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الفهزس

حؼش٠ف اٌّشع 

أ٠ٓ حخضٍٝ خغٛسة ٘زا اٌّشع ؟

ِؼغ١اث اعظائ١ت فٟ اٌّغشب ٚاٌؼاٌُ 

عشق اٌؼذٜٚ

ً٘ ٕ٘ان ِٓ ػالس أٚ ٌماط ٌٙزا اٌّشع ؟

ِا اٌغب١ً ٌٍغذ ِٓ ٘زٖ ا٢فت ؟ 



ذعزَف الوزض

َ ع١ذ بذأ فٟ أِش٠ىا ٌُٚ ٠ىٓ  1978بذأ اٌٛباء ٠ضخاط ػاٌُ عٕت 
ٚلخٙا اٌغذد ٍِفخًا ٌالٔخباٖ ع١ذ واْ ِضشد عاالث ٌُ حخؼذ اٌؼششة 

.1981َعخٝ 

ِغ اٌبغذ ٚاٌذساعت ػٍُ أْ اٌّشع ٘ٛ ِٓ صشاء ١ِىشٚب ٠غغُ  
(  داء فمذاْ إٌّاػت اٌّىخغبت ) صٙاص إٌّاػت اٌّىخغبت ٌٚٙزا عّٟ 

ٌٍخ١١ّض ب١ٕٗ ٚب١ٓ ِشع فمذ إٌّاػت اٌٛسار١ت أٚ اٌغب١ؼ١ت اٌخٟ حٌٛذ  
.ِغ اإلٔغاْ

 (aids)صّؼج األعشف األٌٟٚ ِٓ وٍّت ٌٙزٖ اٌؼباسة ٌخىْٛ اعُ 
ٚحغ١ّخٗ إ٠ذص ٟ٘ اٌخغ١ّت األِش٠ى١ت ٌٗ ب١ّٕا اٌفشٔغ١١ٓ أعٍمٛا ػ١ٍٗ  

وّا عّٟ بغاػْٛ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٔغبت ألٔٗ ِشع ( اٌغ١ذا ) 
ٚبائٟ ٚلذ عبك اٌغاػْٛ فٟ اٌمشْ اٌّاضٟ ِٓ ع١ذ اٌخغش ػٍٝ  

إٌاط  



...أكمم ما َهٍ
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الرسوُح تاللغح العزتُح

متالزمت انعىز انمىاعٍ انمكتسب

َسببها

فُروس ومص انمىاعت انبشرٌ



ماذا َصُب فُروس انسُدا فٍ جهاز انمىاعت؟

T4

َصُة فُزوس السُذا الكزَاخ 

 الذهىَح الثُضاء وخاضح هنها 
T4الكزَاخ  اللوفاوَح  



VIHدورج دُاج دوح 

اٌخزب١ج. 1
اٌٌٛٛس. 2

إٌٛاة

اٌخضشد ِٓ األغش١ت 3

إٌّخغخت اٌؼىغ١ت.4

ٌٚٛس إٌٛاة . 5 

إٔخاس ِىٛٔاث اٌغّت. 6
حضّغ ٘زٖ اٌّىٛٔاث. 7

خشٚس . 8

CD4



...أكمم ما َهٍ
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دالح السُذا فٍ الوغزب

1986- - دالح1237 30/09/2003
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دالح السُذا فٍ الوغزب دسة الوناطك 

30/09/2003الىضعُح فٍ  
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4%
3%

3%

 مناطق أخرى %19

مراكش %12

الذار البيضاء 

18%

سوس درعة : 

20%

سوس ماست درعت انذار انبيضاء انكبرى مراكش حاوسيفج انرباط سال زمور زعير

طىجت حطوان دكانت عبذة انشرق مكىاس 

حادنت أزالل مىاطك أخرى



دالح السُذا فٍ الوغزب 

- 1996)دسة السن هاتُن  30/09/2002)

عذوي هثكزج فٍ دالح اإلناز
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الجنس النثوي الجنس الذكري



