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ماھو مرض السیدا؟
المناعة نقص أو اإلیدز ھو حالة یسببھا فیروس السیدا 

جھاز المناعة في الجسم ىعلبالھجوم یقوم حیث (HIV)المكتسب
ھذه الحمایة هیفقدوبالتالي ھ،فیوالذي یعد بمثابة قوة الحراسة 

من الفیروسات لعدید صبح عرضة لیفبھاالتي كان یتمتع 
.والسرطانات بسھولة

إصابات انتھازیة، ألنھا تستغل فرصة إصابة ىتسموھذه اإلصابات 
یجوز لنا أن نقول أن شخص ما ال لذلك . جھاز المناعة بالضعف

أو بفیروسات ، ألنھ مات نتیجة اإلصابة السیدا مرضمات نتیجة 
.سرطانات نتیجة عدم عمل جھاز المناعة الذي یحمي الجسم 



ماھي أعراض السیدا؟
:السیدایسببھا مرض أن التي یمكن من أھم األعراض •
 صداع شدید، ومتواصل،اسھال شدید نوبات تشبھ الصرع ،حدوث

وجود تضخم الحنجرة ،تعرق مستمر، في وجود ألم في التنفس ،ضیق 
ملحوظ في الوزن الى جانب ذلك وجود ،نقصان في الغدد اللمفاویة 

.ضعف في النظر والتقیؤ
 للوعي، فقدان البطن، في ،مغص االحساس بحكة یضا أومن األعراض

الحمى،   كما ترتفع درجة ، عند البلعألم في بلع الطعام الى جانب صعوبة 
.المستمرمن التعب واالجھاداالصابة بحالة 

 القدرة على تنسیق عدم : عقلیةواضطرابات أعراض تحدث وایضا
.والتشوش واالرتباكالكثیر ،النسیان شبھ فقدان للذاكرة الحركة،حدوث 



.....أعراض أخرى
 التناسلیة والتھاب األجھزة مرض السیدا اجتماع ووجود تقرحات في منطقة أھم أعراض ومن

.الحوض وحدوث الغثیان 
 ایضا وجود التھاب في الفم والمھبل او ما یطلق علیھ التھاب الخمج ویمكن ان یكون ھناك ویمكن

فإن جانب ذلك الجلد إلى كما یحدث تقشر في متكررا ومستمرا او دائما طفح جلدي قد یكون 
مریض السیدا یصاب بالتھابات الھیربیز الشدیدة التي یمكن ان تؤدي الى تقرحات في منطقة 

.األعضاء التناسلیة
 ما یسمى باللشنجلز وھو مرض أیضا تسبب أن تقرحات في الفم ویمكن إلى تؤدي أن یمكن وأیضا

.لما شدیداعصبي یسبب أ
 وإلى خبیثة أورام سرطانات مختلفة یمكن ان تؤدي الى أیضا بأنواع مرضى االیدز یصاب

.سرطان الحوض
جانب ذلك یصابون بسرطانات جھاز المناعة الشدیدة وفي الغالب یكون من الصعب معالجتھا إلى 
البشرة البیضاء وتظھر فیھم على شكل بقع بنیة اللون تمیل الى االستدارة وھي تغلب أصحاب عند 

.علیھا الحمرة تظھر على الجلد او على الفم
أغمق قلیال البشرة السوداء فالبقع التي تظھر علیھم تكون مختلفة حیث تكون أصحاب اما 

.ومتنوعة



المعرضین لإلصابة قائمةالذي یضعك في السلوك 
:بالسیدا

دون وجود حمایة حامل للفیروس االتصال الجنسي مع شخص
ذكري أیا كانت طریقة االتصال أو اختالف واق استخدام تعني ھنا الحمایة ،وكافیة

ىإلأشكال االتصال الجنسي بدون حمایة كافیة تؤدي كل ى،فواألنثوضع الذكر 
.انتشار الفیروس

االتصال الجنسي مع الشخص الحامل للفیروس ھو أكثر الطرق التي تؤدي إلي 
لقد دلت بعض الدراسات الحدیثة أن الواقي الذكري أو األنثوي (.انتشار المرض

استخدامھ بشكل صحیح  أو أكثر لكن بشرط95%یمنع انتقال الفیروس بنسبة  
وعدم تمزقھ خالل الجماع والمحافظة على حجم كاف ) بشكل صحیییییییییییییح (

.یمنع التسرب من بعد القذف،مما یعني أن ھناك احتمال اإلصابة إن وقع الخطأ



كما أن
اإلبر بین الشخص المصاب وشخص آخر یؤدي إلي انتشار استخدام تبادل 

.،أو للوشمالمخدرات لتعاطي أو سواء للعالج،الفیروس



كما یجب أن نعي أنھ من طرق انتقال الفیروس أیضا
.عمال نفس أدوات الحالقة من طرف شخصین أو أكثراست-
) .غیاب التعقیم(االستعانة بحالق غیر مؤھل في األسواق -



مقص األظافر-فرشاة األسنان(استعمال نفس أدوات النظافة بین شخصین أو أكثر.(.......

