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الفحص الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية  

  في قسم الطوارئ   Cو    Bوالتهاب الكبد  
 

 معلومات الستخدام المرضى    
 

 Cو   Bالورقة على األسئلة الشائعة  المطروحة حول اختبار الدم الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد تجيب هذه 
في قسم الطوارئ. إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات او اذا ساورتك اية مخاوف ، فيرجى منك عدم التردد من 

 االستفسار من الممرضة أو الطبيب.
 

 Cو   Bختبار الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد اال
عاما والذين يزورون قسم الطوارئ    16، سيخضع جميع المرضى الذين تزيد أعمارهم عن  2022نيسان / أبريل  4اعتبارا من 

في اجسامهم ونحن  . Cو  Bفي لندن ويحتاجون إلى اختبار دم  الى اختبار وجود فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد 
مرضية عند قيامنا بسحب عينات من دمك ، وتعتبر هذه الفحوصات اإلضافية اآلن بأنها نفحص العديد من اإلصابات أو الحاالت ال

 جزء من برنامج الفحص الروتيني الموجود في مستشفى رويال فري ومستشفى بارنيت.  
 

وطنية في  ويتماشى هذا االمر مع توجيهات الكلية الملكية لطب الطوارئ والصحة العامة في إنجلترا وهيئة الخدمات الصحية ال
 . 2030إنجلترا ، وهو جزء من التزام الحكومة بالحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتخلص منه بحلول عام 

 
إذا كنت ال ترغب بأن يتم فحصك للتاكد من عدم اصابتك بالحاالت المرضية المذكورة أعاله ، فيرجى منك ابالغ احد الموظفين 

 مر على الرعاية التي تتلقاها.     بهذا االمر. ولن يؤثر هذا اال
 

بهذه   Cو  Bلماذا يعتبر من المهم إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد 

 الطريقة؟  
بأن يحصل    Cو  Bيساعد التشخيص المبكر للفيروسات المنقولة بواسطة الدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد 

االشخاص على العالج الذي يحتاجونه في وقت أقرب ومن المتوقع ان يستطيع هؤالء االشخاص جراء ذلك من ان يعيشوا حياة 
 طويلة وصحية.  

 
شخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بأنهم مصابون بهذا الفيروس حيث يمكن ان يستغرق وال يعرف الكثير من اال

ظهور االعراض عليهم عدة سنوات. ويساعد اجراء هذا االختبار بأن يحصل االشخاص على العالج في أقرب وقت ومنع الفيروس 
 من االنتقال.

 

 ما الذي ينطوي عليه االختبار؟   
فسيتم أخذ عينة دم إضافية إلى جانب اجراء اختبارات وفحوصات ،  Cو  Bقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الختبار فيروس ن 
 الدم االخرى       

 
 وفي حالة عدم اجرائك اية اختبارات دم في قسم الطوارئ ، فلن يتم تقديم هذه االختبارات لك.
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 كيف يمكنني معرفة نتائج االختبارات؟ 
تائج اختبارات الدم لفحص الفيروس حوالي يومين إلى ثالثة أيام مما يعني بأنك لن تحصل على هذه النتائج في  تستغرق معالجة ن

 اليوم الذي تحضر فيه إلى قسم الطوارئ.  

 فلن يتم إعالمك بالنتائج.،  Cو  Bإذا كانت نتائج االختبار سلبية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد 

ن نتائجك إيجابية ، فسيتم االتصال بك عبر الهاتف أو البريد وسيطلب منك حضور موعد في مستشفى رويال فري إذا كانت أي مو
مع الخدمة المتخصصة ذات الصلة والتي قد تكون خدمة أمراض الكبد أو خدمة عالج فيروس نقص المناعة البشرية.ستتوفر 

 د متابعة وضعك الصحي.  المزيد من المعلومات والمساعدات اليك عند حضورك لمواعي

 

ماذا سأفعل اذا كنت غير متأكدا من خضوعي الى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب  

 ؟   Cو  Bالكبد 
إذا قررت بأنك ال تريد الخضوع الى اي من هذه االختبارات ، فيرجى منك التحدث إلى أحد الموظفين وسنتأكد من إلغاء اجراء  

ولن يؤثر رفضك للخضوع الى هذه االختبارات على الرعاية . Cو  Bاختبار فيروس نقص المناعة البشرية و / أو التهاب الكبد 
 التي تحصل عليها.           

