رضي اهللاَّ
املريض،  عودوا  لَّم:  وَسَ لَيهِ  عَ  ُ اهللاَّ لَّى  صَ  ِ اهللاَّ

. ارِيّ وأطعموا اجلائع، وفكوا العاني رواه البُخَ

في  احلق  لهم  متييز  بدون  األشخاص  جميع  بأن  اجلمعية  تؤمن 
التعلم واحلصول على معلومات بشكل عام وتعليم جنسي شامل 
اخلاصة  القطاعات  في  واملساواة  واملفيدة  الضرورية  واملعلومات 
والعامة وهذا يندرج حتت املادة الثامنة من احلقوق اجلنسية التي مت 
إعالنه من قبل اإلحتاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن احلقوق اجلنسية 

والذي ينص على» احلق في التعلم واملعلومات». 

املكتب التنفيذي

القدس- وادي اجلوز- املنطقة الصناعية- عمارة التنور 

هاتف 6283636-02  /6280630 -02، فاكس:6261675 -02

لالستفسار عن ساعات الدوام ومواعيد األطباء الرجاء االتصال على 
أرقام الهواتف التالية:

الهاتف العنوان  مركز تقدمي
اخلدمة

02-2228857

02-2219187

عني سارة - عمارة األمل باهللا- ط3

عني ساره - عمارة األمل باهللا- ط4

 مركز تقدمي
اخلدمة اخلليل

 مركز اخلدمات
 الصديقة
للشباب

08-2848667  حي الرمال - شارع النصر- فوق
مطبخ بيروت- الطابق األول

 مركز تقدمي
اخلدمة غزة

 مركز اخلدمات
 الصديقة
للشباب

02-2770438  باب الزقاق – بجانب مستشفى
احلسني - الطابق األول

 بيت حلم

02-2217284 مبنى سيدات حلحول – ط1  حلحول
02-2980320 شارع اإلرسال - فوق مخبز األمني- ط1  رام اهللا
02-2792260 البلد القدمية – باطن الزيت أبو ديس

www.pfppa.org : الصفحة اإللكترونية

info@pfppa.org  :البريد اإللكتروني

انضموا الى صفحة “PFPPA“ على الفيس بوك 

احلق في التعلم واملعلوماتاحلق في التعلم واملعلوماتوالذي ينص على» احلق في التعلم واملعلومات





وحماية  تنظيم  جمعية  سعي  أطار  في  النشرة  هذه  أعداد  يأتي 
األسرة الفلسطينية بتوضيح احلقائق حول بعض املعتقدات اخلاطئة 
اجملتمع  في  السائدة   ( األيدز   ) البشري  املناعة  نقص  فيروس  حول 

الفلسطيني و مدى تأثير هذه األعتقادات على حياة األفراد. 



  العوز «متالزمة  هو  اإليدز  ملرض  العلمي  االسم 
املناعة  نقص  “فيروس   أو  املكتسب»  املناعي 

البشري 
   “Acquired Immune Deficiency Syndrome”

 AIDS أو اختصارا

  ويسببه فيروس املناعي البشري  يصيب اجلهاز   مرض 
نقص املناعة البشرية والفيروس هو:

  هو فيروس يهاجم خاليا اجلهاز املناعي املسئولة عن الدفاع
يفقد  وبالتالي  اخملتلفة.  العدوى  أنواع  ضد  اجلسم  عن 
ويصبح  املعدية.  اجلراثيم  مقاومة  على  قدرته  اإلنسان 
تنتهز  األمراض   وهذه  االنتهازية  واألورام  لألمراض  عرضة 
حياة  على  خطر  لتشكل  املناعي  اجلهاز  لتدمير  فرصة 

املتعايش مع الفيروس . 

  البشري املناعة  نقص  ”فيروس  الفيروس  هذا  يسمى 
املكتسب.  

 HIV أو اختصارا  “Human Immune-deficiency Virus”

واملنىوكالدماخلطرةللسوائلالتعرضمبجرد
البشرياملناعةنقصبفيروسالعدوىتنتقلاملهبليالسائل

إالالعدوىينقلأنميكنالالسوائللهذهالتعرض
وهىمجتمعهشروطبثالث

  .وجود فيروس اإليدز بهذه السوائل

  هذه في   ً مرتفعا الفيروس  تركيز  يكون  أن 
املعدية  باجلرعة  يسمى  ما  وهو  السوائل 
فى  مرتفعة  الفيروس  نسبة  تكون  حيث 
و   ( املبكرة  املرحلة   ) العدوى  حدوث  بداية 
نهاية مرحلة اإلصابة ( املرحلة النهائية ) . 

  الدورة إلى  طريقها  السوائل  هذه  جتد  أن 
السليم  الطرف   ) اآلخر  للطرف  الدموية 
كالناموس  الالدغة  احلشرات  معتقد:    .(

تنقل العدوى باإليدز!

الناموس وجميع احلشرات ال تنقل العدوى باإليدز ألن فيروس 
اإليدز يفقد تأثيره في إحداث العدوى خارج جسم اإلنسان وليست له 

دورة حياة داخل جسم البعوضة ( مثل طفيل املالريا ). 

