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HivNorge و covid-19 ، فيروس نقص المناعة الب��ية ، الحقوق < (Hjem (https://hivnorge.no/?lang=ar

covid- ، فيروس نقص المناعة الب��ية ، الحقوق
HivNorge 19 و

ما هو فيروس نقص المناعة وكيف ينتقل؟ ما هي الحقوق التي أمتلكها لمن يعيشون مع فيروس نقص المناعة الب��ية؟ هل
أنا أكثر عرضة ل��صابة بـ covid-19 عندما أعيش مع فيروس نقص المناعة الب��ية؟

HivNorge
HivNorge  هي منظمة المر�� الوحيدة في النرويج ل��شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة

الب��ية، وهي أيًضا منظمة ضغط ومصالح خاصة لكل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة الب��ية، بما في ذلك
مستخدمي PrEP وا��شخاص المعرضين لخطر متزايد ل��صابة بفيروس نقص المناعة الب��ية. 

تتمثل أهم مهمة لـ HivNorge  في تأمين وحماية حقوق ومصالح ا��شخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية أو
المتأثرين به، بما في ذلك ا��قارب ومستخدمي PrEP  وا��شخاص المعرضين لخطر ا��صابة بالعدوى وا��شخاص

والمنظمات الذين يلتقون بهذه الفئات المستهدفة من خ��ل عملهم. 

ما هو فيروس نقص المناعة الب��ية 
فيروس نقص المناعة الب��ية (Hiv) هو فيروس يهاجم جهاز المناعة.  عندما يدخل الفيروس الجسم ، تتفكك الدفاعات

تدريجياً ويصبح الجسم أكثر عرضة للعدوى والمرض، إذا لم یحصل المرء على دواء يوقف ذلك. 

ا��يدز  Aids (مت��زمة نقص المناعة المکتسب)  هو مصطلح شامل لعدد من ا��مراض التي تشترك في أنها ناجمة عن ضعف
الجهاز المناعي نتيجة لعدوى فيروس نقص المناعة الب��ية. إن� تشخيص قلیل ا��ستخدام في النرويج.  فعندما یبدأ المرء

بع��ج فيروس نقص المناعة الب��ية، ستقوی المناعة لدی المرء و�� یعود المرء یستوفي ��وط تشخيص ا��يدز.  

�� يوجد ع��ج يشفي من فيروس نقص المناعة الب��ية، ولكن الع��ج الفعال الحالي يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة
ل��مراض ويزيل خطر إصابة ا��خرين. 

طرق العدوى وكيف یحمي المرء نفس� 
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ا��شخاص المصابون بفيروس نقص المناعة الب��ية، والذين يخضعون لع��ج ناجح وليس لديهم مستويات للفيروس
في الدم قابلة للقياس، �� يمكنهم نقل عدوى فيروس نقص المناعة الب��ية إلى ا��خرين. کما �� ينتقل فيروس نقص المناعة

الب��ية من خ��ل التفاعل ا��جتماعي أو التقبيل أو المعانقة أو مشاركة نفس الكوب، إلخ. 

يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة الب��ية بشكل أسا�� من خ��ل ممارسة الجنس بدون وقاية مع شخص مصاب
بفيروس نقص المناعة الب��ية و�� يخضع للع��ج، ومن خ��ل عمليات نقل الدم ومن ا��م إلى الطفل من خ��ل الحمل والو��دة

والرضاعة الطبيعية. 

هناك عدة طرق لحماية النفس من فيروس نقص المناعة الب��ية: 

ع��ج ناجح. �� يوجد خطر من ا��صابة بفيروس نقص المناعة الب��ية من ا��شخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية
والذين يخضعون لع��ج ناجح.  والع��ج الناجح يعني أن الشخص يتابع الع��ج ويتناول الدواء، وبالتالي يظل مستوى

الفيروس عندە منخفًضا جًدا بحيث �� يمكن للفیروس أن ينتقل، سواء عن طريق الجنس غير ا��من أو من خ��ل الحمل أو
الو��دة. 

