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 لكفطو نفسك حماية

 البشرية المناعة نقص فيروس لىع متطلعة تكوني أن عليك حامل، بأنك تعتقدين أو حامل آنت إن
 .يدزإلا مرض

(HIV)، يسبب ذيال الفيروس وهو 

 بعض الجمعال الطبيب سيسألك .طفلك وصحة بصحتك ايةنللع الالزمة حوصفلا إلجراء الطبيب ومراجعة لصحتك االنتباه فترة هو الحمل
 سيتم والوالدة، اضالمخ اءوأثن الوالدة قبل يةوتينالر رعايتك من آجزء .ممكنة صحة بأفضل وطفلك أنت تمتعك من ليتأآد صكوسيفح األسئلة
 الخيار هو الحمل أثناء البشرية المناعة قصن فيروس فحص .ذلك رفضت إذا إال ،(HIV) البشرية اعةنالم نقص فيروس من للتحقق فحصك
 .ولطفلك لك لاألفض

 ؟(HIV) بشريةلا عةالمنا نقص روسيف هو ما
أ والتلوث االلتهابات مكافحة يجعل مما الجسم، في المناعة جهاز يضعف مرض هو البشرية المناعة نقص فيروس

 ؟(HIV) يةالبشر عةناالم نقص يروسف ينتقل آيف

 .يقالتحق صعب ًارم

 مصاب شخص مع محقنة مشارآة أو يةماح ونبد الجنسية العالقة ممارسة يقطر عن سيرئي بشكل البشرية المناعة قصن وسفير ينتشر
 مصاب رجل مع الجنسية ارسةالمم طريق عن بالفيروس أصيبوا المتحدة الواليات في النساء معظم .البشرية المناعة نقص بفيروس
 .وسبالفير

 عن أو الوالدة، أو الحمل أثناء لطفلها الفيروس قلتن قد اإليدز ضمرب أو (HIV) البشرية المناعة قصن بفيروس المصابة الحامل المرأة
 .الطفل إرضاع يقطر

 طفلك؟ (HIV) شريةبلا اعةنالم قصن فيروس فحص اعدسي آيف
اضوالمخ الحمل أثناء لجةالمعا . 

 البشرية المناعة نقص بفيروس مصابة آنت إذا نهبأ لألطباء تبين

موجبة فحصك نتيجة انتآ إذا الجةلمعل حاجتك عن تنبيهك طريق عن وطفلك أنت يساعدك HIV فحص
 .لطفلك (HIV) البشرية المناعة نقص فيروس نقل خطر تقليل في تساعدك قد والوالدة

(HIV)، من آبير حدل يقلل أن بإمكانه المناسبة ألدويةا ببعض المعالجة فإن 
 .لطفلك لفيروسا نقلك احتماالت

 ة؟جبوم (HIV) بشريةلا اعةنالم نقص سرولفي صيفح يجةتن نتآا لو ذا ما
 أنهاب برتعت التي األدوية تناول عليك رحتقي أن األرجح من .الجالمع طبيبك مع لجةالمعا رقط بحث عليك موجبة، HIV فحص نتيجة انتآ إذا
 .عوامل عدة على ًااداستن حتك،ص على للحفاظ الوالدة بعد الدواء تناول في االستمرار لىع تشجيعك يتم وقد .الحمل أثناءًارطخ تسبب ال

 (HIV) يةالبشر لمناعةا قسن بفيروس إلصابةا من نفسك يةحما يمكنك
 )أنثى أو ذآر( وريثينيال ائينث/التكس مطاط استعمال •

 :يقطر عن
 مائية تزييت مواد فقط استعملي .حامل آنت إذا الجنسية العالقة سةمارم عند

 .فعالية قلأ وتجعله اطلمطا تضعف سوف اساألس الزيتية التزييت مستحضرات .األساس
 .األذنين لثقب أو الجلد لوشم أو ت،نايمتايفلا أو يديروتالس أو المخدرات لحقن المحقنة ارآةمش عدم •

 :رىأخ عدةمسا مصادر
 بسبب ارةواالستش اإلحالة مصادر ألجل (AIDS) 2437-367-800-1 الرقم على رنياآاليفو في HIV/AIDS لـ الساخن لخطاب اتصلي
 .منطقتك في الوالدة قبل (HIV) البشرية اعةنالم نقص يروسف الجةمع أخصائيو فيه بما HIV بـ اإلصابة
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