
تقريًبا 13 بالمئة فقط من األشخاص في ألمانيا يعرفون بشأن الجنس األكثر أماًنا 
3.0. ويتمثَّل الهدف من الحمالت والتوعية في إعالم الناس بخصوص هذا المستوى 

المعرفّي الجديد، كي:
رة من انتقال المرض • يجابهوا المخاوف غير الُمبرَّ

• يقاوموا االضطهاد واإلقصاء 
• يخففوا عن كاهل األشخاص الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وشركائهم.

لماذا الجنس األكثر أماًنا 3.0؟
ج الستخدام الواقيات الذكرية باألساس للحماية من اإلصابة بعدوى فيروس  لطالما ُروِّ
نقص المناعة البشرية. ولقد أثبتت دراساٌت في السنوات الماضية أن هناك إمكانياٌت 

أخرى للحماية من اإلصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية: العالج عالي 
ض للفيروس. الية والعالج الوقائّي قبل التعرُّ الفعَّ

كافة طرق الجنس األكثر أماًنا الثالثة سالفة الذكر – أي الواقيات الذكرية والعالج 
ال والعالج الوقائّي – تحمي بصورٍة موثوقة من اإلصابة بعدوى فيروس نقص  الفعَّ

المناعة البشرية في حالة االستخدام الصحيح. 

جنٌس أكثر أماًنا 3.0 – حمايٌة من عدوى اإليدز
رسالٌة وقائيٌة حالية 

تعتبر اإلجابُة على األسئلة المتعلّقة بالجنس والصحة الجنسية بانفتاٍح وحرية مطلًبا 
ن األشخاُص من  مهًما لدى "مبادرة براندنبورغ – مًعا ضد اإليدز". يجب أن ُيمكَّ

د.  حماية أنفسهم من اإلصابة بالعدوى، وكذلك االستمتاع بحياتهم الجنسية بحريٍة وتفرُّ
وُيعد الجنُس األكثر أماًنا بصفٍة عامة مصطلًحا مرادًفا إلجراءاٍت وقائية ُتتيُح إرساء 

حٍل وسطّي بين المتعة في مختلف أوجهها وبين تجنُّب المخاطر الصحية.

تطرح الجمعية األلمانية للمساعدة ضد اإليدز مفهوم "الجنُس األكثر أماًنا 3.0" للنقاش 
منُذ صيف العام 2018 على مستوى ألمانيا. واإلمكانياُت الثالث للحماية من انتقال 

فيروس نقص المناعة البشرية:
• استخدام الواقي الذكري،

الية، • الحماية من خالل عالج عالي الفعَّ
)PrEP( ض للفيروس • العالج الوقائّي قبل التعرُّ

دةٌ بموجب دراس هي طرٌق مثبتٌة علمًيا وُمؤكَّ

الواقيات الذكرية
ُيعد الواقي الذكرّي هو الطريقُة األشهر للجنس األكثر أماًنا. وُتقلل الواقيات الذكرية، 
فضالً عن ذلك، من خطر اإلصابة بعدوى أمراٍض أخرى منقولٍة جنسًيا. كما تعتبر 

الواقيات الذكرية كذلك وسيلة حماية من الحمل غير المرغوب.

الحماية من خالل العالج
تستند الطريقُة إلى أن يتناول الشخُص الُمصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بانتظام 
أدويًة ضد تكاثر الفيروس ومن ثم ال يعوُد من الممكن االستدالل على وجود فيروسات 

نقص المناعة البشرية في دمه لمدة نصف عام على األقل. ومن ثم تكاد الفيروسات 
تختفي كذلك من سوائل الجسم مثل السائل المنوّي والسوائل المهبلية. وال يكوُن 

األشخاُص الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ُمعديين لغيرهم في حالة نجاح 
العالج. وفي هذه الحالة ال ينتقل الفيروس في حالة ممارسة الجنس مع شخٍص غير 

ُمصاٍب بفيروس نقص المناعة البشرية.

