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سليم وسلمى



ملاذا يجب اأن اأقوم بالفح�ص قبل الزواج؟
 

يهدف الفح�ص قبل الزواج للحد من بع�ص الأمرا�ص 

وبع�ص  والثال�سيميا  املنجلية  الأنيميا  مثل  الوراثية 

الفريو�سي  الكبدي  اللتهاب  مثل  املعدية  الأمرا�ص 

)ب/ج( ونق�ص املناعة املكت�سبة )الإيدز(.

فح�ص  )على  الزواج  قبل  الفح�ص  فوائد  هي  ما 

الإيدز(؟

1- اإجناب اأبناء اأ�سحاء.

2- بداأ العالج مبكرًا اأف�سل من متكن املر�ص بعد تقدم 

ال�سن.

3- حياة اجتماعية م�ستقرة.

5- توفري اجلهد واملال.

و�سالمة  املعدية  الأمرا�ص  انت�سار  من  احلد   -6

الآخرين من الإ�سابة باملر�ص.

واحلاملني  امل�سابني  لالأ�سخا�ص  الن�سائح  اإعطاء   -7

حول الحتياطات الالزمة للزواج اأو الإجناب.

املكت�سبة  املناعة  نق�ص  مبر�ص  امل�سابني  من   ٪95 اأن  الدرا�سة  اأثبتت 

الإيدز مل يعرف اإ�سابتهم باملر�ص اإل عن طريق فح�ص عينة الدم.

الحتياطات التي يجب على املري�ص اإتباعها
 

1- حر�ص امل�ساب على النتظام مبراجعة طبيبه املخت�ص.

الت�سال  واأهمها  لالآخرين  العدوى  تنقل  التي  ال�سلوكيات  جتنب   -2

الثاقبة  املواد  مثل  الآخرين  مع  م�سرتكة  اأدوات  وا�ستخدام  اجلن�سي 

للجلد واأدوات احلالقة.

باأعمالك  وتقوم  املجتمع  يف  تنخرط  اأن  لك  ميكن  الأمور  هذه  وعدا 

وممار�ساتك اليومية ما دمت حري�سًا على عدم نقل العدوى.

ل يوجد اأي لقاح اأو عالج لهذا املر�ص حتى الآن وجتنب اأ�سباب الإ�سابة 

هي الو�سيلة الوحيدة لإتقائه.
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عزيزي مري�ص الإيدز..1
 

تذكر دائما اأنك جزء ل يتجزاأ من اأ�سرتك وجمتمعك، 

بل  العطاء  على  قادرًا  تعد  مل  اأنك  يعني  ل  ومر�سك 

املر�ص ول جتعله يطفيء بريق  اأن تتعاي�ص مع  لبد 

احلياة يف داخلك.

الإيدز..
 

املكت�سب  املناعة  نقط  فريو�ص  ي�سببه  مر�ص  هو 

.HIV
حيث يعمل هذا الفريو�ص على اإ�سعاف جهاز املناعة يف 

ج�سم الإن�سان وبالتايل ي�سبح اجل�سم عر�سة لالإ�سبة 

بالعديد من الأمرا�ص.

طرق انتقال فريو�ص الإيدز
 

اأو  امل�سابني بفريو�ص الإيدز  1- الت�سال اجلن�سي مع 

احلاملني للفريو�ص وتزيد ن�سبة الإ�سابة يف الت�سال 

غري ال�سرعي.

2- ا�ستخدام اإبر ملوثة باملر�ص وخا�سة عند مدمني 

املخدرات.

3 ا�ستخدام الأدوات احلادة الثاقبة للجلد واجلروح 

للم�ساب.

الإجراءات  ب�سبب  احلدوث  نادر  هو  الدم  نقل   -4

الوقائية املتبعة يف امل�ست�سفيات.

5- من الأم امل�سابة اإىل اجلنني اأثناء الولدة.

مفاهيم خاطئة لطرق انتقال الإيدز
 

تذكر اأن الطرق التالية ل توؤدي اإىل اإنتقال مر�ص الإيدز

وال�سرب  الأكل  يف  وامل�ساركة  العائلة  املخالطة   -1

واللبا�ص.

2- املالم�سة كامل�سافحة والعناق.

3- املخالطة الجتماعية والت�سالت ال�سخ�سية يف 

احلياة اليومية.

4- العطا�ص وال�سعال.

5- احل�سرات كالذباب والبعو�ص.

اأخي املواطن .. اأختي املواطنة

وجد برناج الزواج ال�سحي 

م��ن اأجل تقدمي امل�س��ورة الطبية يف 

حال اكت�س��اف مر�س��ًا وراثي��ًا اأم 

معدي��ًا به��دف بناء اإ�س��رة 

�سليمة �سحية