دالح السُذا فٍ الوغزب دسة طزق العذوي
- 1996:  هاتُن  30/09/2003

2% 5% 4%2%

مخذرات

4%
جنسيون

8%

متغايرو الجنس 

73%

مخغايروا انجىس انجىسيون انمخذراث لبم انوالدة ححاله انذم اسباب مخعذدة غير معروفت

هُونح العذوي تُن هرغاَزوا الجنس 



39,400,000

3,100,000
4,900,000

عدد انمصابُه بفُروس اإلَدز اإلصاباث انجدَدة بفُروس اإلَدز خالل 2004  

عدد انىفُاث مه اإلَدز خالل 2004  





39.4 (35.9 – 44.3) million : الوجوىع

انىسطً اوروبا
وانغربُت
610 000

شمال افرَمُا وانشرق 
األوسط

540 000

جىىبُتانافرَمُا 
25.4 million

اوروبا انشرلُت واسُا 

انىسطً

1.4 million 

اسُا انجىىبُت
7.1 million

اسُاوُا
35 000

امُركا انشمانُت
1.0 million

انكاراَُب
440 000

امُركا انالتُىُت
1.7 million

اسُا انشرلُت
1.1 million



4.9 (4.3 – 6.4) million : الوجوىع

اوروبا انىسطً 
وانغربُت
21 000

شمال افرَمُا وانشرق 
األوسط
92 000

جىىبُتانافرَمُا 
3.1 million

اوروبا انشرلُت 

واسُا انىسطً
210 000 اسُا انشرلُت

290 000
اسُا انجىىبُت

890 000

اسُاوُا
5 000

امُركا انشمانُت
44 000

انكاراَُب
53 000

امُركا انالتُىُت
240 000



3.1 (2.8 – 3.5) million : الوجوىع

اوروبا انىسطً 
وانغربُت
6 500

شمال افرَمُا وانشرق 
األوسط
28 000

جىىبُتانافرَمُا 
2.3 million

اوروبا انشرلُت 

واسُا انىسطً
60 000

اسُا انشرلُت
51 000

اسُا انجىىبُت
490 000

اسُاوُا
700

امُركا انشمانُت
16 000

انكاراَُب
36 000

امُركا انالتُىُت
95 000



92,000
28,000

540,000

عدد انمصابُه بفُروس اإلَدز اإلصاباث انجدَدة بفُروس اإلَدز خالل 2004  

عدد انىفُاث مه اإلَدز خالل 2004  











:بعد اإلصابت بعدوي انسُدا، َتىاجد انفُروس فٍ

الذمىع

الذم

حلية الرضاعح

اإلفرازاخ الجنسيح

 (الريك)اللعاب

العرق

الثىل

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم



:َىتمم عه طرَك

الذمىع

الذم

حلية الرضاعح

اإلفرازاخ الجنسيح

 (الريك)اللعاب

العرق

الثىل

خطأ

خطأ

صذُخ

صذُخ

صذُخ

خطأ

خطأ



...ال َىتمم انسُدا عه طرَك...َىتمم انسُدا عه طرَك



ما هٍ مراحم انعدوي؟ 

المرحلة 
: األولى

عىارضهامدتها

المرحلة 
:  الثانية

المرحلة 
:  الثالثة

أساتيع 4–3

عدة سنىات

سنة أو أكثر

حرارج -رشح 

انخفاض في الىزن، حرارج،  
اسهاالخ حادج، نسلح 

أو ال شيءصذريح 

انخفاض في الىزن، حرارج،  
اسهاالخ حادج مسمنح،  

التهاتاخ انتهازيح، سرطان 
...جلذي



فمدان انىزن 

سرطان كابىسٍ ساركىما