ض للفيروس العالج الوقائّي قبل التعرُّ
ض للفيروس )PrEP( الوقاية من خطر اإلصابة  يعني العالج الوقائّي قبل التعرُّ

بالعدوى. وفي هذه الطريقة الوقائية يتناول األشخاُص غير الُمصابين بعدوى فيروس 
نقص المناعة البشرية دواء فيروس نقص المناعة البشرية إما يومًيا أو )حسب المناسبة( 

قبل الممارسات الجنسية لحماية أنفسهم من اإلصابة بعدوى المرض.

السيالن، والُزهرّي، الكالميديا 
توجد أمراٌض جنسيٌة أخرى أيًضا بجانب فيروس نقص المناعة البشرية، من قبيل 

السيالن والُزهرّي الكالميديا . وال توجد حمايٌة مطلقة من العوامل الُمسبِّبة لهذه 
األمراض. حتى الواقي الذكرّي ال يسعه إال أن ُيقلل من خطر اإلصابة بالعدوى. لذا 
يلزم على األشخاص النشطين جنسًيا مع شركاٍء متغيرين أن يخضعوا للفحص كذلك 

مرًة في العام للكشف عن األمراض الجنسية بجانب فيروس نقص المناعة البشرية.

خدمات الفحوصات
يندرج فحص فيروس نقص المناعة البشرية ضمن أساسيات الحياة الجنسية – على 

األقل مرًة واحدًة في العام، إذا كان لديك شركاء جنس متغيرين. وتتوفَّر في كافة أرجاء 
ألمانيا إمكانياٌت للخضوع للفحص: لدى مكتب الصحة، أو جمعيات المساعدة المحلية 

ضد اإليدز، أو األطباء الُمقيمين.
م مكاتُب الصحة وجمعياُت المساعدة ضد  تجد على الخريطة الخدمة األقرب إليك. وُتقدِّ

م وغالًبا دون مقابٍل مادّي. اإليدز الفحص دون معرفة هوية الُمتقدِّ

معلوماٌت إضافية يمكن إغفالها بسبب الحيز المكانّي:

عالقة جنسیة آمنة
حمایة من عدوى فیروس نقص 

HIV المناعة البشریة
أوقیة ذكریة• 

 عالج طبي ناجح• 

احِم صحتك!وقایة قبل التعّرض• 

عالقة جنسیة آمنة
حمایة من عدوى فیروس نقص 

HIV المناعة البشریة
أوقیة ذكریة• 

 عالج طبي ناجح• 

احِم صحتك!وقایة قبل التعّرض• 
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عروض إجراء االختبار في منطقتك:
 الوحدات الصحية

 مساعدات بخصوص مرض اإليدز
  عيادات متخصصة لفيروس نقص المناعة 

يمكنك العثور على العناوين وبيانات 
االتصال هنا:

تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية وعالجھ في ألمانيا
هناك 86000 شخٍص تقريًبا من الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يعيشون في 

ألمانيا :منهم:
65500 يحظون بالعالج، ويقُل الحمُل الفيروسّي لديهم عن حد الكشف •
3300 يحظون بالعالج، وال يقُل الحمُل الفيروسّي لديهم عن حد الكشف •

6000 لم يتلقوا عالًجا بعد  •
• 10600 ال يعرفون أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية وعالجھ في براندنبورغ وبرلين
هناك 15400 شخٍص تقريًبا من الُمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يعيشون 

في برلين وبراندنبورغ: منهم:
12200 يحظون بالعالج، ويقُل الحمُل الفيروسّي لديهم عن حد الكشف •
• 600  يحظون بالعالج، وال يقُل الحمُل الفيروسّي لديهم عن حد الكشف

• 800 لم يتلقوا عالًجا بعد 
1800 ال يعرفون أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية •

المصدر: النشرة الوبائية لمعهد روبرت كوخ 46/2019


