و انت ايضا؟
— Felix, 34

#EINFACHTESTEN
#EINFACHTESTEN
االختبار سهل جدا ويوضح لك فيما اذا
كنت مصاب بالفيروس.
حتى ال يتحول فيروس نقص المناعة
البشرية مرض اإليدز.

/einfachtesten
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نعم  -سأجري
اختبار فيروس نقص
المناعة البشرية!

لمعلومات إضافية

في الصفحة التالية ستجد جميع عناوين منظمات
 AIDS-Hilfenمساعدة اإليدز في النمسا.
suchthilfekompass.goeg.at/presentation

Sucht- und Drogen
Koordination Wien

Sucht- und Drogenkoordination Wien
Modecenterstraße 14/Block A/2. Stock, 1030 Wien
office@sd-wien.at
www.sdw.wien

Österreichische Ärztekammer
Weihburggasse 10–12, 1010 Wien
post@aerztekammer.at
www.aerztekammer.at

)Österreichische AIDS Gesellschaft (ÖAG
Bernardgasse 28/12, 1070 Wien
info@aidsgesellschaft.at
www.aidsgesellschaft.info

Österreichische Gesellschaft niedergelassener
)Ärzte zur Betreuung HIV-Infizierter (ÖGNÄ-HIV
Zimmermannplatz 1,1090 Wien
info@oegnae-hiv.at
www.oegnae-hiv.at

#EINFACHTESTEN
#EINFACHTESTEN
 einfachtesten#ببساطة قم بفحص االيدز
حملة إعالمية من قبل AIDS-Hilfe Wien
المعلومات تجدها عىل هذه الصفحة
www.aids.at/einfachtesten

Aids Hilfe Wien
)(Wien, Niederösterreich, Burgenland
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
01/599 37-0
office@aids-hilfe-wien.at
www.aids.at
aidsHilfe Kärnten
Bahnhofstraße 22/1
9020 Klagenfurt
0463/551 28
kaernten@hiv.at
www.hiv.at
AidsHilfe Oberösterreich
Blütenstraße 15/2
4040 Linz
0732/2170
office@aidshilfe-ooe.at
www.aidshilfe-ooe.at
Aidshilfe Salzburg
Innsbrucker Bundesstraße 47
5020 Salzburg
0662/881 488
salzburg@aidshilfen.at
www.aidshilfe-salzburg.at
AIDS-Hilfe Steiermark
Hans-Sachs-Gasse 3
8010 Graz
0316/815 050
steirische@aids-hilfe.at
www.aids-hilfe.at
AIDS-Hilfe Tirol
Kaiser-Josef-Straße 13
6020 Innsbruck
0512/563 621
office@aidshilfe-tirol.at
www.aidshilfe-tirol.at
Aidshilfe Vorarlberg
Kaspar-Hagen-Straße 5
6900 Bregenz
05574/465 26
contact@aidshilfe-vorarlberg.at
www.aidshilfe-vorarlberg.at

ال يمكن الحد معرفة ما إذا كان احدهم
مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية

يمكن أن يبقى الفيروس دون أن يالحظه أحد لسنوات حتى
يضعف الجهاز المناعي ومن ثم يصاب االنسان باإليدز .اليوجد
شفاء من مرض االيدز ولكن يمكن التعامل معه كلما تم
تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية في وقت مبكر  ،كان
ذلك أفضل لصحتك.
حتى ال يصبح فيروس نقص المناعة البشرية إيدز
االيوم يمكن لالنسان التعامل مع الفيروس جيدًا بحيث
يمكنك التعايش معه  -العالج فعال للغاية بحيث ال تصاب
باإليدز عىل اإلطالق.
هذا هو سبب أهمية إجراء االختبار بانتظام  -وإليك بعض
األسباب الوجيهة إلجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية:
•االختبار يوضح لك  -هل أنا مصاب بفيروس نقص المناعة
البشرية أم ال؟

