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เอชไอว สทธ covid-19 และ HivNorge
อชไอว หนอรกะ (HivNorge)
เอชไอว หนอรกะ (HivNorge) นอกจากจะเปนองคกรสส
าหรบผ
ปวยตดเชอเอชไอว (hiv) เพยงแหงเดยวในประเทศนอรเวยแลว กยงเปนองคกรท
ชวยรกษาผลประโยชนทางการเมองใหกบทกทานทไดรบผลกระทบจากการตดเชอเอช ไอว
(hiv) รวมไปถงผทใชยาเพรพ (PrEP – ยาตานไวรสเอชไอวกอนการสมผส
โรค) และผทมความเสยงสงตอการตดเชอเอชไอว (hiv)
ภารกจหลกทสส
าคญของ เอชไอว หนอรกะ (HivNorge) คอการปกปองและดา
สรงไวซงสทธ
และผลประโยชนใหกบผตดเชอเอชไอว (hiv) หรอผทไดรบผลกระทบจากการตดเชอ
เอชไอว (hiv) ซงหมายรวมถงญาตของผตดเชอ ผทใชยาเพรพ (PrEP) ผทมความเสยง
สงตอการตดเชอ ตลอดจนเจาหนาทและหนวยงานในองคกรตางๆ ทตองประสบพบ
เจอกบบคคลเหลานในการปฏบตหนาทของตน

   

เช|อเอชไอว (hiv) คอเช|อไวรสชนดหนงซงมเปาหมายในการทาสลาย
ระบบภมคมกนของรางกาย เม{อเช|อไวรสชนดน|เขาสรางกาย มน
จะคอยๆ บกโจมตการทาสงานของระบบภมคมกนจนในท{สดระบบ
ภมคมกนภายในรางกายของผตดเชอจะออนแอลงจนทาสใหเจบปวยและตดเชอได งาย
หากผตดเชอไมไดรบยาเพ{อชวยยบย|งการบกทาสลายและแพรกระจายของเชอ ไวรส
โรคเอดส (Aids) หรอ โรคภมคมกน
บกพรอง (acquired immunodeficiency syndrome) เปนคาสเรยกโดยรวมของกลมอาการ
ของโรคท{มลกษณะคลายกน กลาวคอ มระบบภมคมกนของรางกายทลดลงอนเน{องมา
จากการตดเชอเอชไอว (hiv) ทงน|โรคเอดส (Aids) เปนโรคทไมไดรบการวนจฉยอยาง

แพรหลายในประเทศนอรเวย เนองจากเม{อผตดเชอเอชไอว (hiv) ไดเรมเขารบการ บา
สบ
ดรางกายจะมระบบภมคมกนท{สงขน จนในทสดไมมคณสมบตตรงตามเงอนไขทจะ
ไดรบการวนจฉยวาเปนโรคเอดสอกตอไป ในปจจบนยงไมพบวธการรกษาโรคตด
เช|อเอชไอว (hiv) ใหหาดขายได แตประสทธภาพจากการรกษาทมอย ไมเพยงแต
ชวยลดภาวะแทรกซอนจากการตดเชอแตยงชวยขจดความเสยงในการแพรกระจาย
เช|อไปสผอนดวยเชนกน

