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مقدمة
 تعد الحرٌة والمساواة هى أكثر المبادئ شمولا فى
إعالن حقوق اإلنسان وتنص المادة ( )2من إعالن
حقوق اإلنسان منع كل صور التمٌٌز فى التمتع
بالحقوق الساسٌة بحٌث تقرر هذه الحقوق للجمٌع بال
تمٌٌز بسبب الفقر أو الجنس أو اللغة أو الدٌن كما تنص
المادة ( )3على ثالثة حقوق اساسٌة ومتكاملة تنبع
مباشرة من اإلقرار بالحرٌة والمساواة وهى:
(الحق فى الحٌاة وفى الحرٌة وفى أمان الفرد على
شخصه) ،والتمتع بالحرٌات الدٌنٌة والسٌاسٌة والتمتع
بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

مقدمة
 إن صور التمٌٌز ضد المتعاٌشٌن تكاد تغطى كل صور
المعامالت والتفاعالت التى ٌكون المتعاٌشٌن طرفا ا فٌها
فى كل مكان فى العالم تقرٌبا ا  ،وإن كان بدرجات
متفاوته .وبالتالى فقد حظٌت صور التمٌٌز ضد
المتعاٌشٌن باهتمام بالغ فى إطار األمم المتحدة
والمنظمات الدولٌة األخرى وكذلك المنظمات الوطنٌة
فً مصر  ،بل صارت مهمة القضاء على صور
التمٌٌز ضد المتعاٌشٌن أبرز مساهمات الجمعٌة
المصرٌة لمكافحة اإلٌدز

مقدمة
وتعهدت الجمعٌة فى كل أنشطتها بإرساخ حقوق
المتعاٌشٌن وأسرهم واتخذت من أنشطتها تفعٌل العمل
الفكرى والتربوى والثقافى لمناهضة التمٌٌز ونبذ الوصم
وتطبٌق مبدأ المساواة على كافة الجوانب (العالقات
المدنٌة  /التعلٌم /العالقات الجتماعٌة  /الرعاٌة الصحٌة
 /الدعم النفسً والمادي).

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر





تم اكتشاف أول حالة بمصر مصابة بفٌروس  HIVعام
1986
تم تأسٌس البرنامج الوطنى لمكافحة اإلٌدز بوزارة الصحة
عام  1987لوضع استراتٌجٌات للترصد والوقاٌة والرعاٌة
الطبٌة للمتعاٌشٌن والمرضى ).)HIV/AIDS
عنى البرنامج الوطنى بتوفٌر كافة التدابٌر المتعلقة بحقوق
المتعاٌشٌن بالفٌروس والمرضى من جانب توفٌر الرعاٌة
الطبٌة بالمستشفٌات التابعة للوزارة ( مستشفٌات الحمٌات )
وتوفٌر اجراءات الختبار الطوعً مجانا ا  ،وتٌسٌر
الحصول علٌها من مراكز التحالٌل التابعة للوزارة
بالمحافظات المختلفة  ،تم تطورت الخدمة وشملت إضافة
وحدات متنقلة للفحص الطوعى والمشورة .

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
 كما حرصت الوزارة على توفٌر األدوٌة الخاصة
بالفٌروس للمتعاٌشٌن والمرضى.
 كذلك هناك برامج دعم ومساندة  /وخط ساخن للمعلومات.
 فى عام  1992تأسست الجمعٌة المصرٌة لمكافحة اإلٌدز
باإلسكندرٌة لتتبنى برامج للتثقٌف والتوعٌة والتدرٌب ثم
تطورت أنشطتها لتشمل دعم ومساندة المتعاٌشٌن وإزالة
الوصم والتمٌٌز عنهم ودمجهم فى أنشطة مختلفة لتحقٌق
المشاركة الجتماعٌة لهم.
 كما أنشأت الخط التلٌفونى الساخن للجمعٌة طوال 24
ساعة والذى اجتذب أعداد كبٌرة من راغبى اجراءات
الفحص الطوعى وطالبى المعلومات والمشورة من مصر
وعدد كبٌر من الدول العربٌة واألجنبٌة .

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
وألن المبادرات األهلٌة بدأت فً اإلسكندرٌة مع تأسٌس
الجمعٌة المصرٌة لمكافحة اإلٌدز عام  1992والعالقة
الوطٌدة التى ارتبطت بها الجمعٌة مع البرنامج الوطنى
لوزارة الصحة والمنظمات الدولٌة المختلفة فقد كانت
الجهود المرتبطة بالمتعاٌشٌن متمٌزة وخاصة فى جانب
مساعدة ودعم ومساندة المتعاٌشٌن بالفٌروس  ،وخاصة
بعد إجراء التجربة الناجحة التى تمت مع مستشفى حمٌات
اإلسكندرٌة من خالل مشروع دعم وتعزٌز قدرات
العاملٌن بالحقل الطبى () 2010 – 2008