الواقي الذكري يحمي من فيروس نقص المناعة الب��ية وغيره من ا��مراض المنقولة جنسياً ويمكن طلبه مجاًنا
www.gratiskondomer.no (https://translate.google.com/translate? على

(hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.gratiskondomer.no

  (الوقاية السابقة للتعرض preeksponeringsprofylakse)  هي أدوية لفيروس نقص المناعة الب��ية يتم PrEP

إعطاؤها ل��شخاص غیر المصابین بفيروس نقص المناعة الب��ية لمنع ا��صابة بفيروس نقص المناعة
الب��ية.  لتلقي PrEP ، يجب أن تكون لديك إحالة من طبيبك العام الثابت إلى عيادة أو��فيا Ola�aklinikken أو أقسام

ا��مراض المعدية في المستشفى الذي تنتمي إليه.  

 (الع��ج الوقائي بعد PEP وإذا كان المرء قد تعرض لموقف خطر بشکل كبير ، فيمكن إعطاء المرء
التعرض للفیروس posteksponeringsprofylakse) كدواء يمكن� أن يمنع فيروس نقص المناعة الب��ية من دخول الخ��يا

والتكاثر. يجب تناول PEP في أ��ع وقت ممكن وقبل مرور 48 ساعة علی التعرض لعدوی نقص المناعة الب��ية.  يتم
أخذ PEP لمدة 28 يوًما. يجب أن تكون جميع أقسام الطوارئ وعیادات الطوارئ الح��ية في النرويج قادرة

على إعطاء PEP دون استشارة طبیب مختص با��مراض المعدیة.   

اختبار فيروس نقص المناعة الب��ية 
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة الب��ية هي إجراء اختبار فيروس

نقص المناعة الب��ية.  یمكن إجراء ا��ختبار عند ا��طباء العامین، وفي بعض المنظمات
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.hivnorge.no/om-)

Ola�aklinikken  وبعض عيادات الصحة الجنسية مثل عيادة أو��فیا (/hiv/her-kan-du-ta-hivtesten

(https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://oslo-

universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-in�ammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-

Sex og samfunn ( و الجنس والمجتمع (for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/ola�aklinikken

https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://sexogsamfunn.no)/)لمن هم

دون سن 25 عاما).  اختبار فيروس نقص المناعة الب��ية مجاني إذا کنت قد تعرضت لموقف خطر.   

هناك نوعان من ا��ختبارات. فحص دم عادي حيث يستغرق الحصول علی النتیجة أسبوعا واحدا تقريبا.  تقدم العديد من
المنظمات أيضا اختبار ��يع، حيث يمكنك الحصول على النتیجة في دقيقة واحدة.  هذە المنظمات هي، على سبيل

  .(/Minuttesten (https://minuttest.no و (Helseutvalget (https://www.helseutvalget.no/en/sjekkpunkt ،المثال

بالنسبة لمعظم ا��شخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية، سيظهر هذا في ا��ختبار بعد  2-6 أسابيع من
ا��صابة. و بالنسبة للبعض، قد يستغرق ا��مر وقًتا أطول قلي��ً، لذلك يو�� بإجراء اختبار تحّقق بعد 12 أسبوًعا من تعرضك

لموقف عدوى. 

ا��ختبار ا��يجابي 
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إذا كانت نتيجة ا��ختبار إيجابية وتأکد تعرضك لفيروس نقص المناعة الب��ية، فسيتم إحالتك إلى أخصائي في ا��مراض
المعدیة الذي سیقدم لك الع��ج. جميع الع��جات المتعلقة بفيروس نقص المناعة الب��ية في النرويج مجانية. 

ُيعد فيروس نقص المناعة الب��ية اليوم تشخيًصا مزمًنا، ویمکن للمرء أن یعيش مثل أي شخص آخر.  ولكي يحدث
ذلك، فإن� من المهم أن یبدأ المرء ع��ج فيروس نقص المناعة الب��ية على الفور.  هذا ليس فقط من أجل المصلحة

الشخصیة، بل للع��ج أيًضا ميزة أن المرء يصبح خاليًا من العدوى بعد فترة قصيرة نسبيًا من الع��ج.  تتم متابعة المصاب في
مستشفى به جناح ل��مراض المعدیة.  بمجرد بدء الع��ج والتحقق من فعاليته، یکفي أن یذهب المرء للفحص مرة أو مرتين في

السنة.  ع��ج فيروس نقص المناعة الب��ية اليوم له آثار جانبية قليلة جًدا وعادة ما يكون علی شکل حبة واحدة فقط في
اليوم. 