การแพรกระจายเชอ และวธการปองกน
ตนเอง
ผตดเชอเอชไอว (hiv) ซงประสบผลสส
าเรจในการรกษา จะมระดบเช|อ
ไวรสในเลอดท{ตส
ามากจนไมสามารถตรวจพบไดจงทา
สใหไมสามารถแพรกระจายเชอเอ ชไอว
(hiv) ไปสผอนได นอกจากน เช|อเอชไอว (hiv) ยงไมสามารถแพรกระจายได
โดยการสมผสระหวางบคคล หรอโดยการกอด การจบ หรอการใชภาชนะ อปกรณ เครอง
มอเคร{องใชในบานใด ๆ รวมกน
สาเหตของการแพรกระจายเชอเอชไอว (hiv) สวนใหญมาจากการมเพศสมพนธท{ไม
ไดปองกนกบผทมเชอเอชไอว (hiv) และผทมเชอดงกลาวไมไดเขารบการรกษา
หรออาจเกดจากการกระจายผานตวกลางบางอยางเชน ทางสายเลอดจากมารดาสบตร
ระหวางการตงครรถ จากการคลอด หรอจากการใหนมบตร
วธการปองกนตนเองไมใหตดเชอเอชไอว ทาสไดหลายว:ธ
การรกษาท{ประสบผลสส
าเรจผทมเชอเอชไอว (hiv) ทประสบผลสส
าเรจในการรกษาจะไมม
ความเส{ยงในการแพรกระจายเชอเอชไอว (hiv) ไปสผอน นนหมายความวาผทมเชอเอ
(hiv)

ชไอว ไดปฏบตตามแผนการรกษาอยางเครงครด โดยการทานยาตรงตามกาสหนด
และพยายามรกษาระดบเช|อไวรสใหอยในปรมาณตาสจนไมสามารถแพรกระจายเชอไป
สผอนได ไมวาจะโดยการมเพศสมพนธทไมไดปองกนหรอจากการตงครรภและ คลอดบตร
ถงยางอนามย ควรสวมใสทกคร|งทมเพศสมพนธเพ{อชวยปองกนการตดเชอเอชไอว
(hiv) และโรคตดตอทางเพศสมพนธอน ๆ ทงน|ทานสามารถตดตอขอรบถงยางอนามย ไดฟร
โดยสงผานหนาเวปไซด www.gratiskondomer.no
ยาเพรพ (PrEP – Preeksponeringsprofylakse) (ยาตานเชอไวรสกอนการสมผสเชอ) เปน
ยาท{ใชกบผทไมมเช|อเอชไอว (hiv) แตมความเสยงสงตอการไดรบเช|อเอชไอว

(hiv) ยาจะชวยปรบระดบของเชอเอชไอว (hiv) ใหมคาเปนลบ เพ{อยบยงไมใหเกด
การแบงตวของเชอไวรสในรางกาย ทานสามารถขอรบยาเพรพ (PrEP) ไดโดยการ

ตดตอแพทยเวชปฏบตทวไป (แพทยประจาสต)ว (fastlege) เพ{อใหทา
สการสงตอเรองของ
ทานไปยงคลนคโอลาเฟย (Olafiaklinikken) หรอแผนกรกษาโรคตด
เ ช|อ(infeksjonsmedisinske avdelinger) ยงโรงพยาบาลททานใชบรการอย

หากทานเปนผหน{งซงตกอยในสถานการณทเพ{งผานความเสยงตอการตดเชอเอชไอ ว (hiv)
ยาเปป (PEP – Posteksponeringsprofylakse) (ยาตานเชอไวรสหลงการสมผส
เ ช|อ/ยาตานไวรสกรณฉกเฉน) จะสามารถชวยชะลอและยบย|งการแพรกระจายของเชอไว
รสเอชไอว (hiv) เขาสเซลลในรางกายเพอทาสการขยายพนธทงน|ควรทาน ยา
เปป (PEP) โดยเรวท{สดหรอภายใน ๔๘ ชวโมงหลงการสมผสเชอหรอพบวาทานอาจม
โอกาสตดเชอเอชไอว (hiv) ยาเปป (PEP) จะตองทานอยางตอเนองตดตอกนเปน เวลานาน

๒๘ วนทานสามารถขอรบจากยาเปป (PEP) ไดจากหนวยบรการแพทย ฉกเฉน (akuttmottak)
ทกแหง รวมถง ศนยบรการแพทยฉกเฉนมหานคร
(storbylegevakter) ในประเทศนอรเวย โดยไมตองปรกษาแผนกรกษาโรคตด
เ ช|อ(infeksjonsmedisinske avdelinger)