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
ذلك المشروع الذى تم بالتعاون مع مؤسسة فورد
والبرنامج الوطنى لمكافحة اإلٌدز ونتج عن المشروع
زٌادة معلومات ورفع مهارات مقدمى الخدمات الطبٌة
بالمستشفى وتنفٌذ برامج دعم ومساندة لمجموعة من
المتعاٌشٌن وأسرهم والتوسع فً تقدٌم خدمات الفحص
الطوعى المعملى لمصرٌٌن ووافدٌن من بعض الدول
العربٌة األخرى وإضافة خدمات الخط الساخن الذى
حظى بالمئات من المكالمات الراغبة فى الحصول على
المعلومات أو إجراء فحص معملى أو المساندة التلٌفونٌة
أو النضمام إلى منظومة البرنامج الوطنى لتلقى األدوٌة
والعالجات .

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
ومن هذا العرض ٌتضح أن حالة المتعاٌشٌن بمصر
تحظى بالهتمام  ....ولكن الظروف التى ٌمر بها
المتعاٌشٌن واسرهم تحتاج إلى مزٌد من الخدمات
والنشاطات إلزالة الوصم والحاجز النفسى والشعور
بالخوف لدٌهم مما ٌؤدى إلى انسحابهم من المجتمع وما
ٌترتب علً ذلك من انسحابهم من أعمالهم ومن الحٌاة
الجتماعٌة والتباعد عن أسرهم وما لذلك من تداعٌات
اقتصادٌة واجتماعٌة  ،وعزوف المتعاٌشٌن عن المجتمع
ٌؤثر بالسلبٌة على حالتهم النفسٌة والتى ٌترتب علٌها
تدهور حالتهم الصحٌة.

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
وإذا نظرنا إلى خصائص المتعاٌشٌن بالفٌروس الذٌن
ٌترددون على المستشفى لتلقى خدمات خاصة بفٌروس
نقص المناعة المكتسب ٌتضح اآلتى:
◦ معظمهم من الذكور وتبلغ النسبة تقرٌبا ا حوالى  %80ذكور
و  %20إناث
◦ تتراوح أعمارهم بٌن  45 – 25عاما ا بجانب أن هناك 7
أطفال متعاٌشٌن تتراوح أعمارهم منذ الولدة إلى  15عاما ا

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
خدمة إجراء الفحص الطوعىHIV /
بالنسبة لكتشاف اإلصابة فإن اإلقبال على هذه الخدمة
معظم المستفٌدٌن منها من الطبقات محدودة الدخل  ،وإن
كانت الجمعٌة قد نجحت فى إقناع وتوجٌه مجموعة من
الطبقات الراقٌة إلجراء الفحص المعلمى بالمستشفى
بصفة خاصة ومعامل وزارة الصحة بصفة عامة ألنها
سرٌة ومضمونة النتائج .

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
بالنسبة إلجراء الفحص المعملى لمتابعة الحالة المناعٌة
(:)CD4

تالقى اقبالا كبٌراا من جمٌع الطبقات حٌث ٌترتب على
النتائج تلقى الشخص األدوٌة المضادة للفٌروس من
المستشفى مجانا ا.
بالنسبة لخدمات الرعاٌة الطبٌة بالمستشفى:

ٌقبل علٌها محدودى الدخل لظروفهم القتصادٌة التى ل
تمكنهم من الحصول علٌها من القطاع الخاص ولكن
هناك بعض الستثناءات من مختلف الطبقات.

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
جماعات الدعم والمساندة:

ٌنضم إلٌها محدودي الدخل من المتعاٌشٌن  ،أما بالنسبة
للمتعاٌشٌن ذوى الطبقات المتوسطة والراقٌة فهى ل تقبل
على النضمام إلى هذه المجموعات وتفضل تلقى الدعم
والمساندة عن طرٌق تلٌفونات الخط الساخن بالجمعٌة.
الحصول على األدوٌة الخاصة بالفٌروس:

معظم المتعاٌشٌن بكافة طبقاتهم ٌحصلون على األدوٌة
من المستشفى ألنها تصرف مجانا ا ولرتفاع أثمانها
بالصٌدلٌات وعدم توفرها  ،وللحفاظ اٌضا ا على السرٌة
عند الصرف.

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر


ان األوضاع الحالٌة للمتعاٌشٌن تستلزم ضرورة تبنى
وحشد برامج لجذب مختلف الطبقات لالستفادة من كافة
الخدمات التى توفرها المستشفى والبرنامج الوطنى لوزارة
الصحة  ،وكذلك إلزالة الوصم والتمٌٌز عنهم من داخل
أنفسهم ومن أفراد المجتمع وخاصة من مقدمى الخدمات
الصحٌة وهى المجموعة التى ٌتعامل معها المتعاٌشٌن
بصفة مستمرة ومتواصلة وأن تشمل برامج الخدمات
الصحٌة برامج اجتماعٌة وتأهٌل نفسى للمتعاٌشٌن وأسرهم
ولتكامل الخدمة وإلحداث التغٌٌر ألوضاعهم النفسٌة
والجتماعٌة والتى تؤهلهم بالتالى للتعاٌش مع المجتمع
الخارجى.

