
للحصول عىل 
المزيد من 

المعلومات 
والُمساعدة.
إدارة الصحة في والية نيويورك 

health.ny.gov/diseases/aids/publications

الخطوط الساخنة لفيروس نقص المناعة 
البشرية/اإليدز في والية نيويورك (مجانية)

1-800-541-AIDS:اللغة اإلنجليزية    

1-800-233-SIDA :اللغة اإلسبانية    

1-800-369-2437 :TDD         

    يُمكن للُمتصلين بالصوت استخدام نظام 

 711New York Relay System أو 

1220-421-800-1 ومطالبة الُمشغل باالتصال 

عىل الرقم 1-800-541-2437

برنامج االستشارة واالختبار المجهول االسم 
NYSDOH لفيروس نقص المناعة البشرية

للحصول عىل معلومات حول فيروس نقص المناعة 

البشرية أو اإلحاالت أو المعلومات حول كيفية الحصول 

عىل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجهولة االسم، 

اتصل ببرنامج االستشارة واالختبار مجهول االسم الخاص 

بفيروس نقص المناعة البشرية.

         منطقة ألباني: 1-800-962-5065

         منطقة بوفالو: 1-800-962-5064

         منطقة لونغ آيالند (سوفولك/ناسو):            

1-800-462-6786  

         منطقة وادي هدسون السفىل:        

     1-800-828-0064  

         منطقة روتشيستر: 1-800-962-5063;

1-585-423-8120:TDD  

         منطقة سيراكيوز: 1-800-562-9423

         مدينة نيويورك: 311 للحصول عىل معلومات 
DOHMH STD حول عيادات  

 للحصول عىل
 المزيد من

 المعلومات
والُمساعدة.

 الخط الساخن لفيروس نقص المناعة

البشرية/اإليدز في مدينة نيويورك

1-800-TALK-HIV (825-5448)
 المراكز القومية لمكافحة األمراض

الخطوط الساخنة لألمراض المنقولة جنسُيا

 اللغة اإلنجليزية/اإلسبانية 1-800-232-4636,

1-888-232-6348 TTY

 الخط الساخن لتقديم المشورة بشأن فيروس

نقص المناعة البشرية/اإليدز في والية نيويورك

1-800-872-2777

     

خدمات والية نيويورك الخاصة بالشريكين:

1-800-541-AIDS
 برنامج الُمساعدة في إخطار االتصال بمدينة

 نيويورك:

1-212-693-1419

 السرية

 الخط الساخن للسرية الخاص بوالية نيويورك:

1-800-962-5065

 مركز اإلجراء القانوني: 1313-243-212-1 أو

1-800-223-4044

االختبارات المعملية الروتينية

الجلوكوز

الكوليسترول

HIV اختبار فيروس نقص
المناعة البشرية

تعداد كامل للدم

تحاليل مستوى الدهون

 
hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

 توقع
االختبار
 يتبع مرفق الرعاية الصحية هذا

 الممارسات الطبية الجيدة وقانون

 الصحة العامة من خالل تقديم اختبار

 فيروس نقص المناعة البشرية لجميع

 المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين

 13 عاًما فما فوق.

أسوأ حالة لفيروس نقص المناعة البشرية:
 اختبار غير معروف يمنحك السيطرة.
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الحقائق األساسية 
التي يجب معرفتها 

قبل إجراء اختبار 
فيروس نقص المناعة 

.(HIV) البشرية
•   اختبار فيروس نقص المناعة البشرية هو اختبار 

طوعي وجميع نتائج اختبار فيروس نقص المناعة 

البشرية تُعتبر سرية (خصوصية).

•   يُمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية 
من خالل ممارسة الجنس دون حماية، أو مشاركة 

اإلبر، أو الوالدة، أو الرضاعة الطبيعية.

•   عالج فيروس نقص المناعة البشرية فعال، له آثار 
جانبية قليلة أو ليس له آثار جانبية وقد يشمل 

تناول حبة واحدة فقط في اليوم.