การขอรบการตรวจเพอวนจฉยการตดเช|อเอ
ชไอว (hiv)
มเพยงวธการเดยวทจะทาสใหทราบวาทานตดเชอเอชไอว (hiv) หรอไม โดยการขอรบการ
ตรวจเพอวนจฉยการตดเชอเอชไอว (hiv) จากแพทยเวชปฏบตทวไป (แพทยประจาสต)ว ของ
ทาน (fastlege) หรอทานสามารถขอรบการตรวจวนจฉยการตดเชอเอชไอว (hiv) ไดจาก
องคกรตางๆ ทใหบรการตรวจหาเชอ (noen organisasjoner ) หรอตามคลนกเพ{อสขภาพ
ทางเพศ เชน คลนกโอลาเฟย (Olafiaklinikken ) คลนกเพศและสงคม Sex og
samfunn (สส
าหรบทานทมอายตา
ส
กวา ๒๕ ป) ทงน|การเขารบการตรวจเพอวนจฉยการตดเชอ

(hiv)

เอชไอว เปนบรการท{ไมตองเสยคาใชจายหากทานเปนบคคลท{ตกอยใน
สถานการณซงตองเผชญกบความเสยงในการตดหรอแพรกระจายเชอ
การตรวจวนจฉยเพอหาการตดเชอเอชไอว (hiv) ทาสไดสองรปแบบ คอการตรวจ
เลอด (blodprøve) แบบธรรมดาซงใชเวลาประมาณหนงสปดาหในการรอฟงผล และการ
ตรวจคดกรองหาการตดเชออยางเรงดวน (hurtigtest) ซงทานสามารถทราบผลการตรวจ
ไดภายในเวลาหนงนาท มองคกรหลายแหงทใหบรการตรวจคดกรองหาการตดเชอ
อยางเรงดวน อาทเชน เฮสซะอทวลเกท (Helseutvalget ) และ มนสเทสเตน
(Minuttesten )
โดยปกต หลงจากไดรบเช|อประมาณ ๒-๖ สปดาห หากผรบเชอเอชไอว (hiv) เขารบการ
ตรวจเพอวนจฉยหาการตดเชอเอชไอว (hiv) กจะทราบวาตนตดเชอ แตกมผรบเชอบาง
รายท{อาจมระยะฟกเชอนานกวาปกต ดงน|นจงแนะนา
สใหทา
สการตรวจซาส
เพ{อยนยนผลอกครง
หลงจากการตรวจคร|งแรก ๑๒ สปดาหเมอผรบเชอทราบวาตกอยในสถานการณซง
ตองเผชญกบความเส{ยงในการตดเชอ

  
หากพบวาผลการตรวจวนจฉยการตดเชอเอชไอว (hiv) ของทานม
คาเปนบวก (positiv) แสดงวาทานตดเชอเอชไอว (hiv) ทานจะไดรบการสงตวตอ
ไปยงแผนกรกษาโรคตดเชอ (infeksjonsmedisiner)
เพ{อรบทราบขอมลและคา
สแนะนา
สเกยวกบ แนวทางในการดแลตนเอง การรกษาใด ๆ
กตามทเกยวของกบการตดเชอเอชไอว (hiv) ใน
ประเทศนอรเวยเปนการรกษาท{ไมตองเสยคาใชจาย
ปจจบนโรคตดเชอเอชไอว (hiv) ไดรบการวนจฉยวาเปนโรคเรอรง ดงน|นผตดเชอจง
สามารถมชวตอยไดยนยาวเหมอนคนปกตทวไป แตทงนสงทสส
าคญกคอ
ผตดเชอเอชไอ ว (hiv)
จะตองรบเขารบการรกษาโดยทนท ทงน|มใชเพอประโยชนตอตวผตดเชอเอง เทานน
แตเพอชวยทา
สใหผตดเชอกลายเปนผปลอดเชอหลงจากเขารบการรกษาใน ระยะเวลาไมนาน
แผนกรกษาโรคตดเชอ (infeksjonsavdeling) ทโรงพยาบาลจะเปนผ
ทาสการตดตามการรกษาโรคตดเช อหลงจากทไดเรมทาสการรกษาและตรวจสอบแลววามผล
การรกษาตามทคาดหวง อาจมการนดหมายเพอตรวจตดตามผลอกปละครงหรอสองครงใน
ปจจบนการรกษาโรคตดเชอเอชไอว (hiv) ทาสโดยการรบประทานยาเพยงวนละหนงเมด
เทานน และยาดงกลาวมผลขางเคยงนอยมาก

