كيفية الوقاية من فريوس نقص املناعة والعدوى
الجنسية

دليل خدمات الصحة واالستقرار
للمهاجرين الجدد
إذا كنت شاب وتنجذب للشباب ،هذا الدليل مصمم لك
تم تحضري ومراجعة هذا املنشور من قبل مهاجرين
جدد (مثليني ،مزدوجني امليول ،عابرين وكويرز) مقيمني يف مدينة أوتاوا .مرشوع
تعاون بني ماكس أوتاوا وكابيتال رينبو ريفيوج
آخر تعديل :مارس 2020

واقي الكوندوم
دواء ما قبل التعرض للفريوس "بريب" ،حبة يومية تحمي من انتقال فريوس نقص
املناعة لكنها ال تحمي من باقي أنواع العدوى املنقولة جنسياً
"دواء ما بعد التعرض للفريوس "بيب
الجمع بني الواقي ودواء بريب ،وهذه الطريقة األكرث فعالية للوقاية من فريوس
نقص املناعة وباقي العدوى املنقولة جنسياً
الفحص الدوري ومعرفة حالتك الصحية
عدم مشاركة أدوات استهالك األدوية مع اآلخرين (مثل الحقن ،أنابيب امليث
)وغريها

أنواع أخرى للعدوى املنقولة جنسياً
التهاب الكبد
فريوس الورم الحليمي البرشي
فريوس الهربس التناسيل
الكالميديا
السيالن
الزهري

ما هي طرق انتقال فريوس نقص املناعة البرشية؟

)االتصال الجنيس (مثال :جنس عرب املهبل أو الرشج
)انتقال عرب الدم (مثال :مشاركة اإلبر أو الحقن
)انتقال من األم للجنني (مثال :عرب الحمل

أين ميكنك إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البرشية؟

ليلة غيي زون :اختبار مجاين ومجهول كل ليلة خميس من الساعة  5وحتى  8ليالً
:يف مركز سنرتتاون للخدمات الصحية .تلفون 6132334443 :العنوان
420 Cooper Street

:عيادة الصحة الجنسية :تلفون 6132344641 :العنوان
179 Clarence Street
:مركز سمرسيت للخدمات الصحية :تلفون  6132388210العنوان
55 Eccles Street
:مركز الخدمات الصحية يف جامعة أوتاوا :تلفون 6135643950 :العنوان
100 Marie-Curie Private

األعراض

تختلف األعراض وشدتها من شخص آلخر عند نقل العدوى .األعراض مشابهة
لفريوس االنفلونزا وتظهر بني أسبوعني وأربعة أسابيع من انتقال العدوى (مثل
الحمى ،وجع الجسم ،الغثيان ،اإلسهال والقيء) .إذا تم تشخيص حملك للفريوس،
 HIV411.caقم بالبحث عن مراكز للعناية عرب املوقع

ما هي سوائل الجسم التي تحتوي عىل الفريوس؟

الدم

)املني (املذي سائل ما قبل القذف واملني
سوائل الرشج
سوائل املهبل
حليب األم

التنشئة االجتامعية والرتفيه
لالنضامم ملجموعات اجتامعية أو معرفة آخر النشاطات
 maxottawa.caقم بزيارة موقع ماكس
يوفر مركز سنرتتاون للخدمات الصحية برنامج ملجتمع امليم واملهاجرين الجدد كل
ثاين إثنني من الشهر ،واالثنني األخري من الشهر بني الساعة  5:30و  7:30ليالً،
:العنوان
420 Cooper Street

هل تشعر بالحامسة؟

:إذا كنت من رواد البارات ميكنك زيارة
:بار “تيز” ،العنوان
323 Somerset St. W

خدمات االستقرار والدعم واملراكز االجتامعية املتوفرة .صمم هذا الدليل
.ملساعدتك يف الحصول عىل هذه املعلومات واملواقع املفيدة للزيارة

:أو “سويزلز” ،العنوان
246 B Queen St

من املهم كذلك االعتناء بصحتك الجنسية وقيامك باالختبار الدوري عن العدوى
.املنقولة جنسياً كل  3إىل  6شهور هو طريقك لتحافظ عىل صحتك وعافيتك

:إذا كنت تفضل النوادي الليلية ميكنك زيارة
:لوك أوت” العنوان“
41 York St. 2nd Floor

ما هو فريوس نقص املناعة البرشية؟

:بابيلون” العنوان“
317 Bank St.

فريوس نقص املناعة البرشية هو عدوى تنتقل بالدم .يقوم الفريوس مبهاجمة
جهاز املناعة وإذا ترك بدون عالج فقد يؤدي إىل متالزمة نقص املناعة املكتسبة
().اإليدز
مع العالج ،يصبح فريوس نقص املناعة البرشية مقمع وغري قابل للكشف من
خالل الفحص الطبي ،وبالتايل فإن الجسم يصبح غري قابل لنقله للغري .يف يومنا
هذا ،أصبح بإمكان املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية عيش حياة طويلة
.وصحية

:مريكوري النج” العنوان“
56 Byward Market Square

مواقع مفيدة

دليل خدمات الصحة
واالستقرار للمهاجرين
الجدد
خدمات الصحة
معرفة الخدمات الصحية يف لغتك األم ،قم بزيارة مركز أوتاوا الصحي للمهاجرين
)الطابق السفيل(  Argyle Avenueالجدد العنوان 219
للمساعدة يف التواصل مع خدمات الصحة النفسية يف منطقة أوتاوا ،تواصل مع
أو  navigation@maxottawaمرشدي الصحة والعافية عىل
باالتصال عىل 613-701-6555
إذا كنت متر بأزمة نفسية قم باالتصال مبركز “ديسرتيس”  613-238-3311خط
متوفر عىل مدار  24ساعة وكل أيام األسبوع

خدمات التوظيف

إجابات عن أي اسئلة لديك ومعلومات عن  settlement.orgيوفر موقع
االندماج واالستقرار يف كندا

عندما تكون مستعدا ً للبحث عن عمل فإن مراكز أونتاريو للتوظيف مستعدة
ملساعدتك .ابحث عن أقرب مركز عىل املوقع
ontario.ca/page/employment-ontario

للبحث عن أماكن االختبار املجهول لفريوس نقص املناعة البرشي ،قم بزيارة املوقع
bit.ly/37aDScK
ملعلومات إضافية عن دواء ما قبل التعرض لفريوس نقص املناعة البرشي أو ما بعد
 equipyourself.caالتعرض له ،قم بزيارة املوقع

خدمات اللغة واملدارس

ملعلومات إضافية عن أنواع العدوى املنقولة جنسياً ،قم بزيارة املوقع
catie.ca/en/fact-sheets#sti

أصبح إنتاج هذه الوثيقة ممكناً من خالل مساهمة مالية من
وكالة الصحة العامة الكندية .اآلراء الواردة هنا ال متثل بالرضورة
وجهات نظر وكالة الصحة العامة الكندية

يساعدك مركز “واي أم يس إيه” يف تقييم اللغة وإحالتك إىل الصف املناسب .تواصل
معهم عىل الرقم
613-238-5462