 سيحدث إذا تعذرت معالجة نتائج االختبار الخاصة بي؟  ماذا
إذا تعذر معالجة نتائج اي اختبار من اختباراتك، فقد يطلب منك حضور موعد في العيادة الموجودة في مستشفى رويال فري  

رئ إلجراء فحص إلجراء اختبارات إضافية. وقد يطلب منك أيضا االتصال بطبيبك العام. يرجى منك عدم الحضور إلى قسم الطوا
 دم متكرر.

 

 معلومات مفيدة 

 
The Terrence Higgins Trust 

Terrence Higgins Trust   هي المؤسسة الخيرية الرائدة في مجال الصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية في
المملكة المتحدة. وتوفر معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية وتوفر المساعدات الى األشخاص المصابين بفيروس نقص  

 المناعة البشرية.   
 مساء. 6صباحا حتى الساعة   10وساعات العمل من ايام االثنين إلى الجمعة، من الساعة  08088021221رقم الهاتف :  

     info@tht.org.ukالبريد اإللكتروني: 
 www.tht.org.ukالموقع اإللكتروني: 

 

National AIDS Map (NAM)  
 

 وتوفر معلومات مفيدة ودقيقة عن فيروس نقص المناعة البشرية. 
     0123 3727 002رقم الهاتف المخصص لترك رسائل صوتية : 

 info@nam.org.ukالبريد اإللكتروني: 
 www.aidsmap.comالموقع اإللكتروني: 

 
The Hepatitis C Trust 

وتوفر المعلومات والمساعدات. رقم  ،   Cهو مؤسسة خيرية وطنية في المملكة المتحدة اللتهاب الكبد  Cصندوق التهاب الكبد 
 عصرا   4:30صباحا حتى الساعة    10:30من الساعة   ، من ايام االثنين إلى الجمعة،6221  7089 020الهاتف: 

 helpline@hepctrust.org.ukالبريد اإللكتروني: 
 www.hepctrust.org.ukالموقع اإللكتروني: 

 
 

tel:0808-802-1221
mailto:info@tht.org.uk
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The Hepatitis B Trust 
 المعلومات المفيدة والمساعدة .            Bيوفر صندوق التهاب الكبد 

    558510  07958رقم الهاتف:  
  coordinator@hepbpositive.org.ukالبريد اإللكتروني: 

 

 للحصول على المزيد من المعلومات  
يرجى زيارة موقعنا على   للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات فيروس نقص المناعة البشرية في رويال فري لندن،

 services-z/hiv-a-www.royalfree.nhs.uk/services/servicesاالنترنت: 
 

 حظاتكمال
إذا كان لديك أي مالحظات على هذه النشرة أو للحصول على قائمة بالمراجع الخاصة بها ، فيرجى إرسال رسالة  إلكترونية إلى:  

rf.communications@nhs.net 
 

 تنسيقات بديلة 
على سبيل المثال بلغة برايل أو مترجمة الى لغة   -حاجة إلى هذه النشرة بتنسيق آخر تتوفر هذه النشرة أيضا بخط كبير. إذا كنت ب

 أخرى غير اللغة االنجليزية أو على هيئة صوتية ، ويرجى منك التحدث مع أحد الموظفين حول هذا االمر  
 

 NHS Foundation Trustحقوق الطبع محفوظة لمستشفى  رويال فري لندن 
 مناعة البشرية، قسم الطوارئ  الخدمة: فيروس نقص ال

 1رقم اإلصدار:  
 2022تاريخ الموافقة: شهر اذار / مارس 

 2024تاريخ المراجعة: شهر اذار / مارس 
www.royalfree.nhs.uk    
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