ความชวยเหลอทางดานจตใจและสงคม

เนองจากในสงคมปจจบนยงคงขาดความรความเขาใจเกยวกบ
โรคตดเชอเอชไอว (hiv) ดงน|นการถกวนจฉยวาเปนโรคตดเชอเอช

ไอว (hiv) จงอาจทาสใหตองเผชญกบการดา
สรงชวตอยภายใตการตตราจากสงคม มนจง
จาสเปนททานควรจะมใครสกคนซงสามารถใหกา
สลงใจกบทานได อาจจะเปน
เพ{อน คนในครอบครว หรอผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอว (hiv) ทานอน ๆ ทงน|ทาน
สามารถเขารวมสมมนาหรอพบปะผคนดงกลาวไดทเอชไอว หนอรกะ
(HivNorge) นอกจากแพทยและพยาบาลททาสงานอยแผนกรกษาโรคตดเชอ
(infeksjonsavdeling) จะเปนผใหการสนบสนนท{ดแลว จากประสบการณการทาสงานท
ผานมาของเรา ทาสใหทราบวาการไดพบปะตดตอกบผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอ ว (hiv)
จะชวยใหทานไดรบขอมลเชงลกและมความรความเขาใจในการใชชวต
อยอยางผตดเชอโดยปราศจากความวตกกงวล บรการเพอนคคดมตร
คใจ (likepersontilbud ) เปนบรการท{ทางเอชไอว หนอรกะ (HivNorge) เสนอใหกบ
ผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอว (hiv) และญาตของผตดเชอ เพ{อทพวกเขาจะไดพบปะและ

แบงปนประสบการณเกยวกบการใชชวตอยกบเชอเอชไอว (hiv) กบผตดเชอเอชไอ ว (hiv)
หรอญาตทานอนๆ

ขอกฎหมายเกยวกบเอชไอว (hiv)
เม{อทานเปนผหน{งทใชชวตอยกบเช|อเอชไอว (hiv) ทานจงม
สทธและหนาทบางประการทจะตองปฏบต จากทระบไวในกฎระเบยบขอบงคบและ
กฎหมายวาดวยการปองกนและควบคมโรคตดตอ ทาสใหการรกษาทกชนดทเกยวกบโรค
ตดเชอเอชไอว (hiv) ในประเทศนอรเวยเปนการรกษาทไมตองเสยคาใชจาย
ใดๆ ทงน|รวมไปถงการไดรบการยกเวนการชา
สระคาบรการสวนแรก (egenandel) นอก
เหนอจากน|ในบางกรณทานอาจสามารถทาสเรองขอรบเงนคาใชจายทไดชา
สระใหกบ
ทนตแพทยไปคนไดเปนบางสวน
ทานไมมหนาทในการใหขอมลใด ๆ วาทานเปนผหน{งทใชชวตอยรวมกบเช|อ เอชไอว (hiv)
แตกระนนเรายงคงแนะนา
สใหทานเปดเผยขอมลดงกลาวใหแพทยเวช
ปฏบตทวไป/แพทยประจาสตวของทาน (fastlege) ทราบ ทงน|กเพ{อใหแพทยสามารถดาสเนน
การตดตามสขภาวะของทาน วาไดรบการดแลเปนอยางด และตรวจสอบใหแนใจ
วาการรกษาอ{นใดท{ทานไดรบอยจะไมสงผลกระทบตอการทา
สงานของยารกษาโรคเชอ
เอชไอว (hiv) ททานไดรบ และทสส
าคญย{งไปกวานนคอแพทยควรทราบวาคนไขของตน
เปนผทไดรบการวนจฉยวาเปนผปวยโรคตดเชอเอชไอว (hiv)
กฎหมายอาญามาตรา ๒๓๗ บญญตเกยวกบการแพรเชอโรคท{เปนโรคตดตออนตราย
ระหวางมนษย เนอหาในมาตรานกลาวถงการแพรเชอและการทาสใหผอนมความเส{ยง
ตอการตดเชอ แตในทนหมายถงการแพรกระจายเฉพาะเชอทมอนตรายเทานน การ
ทาสใหผอนตดเชอเอชไอว (hiv) จงเปนสวนหนงซงถกกาสหนดไวภายใตบทบญญตของ
กฎหมายในมาตรานแตทงนกยงคงมขอยกเวนหลายประการ

