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الفحص الروتيني لفيروس نقص المناعة 

 البشرية في قسم الطوارئ في سانت جورج
يشرح هذا المنشور المزيد عن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( في قسم الطوارئ في سانت جورج وما يمكن أن تتوقعه 

 عندما تأتي إلى المستشفى 
 

 لديك أي أسئلة أخرى، يرجى التحدث إلى طبيب أو ممرضة ممن يعتنون بك.إذا كان 
 

 لماذا يتم اختباري للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية؟  
عاما فأكثر لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( إذا  16يقوم قسم الطوارئ لدينا اآلن باختبار جميع المرضى الذين تبلغ أعمارهم 

 كانوا يقومون بإجراء اختبارات دم أخري وهو اختبار مجاني تماما 
كثير من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ال يعرفون أنهم مصابون به. وقد يستغرق األمر سنوات حتى تتطور أي أعراض لديهم، 

 يتم اختبارك عندما تستطيع. لذلك من المهم أن 
كما أن فيروس نقص المناعة البشرية اآلن يعتبر حالة طبية يمكن السيطرة عليها على المدى الطويل. إذا كنت تعرف تشخيصك وتأخذ 

 عالجك، يمكنك البقاء على ما يرام تماما. 
 

 كيف سأحصل على نتائجي؟
 المناعة البشرية )اإليدز(، حيث ال حاجة التخاذ أي إجراء. لن نتصل بك إذا كانت نتائجك سلبية بالنسبة لفيروس نقص

إذا كان اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الخاص بك هو "رد الفعل" سوف تحتاج إلى إعادة التحقق. إنه مجرد اختبار فحص وال 

ستشارونا الطبيون المتخصصون يعني أنك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بالتأكيد. ستحتاج إلى اختبار آخر. سيتصل بك م 

 ليشرحوا لك ويطلبوا منك العودة إلى المستشفى لتكرار اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. 
صباحا   10-9.30بين الساعة  3140  8725 020إذا كنت ترغب حقا في التحقق من نتيجتك، يرجى االتصال بعيادة كورتي يارد على 

 أيام على األقل بعد فحصك قبل االتصال بشأن نتيجتك.  7مستشار صحي. يرجي التمهل  صباح يوم االثنين وطلب التحدث إلى
 

 ماذا لو لم أكن أريد معرفة حالتي من فيروس نقص المناعة البشرية؟  
ن المهم كثير من الناس ال يدركون أنهم كانوا عرضة لخطر العدوى، وهذا هو السبب في أنه من المهم الختبار أكبر عدد ممكن من الناس. م 

معرفة حالتك من فيروس نقص المناعة )اإليدز( في وقت مبكر حتى تتمكن من الحصول على العالج والوقاية من انتقال العدوي )الفيروس(  

 إلى اآلخرين إذا كنت مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. 
ش معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حياة  عالج فيروس نقص المناعة البشرية فعال جدا وسهل تناوله. وفي هذه األيام، يعي 

 طويلة وصحية.
ومع ذلك، إذا قررت أنك ال تريد معرفة حالتك من فيروس نقص المناعة البشرية، يرجى التحدث إلى أحد الموظفين الختيار عدم إجراء 

 سحب الدم.  قبلاختبار فيروس نقص المناعة البشرية 
مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وتتلقى الرعاية يرجى أيضا إبالغ أحد الموظفين حتي ال يتم إجراء التحليل  إذا كنت تعرف بالفعل أنك 

 لك.
 

 ماذا لو تغيرت بيانات االتصال الخاصة بك؟  
انات في األسبوع التالي يرجى التحقق من أن لدينا البيانات الصحيحة )الهاتف/العنوان( لالتصال بك إذا احتجنا لذلك. إذا تغيرت احدي هذه البي

 لالختبار، فيجب االتصال بطبيبك العام لتحديث السجالت الخاصة بك واالتصال تليفونيا بـخط النتائج للحصول على النتيجة الخاصة بك. 
 

 
 

 
 

 قسم الطوارئ
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 مصادر معلومات مفيدة 

 تيرانس هيغنز تراست 
صندوق تيرنس هيغنز هو المؤسسة الخيرية الرائدة في المملكة المتحدة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية. يرجى االتصال بهم 

 للحصول على أي مشورة أو دعم المعلومات. 
 www.tht.org.uk  الموقع:  info@tht.org.uk:البريد اإللكتروني  1221 802 0808 هاتف

 
  (NAMخريطة اإليدز القومية )

 خريطة االيدز القومية تقدم معلومات مفيدة عن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.  
 www.aidsmap.com  الموقع:  info@nam.org.uk  البريد اإللكتروني:  6988 7837 020 هاتف:

 
 عيادة واندس وورث للصحة الجنسية

 لالحتياجات العاجلة للصحة الجنسية أو منع الحمل

 مساء   7-صباحا  8الجمعة -االثنين  هاتف  :/https://shswl.nhs.uk 2100 300 0333 للمواعيد:
 
  

 www.stgeorges.nhs.ukلمزيد من المعلومات حول الحاالت واإلجراءات والعالجات والخدمات المقدمة في مستشفياتنا، يرجى زيارة 
 

 

 خدمات إضافية 
 

 ( PALSواالتصال للمرضى )خدمة تقديم المشورة 
PALS  .يمكن أن نقدم لكم على الفور المشورة والمعلومات عندما يكون لديك تعليقات أو مخاوف بشأن خدماتنا أو الرعاية التي تلقيتها

 Grosvenorمساءا، من االثنين إلى الجمعة في الممر الرئيسي بين  4:30صباحا و 9:30بين الساعة   PALSيمكنك زيارة مكتب 

 النهنسبورو وينج )بالقرب من بهو المصعد(.  و
 pals@stgeorges.nhs.uk البريد اإللكتروني:   2453 8725 020هاتف: 

 خيارات الخدمات الصحية الوطنية
معلومات وإرشادات عبر اإلنترنت حول جميع جوانب الصحة والرعاية الصحية ، لمساعدتك على اتخاذ قرارات  NHS Choicesتوفر 

 صحتك.بشأن 

 www.nhs.uk :الويب

 
 111دائرة الصحة الوطنية 
للطوارئ الحرجة(. تتوفر  999عندما تحتاج إلى مساعدة طبية سريعة. ولكنها ليست حالة طوارئ حرجة ) 111يمكنك االتصال بالرقم 

NHS 111  لهواتف المحمولة.يوما في السنة. المكالمات مجانية من الخطوط األرضية وا 365ساعة في اليوم،  24على مدار 

 111 :الهاتف رقم
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