األسنانطبيبعيادةفياإليدزينتقل
الطرق أتباع مت إذا األسنان عيادات في اإليدز ينتقل ال 
األدوات تطهير فمجرد ،لألدوات التعقيم عملية في الصحيحة
أن كما  وجد إن  الفيروس على بالقضاء كفيلة واآلخر املريض بني
على تقضى م حرارة ودرجة للهواء التعرض مبجرد ميوت الفيروس

الفيروس

 ينتقل اإليدز في صالونات احلالقة!
  هناك عدة شروط لنقل العدوى داخل صالون احلالقة من 
جرح  حدوث  يجب  مصاب  وجود  افتراض  فمع  توافرها  املستحيل 
وتلوث الشفرة بالدم ثم استخدام نفس الشفرة في التو واللحظة 
قبل تعرض نقطة الدم لشخص آخر. ومن املستحيل حدوث ذلك 

ولم تسجل أي حاالت مت فيها نقل العدوى بصالون احلالقة. 

ً لفيروس االيدز من األنثى ؟   الذكر أكثر تعرضا
 بالعكس األنثى هي األكثر تعرضا لفيروس االيدز لألسباب 

التالية: 

من  أكبر  مساحة  ميثل  للمهبل  املبطن  الغشاء 
الغشاء املبطن لعضو الذكر ( أكبر ٥ مرات )

  السائل في  الفيروس  تركيز 
تركيزه  من  مرات   ١٠ أكثر   املنوي 

في االفرازات األنثوية و احليوانات املنوية 
تظل فترة ال بأس بها في جسم املرأة لذا 

يكون تعرضها أكثر من  الرجل.

  و ضعيفة  الرحم  عنق  منطقة  تعتبر 
باألخص عند صغيرات السن و املرأة احلامل. 

  جنسيا املنقولة  العدوى  تكون  ال  عادة 
النساء  عند  عالمات  أو  بأعراض  مصحوبة 

فال تعالج.

  من يزيد  لألنثى  الشهرية  الدورة  حدوث 
احتمال العدوى أو نقلها في حالة إصابتها 

أو الطرف اآلخر. 

أكثر  اجلنسية  العالقة  ممارسة  يجب  االيدز  ينتقل  حتى    
من مرة مع الشخص املتعايش مع فيروس االيدز !

عدم  ولكن  واحدة  جنسية  عالقة  من  العدوى  حتدث  قد   
حدوثها  عدم  يعنى  ال  مرة  ألول  جنسية  عالقة  من  العدوى  حدوث 
فيما بعد، فكلما  زادت مرات  األتصال اجلنسي كلما زاد احتمال 

حدوث 

 ميكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الطعام والشراب!
عن  االنتقال  البشري  املناعة  نقص  لفيروس  ميكن  ال   
طريق الطعام والشراب فالعصارة املعدية احلمضية كفيلة بقتل 

الفيروس.

 ال ينتقل فيروس االيدز عن طريق الرضاعة الطبيعية من 
األم؟

بحيث  الشرب،  األكل   عن  تختلف  الرضاعة  عملية   
الرضاعة قد تنقل فيروس االيدز من األم للطفل لألسباب التالية 

  على حتتوى  التي  السوائل  من  املصابة  األم  لنب 
نسبة عالية من الفيروس (اجلرعة املعدية) 

  أشهر لعدة  الرضاعة  لعملية  الطفل  تعرض 
يسمح للفيروس باختراق األغشية اخملاطية للفم 
عند  حتى  أو  ميكروسكوبية  جروح  أي  وجود  عند 
بداية ظهور األسنان أو عض الطفل حللمة الثدي 

وغير ذلك.

 تظهر أعراض االيدز مبجرد اإلصابة به !
 نظرا الن األجسام املضادة للفيروس حتتاج لبعض الوقت 
حتى تتكون فإن اختبار األجسام املضادة للفيروس ال يكون ايجابيا 
املضادة  األجسام  على  العثور  ميكن  ما  عادة   ) العدوى  حدوث  فور 
األصابة  من  شهور   ٣ مرور  بعد  املصابني  معظم  في  للفيروس 

بالعدوى).

 ال يوجد أعراض لأليدز ! 
بالعدوى  اإلصابة  من  أسابيع  ثالثة  إلى  أسبوعني  بعد   
معينة  أعراض  تظهر  املكتسب   البشري  املناعة  نقص  بفيروس 

مثل: 

              .تضخم الغدد الليمفاوية

           .نقص في الوزن

  .ضيق في التنفس

           .بقع حمراء على اجللد أو الفم أو اجلفون

  .ارتفاع في درجة احلرارة مع العرق الليلي الغزير

      .سعال جاف يستمر فترة طويلة

           . األعياء املستمر

  .إسهال مستمر

  تستمر هذه األعراض ملدة شهر أو شهرين
البعض  عند  تختفي  وقد  البعض،  عند 
بالعدوى  اإلصابة  بني  مدة  هناك  اآلخر. 
تعتمد  املدة  وهذه  املناعة.  جهاز  وانهيار 
وقد  الشخصية،  الصحة  سالمة  على 
تتراوح من سنة إلى ١٥ سنة أو أكثر، خالل 
هذه الفترة يكون الشخص حامال فيروس 

نقص املناعة البشري. 

 ال يوجد فئات أكثر عرضة للخطر لإلصابة بفيروس االيدز! 

نتيجة  الفيروس  اللتقاط  عرضة  أكثر  فئات  يوجد   
لسلوكيات خطيرة يقوموا بها أوهم مخالطني ألناس ذو سلوكيات 
خطيرة ويندرج حتت هذا املسمى األشخاص املصابني بااللتهابات 

املنقولة جنسيا. 

  الرجال مع  اجلنس  ميارسون  الذين  الرجال 
(عالقات جنسية عن طريق الشرج ).

  عالقات) باجلنس  العامالت 
و(عالقات  متعددة)  جنسية 

جنسية خارج إطار الزواج ). 

  .متعاطي اخملدرات عن طريق احلقن

من

السائل
تركيزه

الشرج ).

عالقات 
عالقات 

احلقن