หากผตดเชอไดรบการรกษาท{ประสบผลสส
าเรจจะทาสใหผตดเชอไมมความเส{ยงใน
การแพรเชอไปสผอน หรอหากผตดเชอไดกระทา
สการทกสงทตนสามารถ
ทาสได เพ{อปองกนมใหเกดการแพรเชอในขณะทมเพศสมพนธ ผตดเชอจงควร
ไดรบการยกเวนจากการลงโทษ นนกหมายความวาผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอ ว (hiv)
ซงไดเขารบการรกษา หรอใชถงยางอนามย จงไมสมควรทจะถกลงโทษ
ผตดเชอไมสามารถถกลงโทษในความผดท{วาไดทา
สการแพรเชอหรอทาสใหค
นอนมความเสยงตอการตดเชอ หากคนอนไดรบทราบและใหความยนยอมไว
กอนหนาแลววาตนอาจมความเสยงจากการไดรบเชอ ทงน|มไดหมายความวา
ผตดเชอมหนาททจะตองแจงใหทราบถงสภาพการตดเชอของตน และผตดเชอ
ไมสมควรจะถกลงโทษหากวาไดแจงใหคนอนทราบแลวเปนการลวงหนา
แตคนอนกยงคงเลอกทจะ Òทาสใหตนตกอยในสภาวะทมความเส{ยงตอการไดรบ เ ช|อÓ
ในทางกลบกนหากผตดเชอไมเขารบการรกษา และไมกระทาสการใด ๆ ท{
จาสเปนเพอดาสรงไวซงมาตรการในการปองกนการแพรเชอผตดเชอกสามารถถก
ลงโทษไดเชนกน หากวาผตดเชอไมแจงใหคนอนของตนทราบ ทงน|ไมวา
จะมการแพรเชอเกดขนหรอไมกตาม
การยกเวนโทษยงรวมไปถงการตดเชอจากผขายบรการทางเพศ การใชเขมฉดยา
ของผใชสารเสพตด และการแพรกระจายของเชอจากมารดาสบตร

การประกนภย (Forsikring)
ในการทา
สสญญาประกนภยนนผเอาประกนอาจถกรองขอใหชแจง
ขอมลดานสขภาพ (helseopplysninger) ในการทา
สประกนบางประเภท ตวอยางเชน
ประกนชวต และ ประกนทพพลภาพ (livs- og uføreforsikringer)
เม{อตองการทาสสญญาประกนภยซ{งเกยวของกบสขภาพ ผเอาประกนมกถกรองขอให
กรอกแบบฟอรมใหถอยแถลงดานสขภาพ (helseerklæring) ขอมลทผเอาประกนให
ไวจะถกใชเปนพนฐานในการประเมนสขภาพ (helsebedømmelse) ของผเอาประกนจาก
บรษทผรบประกน รวมไปถงการคา
สนวณเบยประกนภ ต
ยลอดจนการกาสหนดเง{อนไขในการรบ
ประกน ผเอาประกนจงมหนาทในการแจงขอมลทถกตอง หากพบวาขอมลทแจงไว ไมถกตอง
ผเอาประกนอาจถกปฏเสธการจายคาสนไหมชดเชยจากบรษทผรบประกน
เม{อขอรบผลประโยชนจากการเอาประกน ขอมลดานสขภาพ (helseopplysningene) ของ
ผเอาประกนจะถกเกบรกษาไวอยางเปนความลบ
ผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอว (hiv) สามารถทาสสญญาประกนชวตและประกน
ทพพลภาพ (livs- og uføreforsikring) ไดเชนเดยวกบผคนทวไป ทงน|จะมการคา
สนวณความ
เส{ยงเฉพาะรายบคคลแลวแตกรณไป นนกหมายความวา ผตดเชอท{มปญหาสขภาพ