الدعم النف�� وا��جتماعي 
يمكن للمرء أن یختبر أن فيروس نقص المناعة الب��ية كتشخيص يصعب التعايش معه بسبب وجود
العديد من التحيزات في المجتمع وقلة المعرفة حول فيروس نقص المناعة الب��ية.  لذلك، من المهم

أن يكون لديك أشخاص يمكنهم تقديم الدعم لك. یمکن أن يكون هؤ��ء أصدقاء أو عائلتك أو أشخاص آخرين مصابين بفيروس
نقص المناعة الب��ية أو يمكنك، على سبيل المثال، حضور الندوات أو ا��جتماعات التي تقام في منظمةHivNorge   . یقدم

ا��طباء والممرضات في أجنحة ا��مراض المعدیة دعًما جيًدا، ولكن تجربتنا هي أن مقابلة أشخاص مصابين بفيروس نقص
المناعة الب��ية يمنحك أفضل رؤية ومعرفة حول كيف تبدو الحياة للمتعایش مع فيروس نقص المناعة الب��ية في

HivNorge (https://translate.google.com/translate? الواقع. خدمة ا��قران في
hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://hivnorge.no/onsker-du-a-snakke-med-en-

likeperson/) (HivNorges likepersontilbud (https://hivnorge.no/onsker-du-a-snakke-med-en-

likeperson/%22%20/t%20%22_blank) ) هي عرض ل��شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة الب��ية أو

ا��قارب حيث يمكنهم ا��لتقاء وتبادل الخبرات مع ا��خرين المصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية
أو مع أقارب المر�� ا��خرين.  

الحقوق 
عندما تعيش مع فيروس نقص المناعة الب��ية، هناك بعض الحقوق وا��لتزامات التي لديك. كافة
ع��جات عدوى فيروس نقص المناعة الب��ية في النرويج مجانية وبدون تکلفة ذاتیة، وذلك وفًقا

لقانون مكافحة العدوى واللوائح. وفي حا��ت قليلة، يمكنك أيًضا استرداد بعض التكاليف عند طبيب ا��سنان. 

 لست ملزما بتقديم معلومات حول التعايش مع فيروس نقص المناعة الب��ية.  ولکن مع ذلك نو�� بأن تكون منفتًحا على
طبيبك. لكي يتمكن الطبيب من متابعة حالتك الصحية بشكل جيد، وكذلك التأكد من أن الع��ج ا��خر الذي تتلقاه �� يؤثر على

أدوية فيروس نقص المناعة الب��ية، فإن� من المهم أن يعرف الطبيب بتشخيص فيروس نقص المناعة الب��ية. 

 تنطبق المادة 237 من قانون العقوبات على انتقال ا��مراض الخطيرة بين الناس. تنص المادة علی نقل العدوى وتعريض
شخص ما لخطر العدوى، ولكن فقط في حالة وجود خطر حقيقي من إمكانية انتقال العدوی.  يمكن أن يندرج تعريض شخص

ما لفيروس نقص المناعة الب��ية تحت هذە المادة، ولكن هناك العديد من ا��ستثناءات. 

إذا كان المرء یتلقى عالًجا ناجًحا، فال یوجد خطر من نقل العدوی إلی اآلخرین. إذا فعل المرء ما ھو ممكن لمنع انتقال العدوى من خالل االتصال
الجنسي، فیجب إعفاء المرء من العقوبة. ھذا یعني أنھ ال یمكن معاقبة األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة والذین یخضعون للعالج

أو یستخدمون الواقي الذكري.  

ال یمكن معاقبة الشخص على نقل العدوى أو تعریض الشریك الجنسي لخطر العدوى إذا كان الشخص المعني قد وافق مسبقًا على التعرض لخطر
العدوى. ھذا لیس معناە أن لدی المرء واجب اإلبالغ، ولكنھ یعني أنھ ال یمكن معاقبة الشخص إذا تم إبالغ الشریك ولکنھ مع ذلك یختار “تعریض

نفسھ لخطر اإلصابة”.  من ناحیة أخرى، إذا لم یكن المرء یتلقى العالج ولم یتخذ المرء إجراءات أخرى ضروریة وكافیة لمنع العدوى، فیمكن
أن یعاقب المرء إذا لم یخبر شریكھ الجنسي، سواء انتقلت العدوى أم ال.  

واإلعفاء من العقوبة یشمل أیًضا العدوى المنتقلة من المشتغلین بالجنس ومتعاطي المخدرات بالحقن، وكذلك حاالت انتقال العدوى من األم إلى
الطفل.   