 االستعانة بأناس غیر مختصین لنزع األضراس و خصوصا في األسواق باستعمال نفس الكالب
.لعدة أشخاص

 زرع األعضاء من متبرع مصاب.
 غیاب التعقیم(الحجامة عند أشخاص غیر مؤھلین.(

 أیضاً نقل الدم من الوسائل التي تنقل الفیروس، ھناك طرق حدیثة للكشف عن وجود الدم
.المصاب بالفیروس عن طریق األشعة بدال من أخذ عینة من الدم

 حیث یمكن إصابة الطفل قبل أو بعد الوالدة عن طریق األم المصابة :عن طریق األم
.بالفیروس، أو عن طریق الرضاعة

طرق أخرى النتشار فیروس السیدا



أیة أرقام؟، مرض السیدا بالمغرب
أشارت أحدث اإلحصاءات أن عدد المصابین بمرض اإلیدز في المغرب وصل •

مصاب غیر معلن بمرض السیدا من الشباب، علما أن " ألف 30"إلى
سببھا العالقات الجنسیة غیر ،ھؤالءمن حاالت اإلصابة وسط % 83

المحمیة، أما نسبة اإلصابة بالفیروس في صفوف الشباب المتراوحة 
من مجموع المصابین بالمرض % 51سنة فقد بلغت 34و 15أعمارھم بین 

من ھذه اإلصابات كان ،السیداوذلك حسب الجمعیة المغربیة للشباب ضد 
اإلصابات المستجدة في المملكة كانت بسبب % 75یمكن تفادیھا، وأنّ 

.االتصال الجنسي
فإنّ عدد الحاالت المصابة بفیروس فقدان المناعة المصرح بھا في المغرب •

4314، منھا 2012ونھایة یونیو 1986حالة، بین عام 6824بلغت 
من األشخاص % 80أنّ كما .للفیروسحالة حاملة 2508حالة مرضیة و 

وأن ،"ال یعرفون إصابتھم بالفیروس"الذین یعیشون بفیروس السیدا 
44و 25اإلصابة في صفوف البالغین الشباب، المتراوحة أعمارھم مابین 

. %90سنة، تمثل



ھل ھناك عالج للسیدا؟
یھدف العالج قبل كل شيء الى كبح ال یمكن الشفاء تماما من السیدا ولكن  

او معالجتھا وتعزیز االلتھابات االنتھازیة انتشار الفیروس والحیلولة دون حدوث 
.المناعةوظیفة جھاز 

یتم تناول العقاقیر المضادة لفیروس نقص المناعة على نحو مركب وھي ال 
تستطیع استئصال العدوى من جدورھا لكنھا تنجح غالباً في ابطاء تكاثر 

وال بد . الوقائیة في الجسمTالفیروسات والحفاظ على المستوى الطبیعي لخالیا 
انھا قد تتطلب االستیقاظ خالل اللیل علماً ،معینةوفق ارشادات األدویة من تناول 

وثمة عقار قوي اسمھ . وماشابھ على الرغم من تأثیراتھا الجانبیة الكریھة
Interleukin Tعمل الخالیا تنشیط تبین انھ یقوي جھاز المناعة من خالل 2

و رغم ان . وبالتالي ابطاء تحول فیروس نقص المناعة الى مرض االیدز
واالآلم وارتفاع درجة الحرارة واالسھال األوجاع مثل األولى العوارض 

وصعوبات التنفس و تورم الغدد و خسارة الوزن والسعال الجاف تكون ھي نفسھا 
عند الرجال والنساء على حد سواء فان النساء یعانین ایضاً من مشاكل في دورة 

.الطمث والتھابات فطریة دائمة



إذن ما الحل؟
الحل ھو التعایش مع الوضع

حامل لفیروس نقص المناعة ینصح اجماالً باعتماد أحدھم یتبین أن حین 
عیشھ تتضمن تناول الغذاء الصحي وتوخي الحذر أسلوب تغییرات في 

فحین یضعف جھاز المناعة البد من توخي الحذر عند . بشأن نظافة الطعام
قد یحتویان األخیرین ھذین ألن جیداً المطھي تناول اللحم و الدجاج غیر 

بكتیریا السالمونیال وبكتیریا عطیفة على جراثیم حیة معدیة مثل 
المطھو قلیالً و ذلك أو كما یجب تفادي البیض النيء ).. الكمبیلوبكتر(

أو المیاه بعد غلیھا المیاه من شرب اإلكثار كما یجب . الجراثیملوجود 
المعدنیة وذلك لتفادي خطر الصداف الخفي كما یستوجب االستعانة 

و نظراً لحدوث . الصحي السلیمللنصح بالغذاء باستشارة اخصائي التغذیة 
بأحدث العدید من التطورات في العالج فانھ من المھم البقاء على االطالع 