รายแรง อาจมความเสยงท{จะถกปฏเสธการทาสสญญาประกนภยแตผตดเชอท{ไดเขารบ
การรกษาอยางรวดเรวและประสบผลสส
าเรจในการรกษา จะไดรบการประกนตามเงอนไข ปกต
หรออาจเพยงแคชา
สระคาเบยประกนภยท{สงขนเลกนอยเทานน

การประกนภยประเภทอน ๆ
เช|อเอชไอว (hiv) เปนปจจยท{มสาระสส
าคญตอการเอาประกนภยประเภทอ น
ๆ กฎหมาย
อนญาตใหผรบประกนมสทธขอใบรบรองสขภาพ (helseattester) จากผเอาประกนไดใน
เฉพาะกรณทการเอาประกนภยมผลโดยตรงตอสขภาพเทานน การประกนภยดงกลาว ไดแก
การประกนความเสยงจากการสญเสยชวต (dødsrisikoforsikring) การประกนความ
เส{ยงท{เกดจากการทพพลภาพ (uførerisikoforsikring) การประกนการรกษาพยาบาล
(behandlingsforsikring) การประกนสขภาพ (helseforsikring) การประกนการขาด
งาน (sykefraværsforsikring) และการประกนความเจบปวยทเกดจากโรคราย
แรง (sykdomsforsikring)

ทงน|เงอนไขทางดานสขภาพมไดเกยวของกบการทาสสญญาประกนภยทรพยสนภายใน บาน
(innboforsikring) และ การประกนการเดนทาง (reiseforsikring) แตประการใด บรษท
ประกนภยสวนใหญจะไมเรยกรองขอใบใหถอยแถลงเกยวกบสขภาพ
(helseerklæring) จากผเอาประกนในการทา
สประกนอบตเหต (ulykkesforsikring) ซงถอวา
เปนการประกนภยสวนบคคล (personforsikring) มใชการประกนวนาศภย
(skadeforsikring) จงจดอยในกลมเดยวกบประกนภยทสามารถขอรบใบรบรองสขภาพ
(helseattest) ได อยางไรกตามขอมลดานสขภาพ (Helseopplysningene) มได

เกยวของกบการทาสประกนภยดงกลาว ดงน|นจงไมอนญาตใหบรษทประกนเรยกรองขอ
ใบรบรองสขภาพ (helseattest) จากผเอาประกนในการทา
สประกนอบตเหต
(ulykkesforsikring)

การประกนการเดนทาง (Reiseforsikring)
การประกนการเดนทางใหกบผตดเชอเอชไอว (hiv) เปนเรองท{ตองใชสามญสส
านกทสม
เหตสมผลในการพจารณา ทงน|หากผตดเชอไดเขารบการรกษาการตดเชอเอชไอ
ว (hiv) ในขณะทยงอยในประเทศนอรเวยและมผลการรกษาเปนทนาพอใจ ทงมภาพ
รวมของอาการคอนขางคงทกอนออกเดนทาง ผตดเชอจะไดรบความคมครองจากการ
เอาประกนภย แมตอมาภายหลงปรากฏวามการเปลยนแปลงซงเกดจากโรคตดเชอเอช ไอว
(hiv) อยางกะทนหนและไมคาดคดกตาม
เงอนไขท{อาจทาสใหการประกนการเดนทาง (reiseforsikring) ไมครอบคลมความชวยเหลอ
ทางดานการแพทย (helsehjelp) เกยวกบการตดเชอเอชไอว (hiv) นนกอาจมสาเหตมาจาก
การท{ผตดเชอมประวตการเขารบการรกษาโรคตดเชอเอชไอว (hiv) ในโรงพยาบาลบอย