التأمين   
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عند عقد اتفاقیات التأمين، هناك بعض أنواع التأمين التي تتطلب منك تقديم معلومات صحية. من بينها هناك التأمين على
الحياة والعجز.   

 عندما تعقد اتفاقیة تأمين صحي، ُيطلب منك ملء إقرار صحي. المعلومات المقدمة هنا تشکل أساس التقييم الصحي الذي

تجری� ال��كة.  يتم استخدام المعلومات لتحديد السعر الصحيح للتأمین و��وط التأمين الخاص بك.  يجب على أي شخص
يتقدم للحصول على تأمين تقديم هذه المعلومات. إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فلن يتم دفع أي تعويض في

حالة استحقاق التأمين.  يتم التعامل مع المعلومات الصحية ب��ية تامة.   

يمكن ل��شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة الب��ية، كما هو الحال مع ا��خرين، الحصول على تأمين على الحياة
والعجز. يتم احتساب المخاطر على أساس ا��فتراضات الفردية للحالة الفردية.  قد يعني هذا أن أولئك الذين يعانون من
مشاكل صحية خطيرة قد یتعرضون للحرمان من التأمين. لكن أولئك الذين بدأوا ب��عة بع��ج ناجح، ینبغي أن يحصلوا

على عقود تأمين ب��وط عادية، أو بقسط أعلى قلي��ً.   

تأمينات أخرى   
عندما يتعلق ا��مر بأهمية فيروس نقص المناعة الب��ية بالنسبة للتأمينات ا��خرى، فإنه ُيسمح فقط بطلب الشهادات

الصحية للتأمينات ذات الصلة بالصحة بشکل مبا��. وهذا يعني، التأمين ضد مخاطر الوفاة، والتأمين ضد مخاطر العجز،
وتأمين الع��ج، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الغیاب بسبب المرض، والتأمين ضد ا��مراض الخطيرة. 

لن تكون الحالة الصحیة ذات صلة عند عقد اتفاقیة تأمین علی المحتويات المنزلیة أو تأمين السفر. کما �� تطلب معظم
��كات التأمين إقرارا صحيًا للتأمين ضد الحوادث. التأمين ضد الحوادث هو تأمين شخ��، وليس تأميًنا عاما ضد ا��صابات،
وهو في نفس مجموعة التأمينات حيث يمكن أن تطلب ال��کة إبراز شهادة صحية. ومع ذلك، فإن المعلومات الصحية لن

تكون ذات صلة لمثل هذا التأمين، وبالتالي �� ُيسمح بطلبها فيما يتعلق بالتأمين ضد الحوادث.   

تأمين السفر   
عندما يتعلق ا��مر بتأمين السفر وفيروس نقص المناعة الب��ية، فإن� من المعقول والمنطقي أن ینطبق الحس السلیم. إذا
كان المرء مصابًا بفيروس نقص المناعة الب��ية الذي تم ع��جه جيًدا، وتلقي المرء متابعة للمرض في النرويج وكانت حالة
المرء مستقرة عند السفر، فسیتلقى المرء تغطية من التأمین في الحا��ت الناجمة عن التغيير الحاد وغير المتوقع في مرض

فيروس نقص المناعة الب��ية. 

إن الظروف التي ینجم عنها رفض تأمين السفر تغطیة الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة الب��ية قد تكون إذا
كان المرء قد اضطر لدخول المستشفى بشكل متكرر نتيجة لفيروس نقص المناعة الب��ية أو إذا كان المرء قد خضع مؤخرًا

لتغيير الدواء، سواء كان ذلك بسبب مناقصة أو بسبب ظروف طبية. 

في حالة ��قة ا��دوية، سيغطي تأمين السفر، كقاعدة عامة، ��اء أدوية جديدة، لكنه نادرًا ما يغطي تکالیف العودة المبكرة
إلى الوطن. لكن يجب علی المرء، بالتشاور مع الطبيب، تقییم ما إذا كان با��مكان إكمال الرحلة بدون دواء أم ��. 

HivNorge عروض منظمة
إذا كنت بحاجة إلى مشورة أو مساعدة قانونية مرتبطة بشكل مبا�� بتشخيص فيروس نقص المناعة

الب��ية، يمكن لـ HivNorge  مساعدتك. لدينا أيًضا خدمة استشارية عامة إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق بفيروس نقص
المناعة الب��ية. 