مفیدة األخرى المعلومات كما ان االستفادة من االستشارات ووسائل الدعم 
.جداً للشخص الحامل لفیروس نقص المناعة البشریة وشریكھ وعائلتھ



ویجب                         أن نعي أیضا
السیطرة على االلتھابات بواسطة أن الھدف من العالجات ھو 

الذي نجح في تحسین الزید وفیدین المضادات الحیویة او عقار 
معدالت الصمود و یمكن وصف العالج اثناء الحمل اذ یبدو انھ ال 

یؤثر سلباً على االم او جنینھا ویخفف من خطر انتقال الفیروس كما 
المعدیة والمھددة للحیاة مثل لألمراض یعطي المریض لقاحات 

والكزاز والتھاب الكبد من الفئة ب واالنفلونزا والحمیراء الحصباء 
ویجب على المرأة اجراء فحص مسحة عنق الرحم مرة كل ستة 

ویجب مراقبة مرضى االیدز من خالل إخضاعھم لتحالیل . اشھر
وال یوجد CD4دمویة مرة كل ثالثة او ستة اشھر لقیاس مستویات 

لغایة اآلن اي لقاح یحول دون حدوث المرض و ال تزال االبحاث 
.جاریة في ھذا المجال



األشیاء التي ال ینتقل معھا مرض السیدا
الفیروس یوجد دلیل محدد أن ال ...والعرق ، الدموع للعابا•

.اطریقھینتشر عن 
الفیروس ال یستطیع اختراق الجلد، إال في حالة وجود ھذا •

.جرح في الجلد وحدوث احتكاك بدم شخص آخر ملوث
یمكن أیضاً انتشار الفیروس عن طریق الھواء من خالل وال •

.العطس أو السعال
لذلك ال یوجد خطورة في التعامل الطبیعي بین الشخص 

.المصاب واألشخاص اآلخرین



دائماً تذكر ثالثة أشیاءیمكنك 

.سیدابالتجنب اإلصابة كیمكن-
.سیدابالالصعب اإلصابة من إنھ -
.سیدابالخطوات لتجنب اإلصابة ھناك -



تذكرة قبل الختام 
زواج مرضى في االنترنیت عن مصابو السیدا یمكنھم البحث •

السیدا  والسؤال في المستشفیات الكبیرة عند االطباء والدكاترة 
المختصین

یعیشون حیاتھم الطبیعیة ویتزوجون من بعضھم مصابو السیدا •
.صحاءأسلیمین طفاال أوینجبون ّ

منالتي یستعملھا مصابو السیدا تمكنھم من العیش دویة األ•
.بإذن هللا تعالىسنة 40الى سنة 30

الحقیقة ال یوجد حجر صحي لمرض السیدا ولكن في بعض في •
الحاالت المتقدمة للمرض تكون المناعة ضعیفة جداً فیبقى 

المریض في معزل صحي حتى تتحسن حالتھ الصحیة ومن ثم 
.العودة لممارسة حیاتھ الطبیعیة دون أي مشاكل



لنعطیھم بصیصا من األمل
 من المصابین الجدد بفیروس% 90إلي % 50حوالي(HIV) یشعرون بأعراض مشابھة

ألعراض األنفلونزا، تضخم في الغدة الدرقیة أو طفح جلدي، حیث یقوم الجسم بمحاولة محاربة 
یمكن أن تكون فرصة كبیرة لمحاولة منع ھذه األزمة الصحیة الصغیرة . ھجوم الفیروس علیھ

.الخلل الذي یحدث بعد ذلك في جھاز المناعة بالجسم
 المصابون بفیروساألشخاص(HIV)ولكن إذا كنت تعتقد . یترددون لسنوات ألخذ خطوة العالج

في األسابیع األولي من اإلصابة فھناك أسباب عدیدة تجعلك تسارع (HIV)أنك مصاب بفیروس
.حیث أن العالج في بدایة اإلصابة یمكن أن یغیر مسار المرض. في محاولة العالج

بدون العالج في البدایة فإن حالة الفیروس تتقدم بسرعة كبیرة جداً في خالل الشھور ولكن 
ىألقص(HIV)فیروسیصل .األولي حیث یدخل الفیروس الجسم ویتكاثر بشكل كبیر في خالیاه

وأقلمر الوقت أصبحت فرص العالج أضعف وكلما ،المرضمن ىاألولدرجاتھ في خالل الشھور 
یمكن أن یجعل ىاألولحیث أن العمل علي تقویة جھاز المناعة منذ بدایة المرض في األسابیع 

.الفیروس غیر قادر علي التمكن من جھاز المناعة لدرجة أكبر
 إذا كان ھناك فرد یشعر أنھ لدیھ أعراض فیروسولكن(HIV) ًفعلیھ باللجوء إلي الطبیب فورا.
•



مسك الختام

مع تحیات منسقي أندیة
المواطنة والسالمة الطرقیة•

الصحة و البیئة•
القلم للخط العربي•

بمجموعة مدارس باب كراوة 
-نیابة تاونات -
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