تىرو انعمد انهُمفاوَت



كُف َمكىىا أن وعرف ما إذا كىا مصابُه بانسُدا؟

فحص مخثري: الطريقح الىحيذج

RAPID TEST

ELISA

WESTERN BLOTT

PCR



هل هنالك هن عالج شاف؟

ال عالج وال لماح:  ال

 ٍالعالج الثالثART 

   عالج وولاَح هن االهزاض االنرهاسَح

 تغذيت سليمت ومناسبت وأسلوب عيش صحي

  المشورة



ها هٍ طزق الىلاَح؟ 

 االِخٕاع ػٓ اٌضٕظ

ٓاإلخالص اٌّخبادي ب١ٓ شش٠ى١ٓ صٕغ١١ٓ غ١ش ِظاب١

 ٞاالعخؼّاي إٌّخظُ ٚاٌظغ١ظ ٌٍٛالٟ اٌزوش

 االعخخذاَ ا٢ِٓ ٌٍغمٓ ٚادٚاث حؼاعٟ  +  ال: اٌّخذساث

اٌّخذساث  

 ػذَ اٌخشاسن بأدٚاث لاعؼت ٚرالبت

   ُاٌخأوذ ِٓ عالِت اٌذَ إٌّمٛي ِٚشخماحٗ ٚاألػضاء اٌخٟ ٠خ

صسػٙا

   احباع اٌّؼا١٠ش اٌؼا١ٌّت

    ٓحمذ٠ُ إٌظظ ٚاٌؼالس ٌٍّشأة اٌغاًِ بٙذف عّا٠ت اٌض١ٕ



السُذا لعنح لىم لىط

ٔششث اٌظ١ٔٛ١ٙت اٌؼا١ٌّت وً اٌفٛاعش بأصٙضحٙا اٌّشٙٛسة ػٍٟ    

سأعٙا االعخؼّاس ابخذاء ِٓ اٌضٔا ٚاٌٍٛاط ِشٚسًا باٌّخذساث  

صاءٚا ٌخخ٠ٛش رٌه  ( االبٕت  -األخج  -األَ ) ٚأخٙاء بٕىاط اٌّغاسَ 

(  اٌٍٛاط أٚ ٚطء اٌّغشِاث فىالّ٘ا شزٚر ) بضؼً اٌشزٚر اٌضٕغٟ 

.أِشًا ِأٌٛفًا ٠غ١ّٗ اٌمأْٛ ٠ٚىفٍٗ

ٌٚمذ اعخذاس اٌضِاْ حّاًِا وّا بذأ أٚي ِشة ٚطشٔا فٟ صا١ٍ٘ت  

سػٕاء بً خ١شًا ِٕٙا اٌضا١ٍ٘اث اٌغابمت إر وأج أوزش حأدبًا ِغ  

اٌخاٌك ػٍٝ صا١ٍ٘خٕا اٌخٟ صػّٕا ف١ٙا بؼذَ ٚصٛد اإلٌٗ فضاءث ٌؼٕت  

اهلل ػٍٟ اٌمَٛ اٌظا١ٌّٓ 



ٌٚٛعًا إر لاي ٌمِٛٗ أحأحْٛ اٌفاعشت ِا عبمىُ  : ) لاي حؼاٌٟ 

إٔىُ حأحْٛ اٌشصاي شٙٛة ِٓ دْٚ  * بٙا أعذ ِٓ اٌؼا١ٌّٓ 

واْ صٛاب لِٛٗ إال أْ ِٚا*إٌغاء بً أٔخُ لَٛ ِغشفْٛ 

فأٔض١ٕاٖ  * لاٌٛا أخشصُٛ٘ ِٓ لش٠خىُ إُٔٙ أٔاعا ٠خغٙشْٚ

ٚأٍ٘ٗ إال إِشحٗ وأج ِٓ اٌغابش٠ٓ ٚأِغشٔا ػ١ٍُٙ ِغشًا 

(فأظش و١ف واْ ػالبت اٌّضش١ِٓ 

(طذق اهلل اٌؼظ١ُ)

(  83 -79)عٛسة األػشاف ا٠٢ت 



أٚ ِشع ٔمض إٌّاػت اٌّىخغبت ( اٌغ١ذا ) ِٚشع 
ٚ٘ٛ ِشع صذ٠ذ وً اٌضذة ػٍٟ اٌبشش٠ت ( اال٠ذص ) 

.بظٛسحٗ اٌشإ٘ت
:فمذ لاي اٌشعٛي طٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ٌُ حظٙش اٌفاعشت فٟ لَٛ لظ عخٝ ٠ؼٍٕٛا بٙا إال فشا ف١ُٙ )
اٌغاػْٛ ٚاألٚصاع اٌخٟ ٌُ حىٓ ِضج ػٍٝ أعالفُٙ اٌز٠ٓ  

(ِضٛا



خ١ش عظأت ٚإسشاد ٟ٘ اٌؼفت

(ٚال حمشبٛا اٌضٔا إٔٗ واْ فاعشت ٚعاء عب١ال:) لاي حؼاٌٟ 

طذق اهلل اٌؼظ١ُ

(32)اإلعشاء ا٠٢ت



شكزا علً انرثاهكن 

عفظىُ اهلل حؼاٌٝ ٚسػاوُ ِٓ وً بالء 

 

ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسعّت اهلل حؼاٌٝ ٚبشواحٗ

إٌادٞ اٌظغٟ