لدی منظمة HivNorge  خدمة محادثة غير ع��جية لكل شخص يعيش مع فيروس نقص المناعة الب��ية أو متأثر بفيروس
نقص المناعة الب��ية، أو يستخدم PrEP . وبالتعاون مع منظمة Chemfriendly ، لدينا أيًضا عرض محادثة لمستخدمي

عقاقیر chemsex وغيرهم من المثليين الذين يتعاطون المخدرات. إذا رأينا مًعا أن هناك حاجة إلى مترجم، فسنرتب ذلك. 

با��ضافة إلى ذلك، لدينا العديد من ا��نشطة ل��شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة الب��ية أو المتأثرین ب�،
https://translate.google.com/translate?) وا��طراف المعنية ا��خرى.  تابعنا علی تقويمنا  PrEP لمستخدمي

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.hivnorge.no/kalender/) للحصول علی معلومات حول عروضنا

وأنشطتنا. 

https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.hivnorge.no/kalender/
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إذا كنت تريد التحدث إلى شخص آخر مصاب بفيروس نقص المناعة الب��ية، فلدينا العديد من ا��قران الذين يسعدهم إجراء
محادثة معك. يتحدث أقراننا عدة لغات. 

يمكن الوصول إلى منظمة HivNorge  على رقم الهاتف 21314580 أو عبر  البريد ا��لكتروني
Facebook (https://translate.google.com/translate? أو عبر صفحتنا على (mailto:post@hivnorge.no)

 .(hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.facebook.com/HivNorge

أین یمکنني الحصول على الدعم:  
توجد العديد من المنظمات التي تقدم خدمات ل��شخاص المصابين بفيروس نقص المناعة

الب��ية في جميع أنحاء النرويج.  تجد أدناه بعض ا��مثلة علی هذە المنظمات.  في كل هذه ا��ماكن،
ستلتقي بالمتخصصين وستتاح لك الفرصة للتواصل مع آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية. 

HIVNorge (https://translate.google.com/translate? أوسلو: منظمة
Akseptو قبول (/hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.hivnorge.no

https://translate.google.com/translate?)

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.aksept.org/)بيرغن: Leve med hiv (العيش مع فيروس نقص المناعة

Kirkens bymisjon Bergen ،(الب��ية
https://translate.google.com/translate?)

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/leve-med-hiv-

Kirkens  ، (العيش مع فيروس نقص المناعة الب��ية) Leve med hiv منظمة :Haugalandet هاوغا��ندي(/bergen

bymisjon Haugesund

https://translate.google.com/translate?)

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/leve-med-hiv-

Aksept og mestring ، Kirkens bymisjon Trondheim :تروندهايم(/haugesund

https://translate.google.com/translate?)

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/aksept-og-

mestring/)كريستيانساند: مستشفی سور��ندي Sørlandet sykehus ، HIV-poliklinikken (العیادة الخارجیة لفيروس

نقص المناعة الب��ية). 
https://translate.google.com/translate?)

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://sshf.no/avdelinger/somatikk-

UNN :ترومسو(kristiansand/medisinsk/infeksjonsseksjonen%23bes%25C3%25B8kstider#bes%C3%B8kstider

Infeksjonsposten (https://translate.google.com/translate?

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-

hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/infeksjonsmedisinsk-seksjon-tromso%23les-mer-om-

Sosialmedisinsk و  (infeksjonspost,-troms%25C3%25B8#les-mer-om-infeksjonspost,-troms%C3%B8

https://translate.google.com/translate?) معهد الطب ا��جتماعي في ترومسو)  senter i Tromsø

hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.tromso.kommune.no/sosialmedisinsk-

 ((senter.121254.no.html

Zanzu.no (https://translate.google.com/translate? با��ضافة إلى هذا، هناك
hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.zanzu.no/no/)  وهو موقع معلومات عن الجسم والصحة والصحة

الجنسية وفيروس نقص المناعة الب��ية بالعديد من اللغات المختلفة. 