•إن معرفة إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن
يساعد في حماية اآلخرين من اإلصابة .ال يمكن لألشخاص
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتناولون
أدوية فيروس نقص المناعة البشرية نقل الفيروس أثناء
ممارسة الجنس .حتى أثناء الحمل والوالدة  ،فإن خطر انتقال
العدوى إىل الطفل ضئيل.
•من السهل عالج فيروس نقص المناعة البشرية  -سيحمي
التشخيص والعالج صحتك وتتمكن ان تعيش حياة جيدة
وطويلة.
•من السهل إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية
 ،يمكنك إجراء االختبار دون الكشف عن هويتك ومجانا في
 AIDS-Hilfenمراكز المساعدة الخاصة باإليدز.
إذا كان لديك أي أسئلة حول فيروس نقص المناعة البشرية
أو اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو التعايش مع
فيروس نقص المناعة البشرية أو أسئلة حول  PREPو ، PEP
يرجى االتصال بأقرب  AIDS-Hilfenمركز اإليدز.

كان من الممكن أن أكون مصاب

قواعد الممارسة االمنة للجنس

قواعد االستخدام اآلمن

•مع ( PEPالوقاية بعد التعرض)  -هذه أدوية لفيروس نقص
المناعة البشرية  -يمكنها عادتا ً إيقاف العدوى.

•عند ممارستك للجنس مع اشخاص مختلفين :قم بإجراء
فحوصات منتظمة لألمراض المنقولة جنسياً!

معلومات عامة:

•هذه االدوية يجب أن تؤخذ خالل أول  48ساعة بعد خطر
العدوى المحتملة.

دائما الواقي
•بالنسبة للجنس المهبلي والشرجي :استخدم
ً
الذكري ذي العالمات التجارية الجيدة  -انتبه إىل تاريخ انتهاء
الصالحية! .استخدم كل واقي ذكري مرة واحدة فقط  ،واستخدم
مرطب مهبلي إذا لزم األمر.

• تصرف في أسرع وقت ممكن

•بعد ذلك لن يكون هذا ممكنا.
•اتصل ب  AIDS-Hilfenمركز مساعدة اإليدز أو
 Drogenberatungsstelleمركز االستشارات الدوائية:
اسأل أين وكيف يمكنك الحصول عىل  PEPفي مقاطعتك
او مدينتك.
•وسوف يقدم لك الطبيب المسؤول االستشارة المناسبة ،
وإذا لزم األمر  ،يصف لك .PEP

تصرف في أقرب
وقت ممكن بعد
حالة الخطر!

فيما يلي أهم الحقائق التي تم تلخيصها لك:

•عند ممارسة الجنس الفموي (المص /اللعق :ال تدع أي
حيوان منوي أو دم يدخل فم .نصيحة :استخدم الواقي الذكري
أو  Lecktücherقطعة بالستيكية يتم وضعها عىل منطقة
الفرج أو الشرج عند ممارسة الجنس الفموي) او استخدم ال
Frischhaltefolie
•عند استخدام اليد و األصابع :استخدم القفازات التي تستخدم
لمرة واحدة فقط
•عند ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات :عندما تكون في
حالة سكر  ،يمكن أن تفعل أشياء أو تسمح لنفسك بما ال تريده
في الواقع .عندما تكون في حالة سكر  ،تأكد من أنك ال تفقد
السيطرة عىل نفسك تماما
•في أي ممارسة جنسية  ،نعم تعني نعم وال تعني ال و هذا لك
ولآلخرين.
•توجد ادوية يمكن أن تحميك من اإلصابة بفيروس نقص المناعة
البشرية تسمى ( HIV-PrEPالوقاية قبل التعرض) هذا الدواء يقي
فقط من فيروس نقص المناعة البشرية وليس األمراض األخرى.
هذا الدواء اليتم دفع ثمنه من قبل التأمين الصحي .عليك أن
تدفع ثمنه بنفسك .اتصل بقسم مساعدة اإليدز AIDS-Hilfe
للحصول عىل مزيد من المعلومات.

