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متﺘﻠﻚ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺠﻮار ﻣﻮﻇﻔني وﻣﻮﻇﻔﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ
 اﻻﻟﺘﻬﺎب،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
: ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم ﻟﻜﻢ.اﻟﻜﺒﺪي وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴًﺎ

:ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل

• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻃﺮق اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺮض وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
• اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺤﻀﻮرك أو ﻋﱪ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻟﱪﻳﺪ
اﻹﻟﻜﱰوين
• اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﺳﻴﺪة ﻏﲆ ﺳﻴﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺒﻚ
اﻹﻳﺪز وأﻗﺎرﺑﻬﻢ/• رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺼﺎﺑني مبﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ

AIDS-Hilfe
Baden-Württemberg

:ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ

• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺮوض اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻓﻮرمتﺒريغ-ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎدن
:ﺗﻮﺟﺪ ﻣ ﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
www.aids-hilfe-freiburg.de
.AIDS-Hilfe Freiburg e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidsundkinder.de
AIDS & Kinder e.V. Baden-Württemberg ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-heidelberg.de
.AIDS-Hilfe Heidelberg e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-karlsruhe.de
.AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-konstanz.de
.AIDS-Hilfe Konstanz e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aids-hilfe-offenburg.de
.AIDS-Hilfe Offenburg/Ortenaukreis e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.ah-pforzheim.de
.AIDS-Hilfe Pforzheim e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-gmuend.de
.AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aids-hilfe-sbh.de
.AIDS-Hilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-stuttgart.de
.AIDS-Hilfe Stuttgart e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-tuebingen-reutlingen.de .AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-ulm.de
.AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.aidshilfe-unterland.de
.AIDS-Hilfe Unterland e.V ﺟﻤﻌﻴﺔ
www.kosima-mannheim.de
 – اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﻣ ﺮاضKOSI.MA ﻣﺮﻛﺰ
اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴ ًﻴ ﺎ ﰲ ﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻢ
www.skf-freiburg.de
 – اﺳﺘﺸﺎرات ﺣﻮل ﻣﺮضSkF-Treff Freiburg ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﻳﺪز ﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﻌﺎﺋﻼت

.ﺻﺤﺔ اﳌ ﺮأة

 أﻧﺖ أﻳﻀً ﺎ؟.ﻳﺪور اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ

تجدون املعلومات املعنية هنا
معلومات عامة حول مرض نقص املناعة واألم راض املنقولة جنس يً ا:
جمعية .AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V
www.aidshilfe-bw.de
جميعة .AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V
www.aidshilfe.de
املشورة عرب اإلنرتنت للمساعدة بخصوص مرض اإليدز
www.aidshilfe-beratung.de
نظرة عامة عىل م راكز االستشارة
/www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung
معلومات خاصة بالنساء حول مرض نقص املناعة واألم راض املنقولة جنس يً ا:
مجموعة العمل حول النساء
لدى جميعة .AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V
جمعية العمل االتحادية الخاصة بالنساء
www.frauenundhiv.info
الشبكة االتحادية الشاملة الخاصة بالنساء واإليدز
www.netzwerkfrauenundaids.de
صحة املرأة ودعم الصحة
www.frauengesundheitsportal.de
جمعية  – .Deutsche AIDS-Hilfe e.Vمعلومات حول الرغبة يف اإلنجاب
www.aidshilfe.de/de/leben-mit-hiv/sexualitaet/kinderwunsch

تقرر كل سيدة من تلقاء نفسها رغبتها يف إج راء اختبار مرض نقص
املناعة وموعد القيام بذلك .ويتيح التشخيص املبكر العالج يف الوقت
املناسب وتفادي اإلصابة باإليدز .وهناك الكثري من األسباب الوجيهة
إلج راء اختبار مرض نقص املناعة :بعد االتصال الجنيس غري اآلمن ،يف
بداية زواج جديد أو عند الرغبة يف اإلنجاب والحمل .ويُ تاح لجميع
السيدات الحوامل داخل أملانيا إج راء اختبار مرض نقص املناعة .ويف
حالة اكتشاف اإلصابة مبرض نقص املناعة ،ميكن تفادي انتقال املرض
من األم إىل الطفل من خالل الخضوع للعالج املضاد للفريوسات
الرجعية.
تتيح الكثري من م راكز املساعدة املعنية مبرض اإليدز والهيئات الصحية
يف والية بادن-فورمتبريغ إج راء اختبارات مجهولة الهوية ملرض نقص
املناعة واألم راض املنقولة جنس ًي ا .ويتم الحصول عىل معلومات
بخصوص ذلك لدى مركز االستشارة يف الجوار.

يدور النقاش حول هذا األمر...

يعيش حال ًي ا يف أملانيا نحو  17,000سيدة
مصابة مبرض نقص املناعة  ،منهن حوايل
 2,100ال يعرفن أنهن مصابات باملرض

وعىل مستوى العامل – يوجد عدد من النساء أكرث من الرجال مصابات
مبرض نقص املناعة واإليدز.
من الصعب عىل املرء أن يتحدث عن مرض نقص املناعة/اإليدز – وذلك
بغض النظر عن العمر أو الجنس أو األصل أو الدين أو التوجه الجنيس.
ومن خالل عملنا تعرفنا عىل مدى أهمية الحديث عن الصحة
الجنسية .وقد تكونني معنية مبرض نقص املناعة وغريه من األم راض
املنقولة جنس يً ا ( .)Sexuell Transmitted Infections = STIاحصيل
عىل املشورة يف حالة وجود استفسارات حول الصحة الجنسية!

ينبغي كتابة كلمة „السيدات“ عىل نحو واضح ورصيح ،ألن هناك أكرث من نوعني اجتامعيني
(جنسني)،
أنثوي ورجايل .إن األنواع االجتامعية (األجناس) يتم أيضً ا تحديدها واكتسابها داخل املجتمع،
فالنوع االجتامعي
(الجنس) ال يتم اكتسابه بشكل طبيعي .عروضنا متاحة لجميع السيدات.