فيروس نقص المناعة
الب��ية (Hiv) و کوفید-19

عند التعايش مع فيروس نقص المناعة الب��ية، �� يوجد خطر متزايد ل��صابة بفيروس کورونا أو ا��صابة بمرض خطير بسبب
کوفید-19. إذا كانت لديك مناعة منخفضة (أي أن عدد خ��یا کتلة التمایز CD4 هو أقل من 200) وتعاني من أمراض خطيرة

أخرى، فقد تكون أكثر عرضة ل��صابة. 

mailto:post@hivnorge.no
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.facebook.com/HivNorge
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.hivnorge.no/
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.aksept.org/
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/leve-med-hiv-bergen/
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/leve-med-hiv-haugesund/
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/aksept-og-mestring/
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk/infeksjonsseksjonen%23bes%25C3%25B8kstider#bes%C3%B8kstider
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/infeksjonsmedisinsk-seksjon-tromso%23les-mer-om-infeksjonspost,-troms%25C3%25B8#les-mer-om-infeksjonspost,-troms%C3%B8
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.tromso.kommune.no/sosialmedisinsk-senter.121254.no.html
https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.zanzu.no/no/
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(facebook#/) (twitter#/)

غالبًا ما تكون أجنحة ا��مراض المعدية في المستشفيات في النرويج هي التي تعالج مر�� کورونا، وبالتالي يمكن
أحياًنا أن  یکون لدیها الكثير جدا من العمل.و يمكن أن يؤثر ذلك على متابعة ا��شخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة

الب��ية، بحيث يمكن إجراء بعض المتابعة عبر الهاتف أو رقميا، بد��ً من الحضور الشخ��. 

قامت منظمة HivNorge  بإعداد معلومات عن فيروس نقص المناعة الب��ية و کوفید-19 بعدة لغات
  .(/https://hivnorge.no/nyheter/informasjon-om-hiv-og-korona-pa-ulike-sprak)

!Var dette nyttig? - Del gjerne

Les også

06.08.2021

→ فيروس نقص المناعة الب��ية (Hiv) و کوفید-19
https://hivnorge.no/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-)

%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-
(%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9-hiv-%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%81%db%8c%d8%af-19/?lang=ar

عند التعايش مع فيروس نقص المناعة الب��ية، �� يوجد خطر متزايد ل��صابة بفيروس کورونا أو ا��صابة بمرض خطير بسبب کوفید-19. إذا كانت لديك
مناعة منخفضة (أي أن عدد خ��یا کتلة التمایز CD4 هو أقل من 200) وتعاني من أمراض خطيرة أخرى، فقد تكون أكثر عرضة ل��صابة.



06.08.2021

→ أین یمکنني الحصول على الدعم:
https://hivnorge.no/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%d8%a3%db%8c%d9%86-)

%db%8c%d9%85%da%a9%d9%86%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-
(%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85/?lang=ar



https://hivnorge.no/#facebook
https://hivnorge.no/#twitter
https://hivnorge.no/nyheter/informasjon-om-hiv-og-korona-pa-ulike-sprak/
https://hivnorge.no/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9-hiv-%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%81%db%8c%d8%af-19/?lang=ar
https://hivnorge.no/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%d8%a3%db%8c%d9%86-%db%8c%d9%85%da%a9%d9%86%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85/?lang=ar
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(folder/fakta-om-hiv/) Mer om hiv →

توجد العديد من المنظمات التي تقدم خدمات ل��شخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية في جميع أنحاء النرويج. تجد أدناه بعض ا��مثلة علی
هذە المنظمات. في كل هذه ا��ماكن، ستلتقي بالمتخصصين وستتاح لك الفرصة للتواصل مع آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة الب��ية.

Postadresse: Postboks 4615 So�enberg, 0506 Oslo

Besøksaddresse: Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo

Kontortid: 15.00-09.00 ا��ثنين - الجمعة

Sentralbord: 21 31 45 80

Ansvarlig redaktør: Anne-Karin Kolstad

Webredaktør: Caroline Pisani

Følg oss

Facebook

(https://www.facebook.com/HivNorge)

Twitter

(https://twitter.com/HivNorge)

Mynewsdesk

(https://www.mynewsdesk.com/no/hivnorge)

Instagram

(/https://www.instagram.com/hivnorge)

Eksterne lenker

Folkehelsa

(/https://www.fhi.no)
Aksept

(/https://kirkensbymisjon.no/aksept)
Ola�aklinikken

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-)
(infeksjonssykdommer/olafiaklinikken

Hivfondet

(/https://hivfondet.no)
Helseutvalget

(/https://www.helseutvalget.no)
Smittevernforum

(/https://www.smittevernforum.no)
Tverrkulturell Helseinfo

(/https://tverrkulturellhelse.info)
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Innsamlingskontrollen

(/https://www.innsamlingskontrollen.no)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

(/https://ffo.no)
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