احمِ نفسك بالواقي
الذكري.

فيما يلي أهم الحقائق التي تم تلخيصها لك:
• ابحث عن المعلومات و تعرف عىل المواد التي تستخدمها.
• انتبه جيدا للجرعة التي تستخدمها.
• تجنب خلط المواد و العقاقير و استخدامها.
•انتبه إىل النظافة (استخدم ادوات معقمة  ،غسل اليدين
وتنظيف األسطح المستخدمة الخ.)....

ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟
ما هو اإليدز؟

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يضر بجهاز المناعة.
يحتاج االنسان إىل جهاز مناعة قوي للبقاء بصحة جيدة .يمكن
ان يتضرر جهاز المناعة بعد مرور بعض الوقت عىل اإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية .مما يؤدي إىل االصابة
بأمراض خطيرة .و عندها نتحدث عن مرض اإليدز.

كيف تحدث العدوى؟

•تأكد من وجود شخص يمكنه مساعدتك إذا لزم األمر في
الحاالت الحرجة.

في معظم األحيان  ،ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن
طريق الجنس بدون استخدام الواقي الذكري .كما أنه من السهل
جدًا أن تصاب بالعدوى عند مشاركة أدوات تعاطي المخدرات
(مثل الحقن والمالعق و القطن و الشاش الخ)...

عند الشم و االستنشاق والتدخين:

كيف تستطيع حماية نفسك؟

• خذ فترات راحة من االستهالك.
دائما.
• استخدم األنبوب الخاص بك
ً
• إحرص عىل نظافة األنبوب وعدم وجود حواف حادة به.
دائما األنبوب الخاص بك.
• استخدم
ً
عند االتعاطي في الوريد:
•استخدم دائما الحقن و االدوات النظيفة الخاصة بك و يكون من
االفضل إذا أمكن ان تكون االدوات معقمة (مالعق ،فالتر ،ماء،
إلخ.)...
•تخلص من الحقن والملحقات المستخدمة بصورة آمنة و ال
تستخدمهم مرة أخرى أو تعيرهم لشخص اخر .

احصل عىل المعلومات

 ...حول التحذيرات من المواد في مراكز فحص العقاقير و  /أو
اختبار المواد الخاصة بك .هذا ممكن حال ًيا في فيينا وإنسبروك:

checkit! - Kompetenzzentrum für Freizeitdrogen
()www.checkyourdrugs.at
افحصها ! في  -مركز مختص بفحص االدوية الترويجية
)Z6 (www.drogenarbeitz6.at

و ايضا يقدم النصح و االجابة عىل كل االسئلة المتعلقة
بالمخدرات

عند ممارسة الجنس:

• احم نفسك بالواقي الذكري.
•يمكنك الحصول عىل الواقي الذكري مجانًا من العديد من
مراكز االستشارة .عىل سبيل المثال مراكز مساعدة اإليدز أو في
مراكز اإلدمان و والمنظمات المساعدة في مكافحة المخدرات.
•يمكنك ً
أيضا شراء الواقي الذكري من السوبر ماركت و متاجر
األدوية والصيدليات.
عند تعاطي المخدرات:
• استخدم فقط األشياء الخاصة بك لتعاطي المخدرات.
•ال تشارك احدا الحقن الخاصة بك واألنابيب والفلتر والقطن
و الشاش الخ....
•استخدم خدمات وعروض تبديل الحقن المجانية المتاحة في
في مراكز مساعدة االيدز واستشارات اإلدمان والمخدرات
Sucht- und Drogenberatungsstellen AIDS& -Hilfe
•يمكنك بالطبع ً
أيضا شراء الحقن واإلبر وما إىل ذلك من الصيدلية.
•في فيينا ،يمكنك ً
أيضا استبدال الحقن في االماكن المخصصة
اليواء المشردين وفي بعض الصيدليات.