•   يُمكن للشريكين الحفاظ عىل أمان بعضهم 
البعض من خالل معرفة حالة فيروس نقص 

المناعة البشرية لديهم والحصول عىل عالج 

فيروس نقص المناعة البشرية أو تناول العالج 

الوقائي قبل التعرض لفيروس نقص المناعة 

البشرية (PrEP).  سيساعد عدم مشاركة اإلبر 

وممارسة الجنس اآلمن في الحماية من فيروس 

نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي 

واألمراض األخري المنقولة جنسياً. 

•   من غير القانوني التمييز ضد أي شخص بسبب 
إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية.

•   يتوفر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية 
مجهول االسم (بدون ذكر اسمك) في بعض 

مواقع االختبار العامة.

•   يعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية جزًءا 
روتينًيا من الرعاية الصحية ولكن لك الحق في 

االعتراض أو رفض اختبار فيروس نقص المناعة 

البشرية.

•   إذا كنت ترغب في رفض اختبار فيروس نقص 
المناعة البشرية، فعليك إبالغ ُمقدم الرعاية 

الصحية.

 يُعد اختبار فيروس
 نقص المناعة

 البشرية مهًما بشكل
 خاص بالنسبة

للنساء الحوامل.
•   يُمكن للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة 

البشرية أن تنقل الفيروس إىل طفلها أثناء 

الحمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية.

•   سيكون من األفضل كثيرًا معرفة حالة فيروس 
نقص المناعة البشرية لديك قبل أو في وقت 

مبكر من الحمل حتى تتمكني من اتخاذ قرارات 

مهمة بشأن صحتك وصحة طفلك.

•   يتم إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية 
في أقرب وقت ممكن أثناء الحمل ومرة أخرى 

في الُثلث الثالث من الحمل وذلك بموافقة 

المريضة.

•   إذا كنتي حامالً وُمصابة بفيروس نقص المناعة 
البشرية، فإن العالج الدوائي متاح لصحتك ولمنع 

انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إىل طفلك. 

•   إذا كنتي ُمصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
ولم تحصلي عىل عالج، فإن فرصة نقل فيروس 

نقص المناعة البشرية لطفلك هي واحد من كل 

أربعة. أما إذا تلقيت العالج، فإن فرصتك في 

نقل فيروس نقص المناعة البشرية إىل طفلك 

ستكون أقل بكثير.

•   إذا لم يتم اختبارك أثناء الحمل، فسوف يوصي 
ُمقدم الرعاية الصحية لك بإجراء االختبار أثناء 

المخاض. في جميع الحاالت، سيتم فحص 

طفلك بعد الوالدة. إذا كانت نتيجة اختبار طفلك 

إيجابية، فهذا يعني أنك ُمصابة بفيروس نقص 

المناعة البشرية وأن طفلك قد تعرض للفيروس.

 يحمي قانون الوالية سرية (خصوصية)
 نتائج اختبار فيروس نقص المناعة

 البشرية الخاص بك. كما أنه يحميك
 من التمييز عىل أساس حالة اإلصابة

 بفيروس نقص المناعة البشرية الخاصة
بك.

 تحدث مع ُمقدم الرعاية الصحية
 الخاص بك حول كيفية وميعاد

 التعرف عىل نتائج اختبار فيروس
نقص المناعة البشرية الخاصة بك.

 الشخص المتعايش مع فيروس
 نقص المناعة البشرية والذي يخضع

 لعالج فيروس نقص المناعة البشرية
 وتم قمعه فيروسًيا لمدة 6 أشهر

 أو أكثر ال يتعرض فعلًيا لخطر نقل
 فيروس نقص المناعة البشرية إىل
 شريك آخر عن طريق الجنس. هذا

 يُسمى غير قابل للكشف يساوي غير
.U = U قابل للنقل أو


