
• تضخم يف الغدد اللمفاوية.	

• اسهال مستمر ألكرث من 6 أشهر.	

ال يوجد دواء شايف ملرض اإليدز، فاألدوية املتوفرة تعمل عىل إبطاء نشاط وتكاثر  حقيقة: 

الفريوس، وتثبط عمله، وتعزز مناعة الجسم وقدرته عىل مواجهة األمراض.

لتفادي  املرض هي خري وسيلة  الوقاية من  الصحي حول سبل  واإلرشاد  التوعية  فإن  لذلك 

اإلصابة.

وسائل الوقاية:
• اإلخالص يف العالقات الزوجية.	

• االمتناع عن العالقات الجنسية غري اآلمنة.	

• التأكد من تعقيم األدوات الحادة املستخدمة يف ثقب األذان، والختان يف املواليد، اإلبر 	

الصينية وأدوات الوشم.

• الجراحة يف 	 أدوات  األسنان،  عند طبيب  املستخدمة  الطبية  األدوات  تعقيم  التأكد من 

العمليات والتخلص من األدوات الحادة ذات االستعامل الوحيد بالطريقة السليمة مثل 

الحقن.

• عدم التشارك يف استعامل فرايش األسنان وأدوات الحالقة.	

• استعامل الواقي الذكري أثناء االتصال الجنيس.	

• محاولة تجنب الحمل أو اإلرضاع إذا كانت األم حاملة للفريوس أو مصابة باملرض، وإجراء 	

عملية قيرصية عند الوالدة ملنع اختالط الدم بني األم ووليدها قد اإلمكان.

• الفحص الطبي قبل الزواج وطلب املشورة عند اللزوم.	



التعريف بالمرض 
جاءت تسمية املرض بااليدز من االنجليزية »AIDS«، ويسمى أحياناً السيدا 

بالعربية  تعني  مخترصات  وهي   ،  »SIDA« بالفرنسية،  املرض  السم  نسبة 

“متالزمة نقص املناعة املكتسب”.

فمتالزمة تعني: مجموعة من االعراض او االمراض التي تصاحب وجود املرض.

النقص املناعي: هو قصور الجهاز املناعي عن أداء وظائفه الحيوية.

املكتسب: أي أن النقص املناعي ليس وراثياً، وإنا نجم عن عدوى بفريوس مل 

يكن كوجود سابقاً.

مبهاجمة  للمرض،  املسبب  االيدز،  فريوس  بقيام  تتمثل  باملرض  االصابة  وآلية 

جهاز املناعة يف جسم االنسان، فيعطل وظائفه تدريجياً إىل أن يفقد الجسم 

قدرته عىل مقاومة االمراض االنتهازية وبعض االورام الخبيثة.

أهمها  من   ،STDs بالجنس  املنقولة  االمراض  من  نوعا   25 ينترش  حقيقة: 

وأخطرها مرض االيدز.

طبيعة عمل فيروس االيدز:
يحتوي جهاز املناعة يف أجسامنا عىل خاليا ملفاوية تدعى T4، وظيفتها التعرف 

عندما  لكن  عليها،  والقضاء  الجسم  تدخل  جراثيم  أو  غريب  جسم  أي  عىل 

عىل  الخاليا  هذه  قدرة  بتعطيل  يقوم  املناعة،  جهاز  االيدز  فريوس  يهاجم 

اصطياد الخاليا الغريبة، مام ميكن فريوس االيدز من السيطرة والتكاثر، فيصبح جهاز املناعة 

ضعيفاً وغري قادر عىل القيام بوظائفه، ويصبح الجسم فريسة سهلة لألمراض االنتهازية.

مراحـــل المــرض:
• الذي 	 املرض  ظهور  حتى  بالفريوس  اصابته  من  بدءاً  مراحل  بعدة  باإليدز  املصاب  مير 

ينتهي بالوفاة يف كل األحوال. فعند دخول الفريوس الجسم، يبقى متخفيا يف الدم )ال 

تظهر نتائجه بالفحوصات املخربية(، لفرتة ترتاوح بني6 اسابيع و 12 اسبوعا، وتعرف بـ 

»الفرتة الشباكية«، وتكمن خطورة هذه املرحلة بأن الشخص املصاب قد ينقل املرض من 

دون أن تكشف عنه الفحوصات املخربية أو تظهر عالمات عىل املريض تدل عىل إعيائه. 

• مبكن 	 سنوات   10 ولغاية  أشهر    6 من  متتد  قد  حضانة  فرتة  املريض  يدخل  بعدها 

للفحوصات املخربية خاللها التعرف عىل الفريوس، ويكون فيها الشخص حامالً للمرض، 

وينقله لآلخرين بإحدى الطرق املعروفة لنقله دون أن تبدو عليه عالمات اإلصابة.

• بعدها يدخل املريض مرحلة تظهر معها عليه األعراض بشكل واضح.	

• تصويب فكرة خاطئة: إن اإلصابة مبرض االيدز ال تدل، بالرضورة عىل شذوذ أخالقي يف 	

سلوك املصابني، فهناك وسائل أخرى ينتقل عربها املرض غري االتصال الجنيس.

طرق اإلصابة:
ال ينتقل اإليدز عن طريق:

املصافحة أو املعانقة، استعامل أدوات الطعام والرشاب يف األماكن العامة، العطس أو السعال، 

أو املدرسة،  العمل  أو  العادي مع املرىض، سواء يف محيط األرسة  لدغة الحرشات، االختالط 

استعامل الحاممات ودورات املياه العامة، أجهزة الهواتف العامة، أحواض السباحة العامة.

بينام ينتقل اإليدز بأحد الطرق اآلتية:

• االتصال الجنيس غري املحمي .	

• حقن جسم سليم ملوث بالفريوس.	

• زراعة أعضاء من متربع مصاب يف جسم شخص سليم.	

• استعامل مشرتك ألدوات حادة ملوثة بالفريوس، مثل شفرات الحالقة، الحقن املشرتكة 	

بني تعاطي املخدرات...

• كام أثبتت الدراسات أن ثلث األمهات املصابات قد تنقلن املرض إىل أجنهنت خالل الحمل، 	

أو عرب اختالط الدم أثناء الوالدة، أو بتغذية الرضيع بحليب ملوث بالفريوس عن طريق 

الرضاعة الطبيعية.

من عالمات المرض:
• تناقص رسيع يف وزن الجسم )10/1 من وزن الجسم(.	

• طفح جلدي عىل شكل بقع حمراء عىل الجلد والفم.	

• ارتفاع درجة حرارة الجسم.	

• التعرق اللييل.	

• التهاب رئوي مزمن )السل الرئوي(.	