คร|งหรอจากการทผตดเชอเพงทา
สการปรบเปลยนยาทใชในการรกษาโรคตดเชอเนองจาก
ยาชนะการประกวดราคา หรอผตดเชอมอาการอนไมพงประสงคทเกดจากการใชยา
หากยาทใชในการรกษาโรคตดเชอเอชไอว (hiv) ถกขโมยไปในระหวางการเดนทาง โดย
ทวไปแลวประกนการเดนทาง (reiseforsikring) จะครอบคลมคาใชจายในการออกยา
ทดแทน แตมกจะไมครอบคลมคาใชจายในการเดนทางกลบกอนกาสหนด อยางไร
กตามผตดเชอจะตองปรกษาแพทย เพอใหแพทยทาสการประเมนวาผตดเชอสามารถ
ออกเดนทางโดยไมมยารกษาโรคตดเชอตดตวไปดวยไดหรอไม

หากทานมความประสงคจะขอรบคา
สแนะนา
สทางดานกฎหมาย หรอตองการความชวยเหลอ
ทเกยวกบการวนจยโรคซงเกดจากการตดเชอเอชไอว (hiv) ทาง เอชไอว หนอรกะ
(HivNorge) สามารถชวยทานได นอกจากนเรายงมบรการใหคา
สปรกษาในเรองท{วๆ ไป
หากวาทานมขอสงสยอนใดท{เกยวกบการตดเชอเอชไอว (hiv)

(ikke-terapeutisk
เอชไอว หนอรกะ (HivNorge) มบรการใหคา
สปรกษาซ{งมใชการบา
สบดรกษา
samtaletilbud) สส
าหรบผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอว (hiv) หรอผทไดรบผลก
ระทบจากการตดเชอทกทาน รวมไปถงผทใชยาเพรพ (PrEP)
ดวยความรวมมอจากองคกร เชมเฟรนล (Chemfriendly) เราจงมบรการใหคา
สปรกษาพด
คยสส
าหรบกลมชายทมเพศสมพนธกบชายดวยกน (chemsexbrukere) และกลมรกรวม เพศ
หรอ เควยร (skeive) ซงเปนผใชยาเสพตด ทงน|หากเราไดทา
สการประเมนรวมกน
แลวเหนวามความจาสเปนตองใชลาม เราจะจดหาลามให
นอกจากนเรายงมกจกรรมอน ๆ อกมากมายสส
าหรบผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอว (hiv) หรอ
ผไดรบผลกระทบจากการตดเชอ รวมไปถงผทใชยาเพรพ (PrEP) และผสนใจ
ทวไป ทานสามารถตดตามขอเสนอทางดานบรการและกจกรรมตาง ๆ ของเรา
ไดท (kalender )
ทงน|หากทานมความประสงคทจะสนทนารวมกบผทใชชวตอยกบเช|อเอชไอ
ว (hiv) ทานอน ๆ ทางเรากยงมบคคลากรทใหบรการเพอนคคดมตร
คใจ (likepersontilbud ) อกหลายทานทพรอมจะพดคยสนทนากบทาน เจาหนาทซง
ใหบรการเพอนคคดมตรคใจ (likeperson ) มความสามารถในการสนทนาไดหลาย
ภาษา
ทานสามารถตดตอกบ เอชไอว หนอรกะ (HivNorge) ไดทโทรศพทหมายเลข ๒๑ ๓๑ ๔๕ ๘๐
หรอโดยการสงเปนจดหมายอเลกทรอนกส e-post หรอตดตอเราผานทาง หนาเฟซบค
Facebook-side .

ทานสามารถขอรบความชวยเหลอได
จากทไหน

ออสโล (Oslo) : เอชไอว หนอรกะ (HivNorge) และ เอกเซพท (Aksept)
บารเกน (Bergen): การอยรวมกบเช|อเอชไอว โดย เชรกเกน บมชช{น(คณะผ
แทนโบสถประจาสเมอง) แหงเมองบารเกน (Leve med hiv) (Kirkens bymisjon
Bergen)
เฮากาแลนด (Haugalandet) : การอยรวมกบเช|อเอชไอว โดย เชรกเกน บ
มชช{น(คณะผแทนโบสถประจาสเมอง) แหงเมองเฮาเกอะซนด (Leve med hiv
Kirkens bymisjon Haugesund)
ทรอนดเฮม (Trondheim) : การยอมรบและการรบมอ โดย เชรกเกน บมชช{น(คณะผ
แทนโบสถประจาสเมอง) แหงเมองทรอนดเฮม (Aksept og mestring, Kirkens
bymisjon Trondheim)
ครสเตยนซนด (Kristiansand) : คลนกผปวยนอกสสาหรบผตดเชอเอชไอวของโรง
พยาบาล เซอรแลนดเดท (S¿rlandet sykehus, HIV-poliklinikken)
ทรมเซอร (Troms¿) : โรงพยาบาลแหงมหาวทยาลยประจาสภมภาคทางดานเหนอของ
ประเทศนอรเวย (UNN infeksjonsposten) และศนยการแพทยเพอสงคม แหง
เมองทรมเซอร (Sosialmedisinsk senter i Troms¿)
นอกจากน ทหนาเวปไซดของ ซานซ (Zanzu.no ) ยงใหขอมลขาวสารเกยวกบ
รางกาย สขภาพ อนามยทางเพศ และโรคตดเชอเอชไอว (hiv) ใน ภาษาตางๆ อกหลาย
ภาษา

เช|อเอชไอว (hiv) และ โรคโควด-๑๙
(covid-19)
เม{อทานเปนผหน{งซงตองใชชวตอยรวมกบเชอเอชไอว
(hiv) มนมไดหมายความวา ทานจะมความเส{ยงจากการตดเชอ
ไวรสโคโรนาเพมข|น หรอจะตองปวยหนกดวยโรคโควด-๑๙ (covid-19) แตทงน
หากวาทานมระบบภมคมกนท{ตส
า(ในทน{หมายความวา มระดบซด ๔ (CD-4) ตาส
กวา ๒๐๐
เซลลตอลกบาศกมลลเมตร) และมโรครายแรงอน ๆ แทรกซอน ทานกอาจจะม

ความเส{ยงในการตดเชอเพมสงขนตามไปดวย
แผนกทเปนผรบผดชอบการรกษาโรคตดเชอเอชไอว (hiv) และโรคตดเชอโคโรนา
(Korona) ตามโรงพยาบาลสวนใหญมกเปนแผนกเดยวกน ดงน|นแผนกดงกลาวในโรง
พยาบาลหลายแหงจงมงานคอนขางยง ในบางครงจงอาจสงผลกระทบตอการตดตาม
ดแลผทใชชวตอยรวมกบเช|อเอชไอว (hiv) เชนอาจตองทาสการตดตามดแลผานการ
พดคยทางโทรศพทหรอทางจอภาพแทนการพบปะกนซ{งหนาเพอพดคยแบบตวตอตว
ท|ง น| ทางเอชไอว หนอรกะ (HivNorge) ไดจดทา
สเอกสารเพ{อเผยแพรขอมลขาวสาร
เกยวกบ เช|อเอชไอว (hiv) และ โรคโควด-๑๙ (covid-19) ในภาษาตางๆ อกหลายภาษา

Related links
På norsk: Hiv, rettigheter, covid-19 og HivNorge
ค�มอฉบบยอสา
ส �หร ํา บวคซนโ คโรนาไวรส(Koronavaksine på 123)
วคซนป องกนไวรสโคโรนา – COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna)
วคซนปองกนไวรสโคโรนา – Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