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
 أن ُتوفر لهم برامج للدعم والمساندة الجتماعٌة
والقتصادٌة والدفاع عن حقوقهم النسانٌة وأن ٌكون
هناك خطوط تلٌفونٌة ٌسهل الوصول إلٌها وأن تكون
مستمرة طوال  24ساعة ول تقتصر فقط على ساعات
محددة من النهار ،وان ٌكون هناك تدرٌب لتقدٌم الدعم
النفسى والمشورة من خالل هذه الخطوط التلٌفونٌة التى
ٌحتاجها المتعاٌش فى مواعٌد ل تتفق مع مواعٌد العمل
الوظٌفٌة المعتادة .

وضع المتعاٌشٌن بالفٌروس فى مصر
 كذلك تكثٌف البرامج التدرٌبٌة والتثقٌفٌة للعاملٌن بالوحدات
الطبٌة المختلفة  ،وهذا ٌتطلب الستعانة بمنظمات المجتمع
المدنى وحث المتطوعٌن بها على تقدٌم هذه الخدمة مع
تدرٌبهم على برامج الدعم والمشورة لتتكامل المنظومة بٌن
القطاعٌن الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى والتى ٌلجأ
إلٌها أطراف عدٌدة لتخوفهم أحٌانا ا من القطاع الحكومً.
 وكذلك وضع استراتٌجٌة وسٌاسات للعمل بالمؤسسات
الصحٌة تكفل تحقٌق هذه الحقوق ومتابعة تطبٌقها بالتعاون
مع األجهزة المختلفة حكومٌة ومنظمات مجتمع مدنً.

تمهٌد
 من خالل أنشطة الجمعٌة التً نفذتها فً السنوات
السابقة ومن خالل معاٌشتها للمشاكل التً ٌواجهها
المتعاٌشٌن من انتهاك لحقوقهم اإلنسانٌة ومعاناتهم من
الوصم والتمٌٌز الذى ٌحول دون حصولهم وأسرهم
علً الخدمات الطبٌة والرعاٌة الجتماعٌة.
 وعلى الجانب األخر عدم توفر المعلومات الدقٌقة
والصحٌحة لدى مقدمً الخدمات الصحٌة عن فٌروس
نقص المناعة البشري بالمؤسسات الطبٌة .

تمهٌد




وفى ضوء النتائج التً حققها مشروع دعم وتعزٌز قدرات
العاملٌن بالحقل الصحً والتعلٌمً والبناء المؤسسً للجمعٌة
بالتعاون مع مؤسسة فورد فً الفترة من  2010-2008وما
أحدثه هذا المشروع من تطور فً عمل الجمعٌة من الدعم
والبناء المؤسسً للجمعٌة وكذلك التطور اإلٌجابً نحو تعمٌق
الشراكة الوثٌقة بٌن الجمعٌة والمؤسسات الطبٌة التً تم تنفٌذ
المشروع بها  ،وتطور أسالٌب تقدٌم الخدمة للمتعاٌشٌن
بالفٌروس وأسرهم.
واستحداث خدمات قدمت بالتعاون مع مستشفى حمٌات
اإلسكندرٌة  (،الخط الساخن  ،جماعات الدعم والمساندة ،
مساعدات مالٌة واجتماعٌة  ،تفعٌل رسالة إزالة الوصم
والتمٌٌز عن المتعاٌشٌن وأسرهم ).

تمهٌد


هذا بجانب ما تم من دعم فنً متمثل فً البرامج التدرٌبٌة
وورش العمل التً عقدت لمقدمً الخدمات الطبٌة
بالمؤسسات الصحٌة المستهدفة بالمشروع (مستشفً
حمٌات اإلسكندرٌة – مركز أبحاث طب األسنان
باإلسكندرٌة – مقدمً الخدمات الطبٌة مختلفً
التخصصات بمراكز طب األسرة وبالعٌادات المختلفة -
مقدمً الخدمة باإلدارات الصحٌة بكل من (اإلسكندرٌة،
األقصر ،جنوب سٌناء)والتً ظهرت نتائجها فً تكوٌن
فرٌق من المدربٌن من ورش  TOTوالذٌن بلغ عددهم 40
مدرب ٌمكنهم القٌام باألدوار التدرٌبٌة المختلفة لتنفٌذ ورش
عمل بمؤسساتهم الطبٌة وتبنى تطبٌق السٌاسة الصحٌة
بمؤسساتهم.

تمهٌد
 كما سٌتم الستفادة من الدراسة التً أجراها د /محمد
سعد القبانً منسق األداء والتطوٌر بمستشفٌات
اإلسكندرٌة وعضو فرٌق المدربٌن بالجمعٌة والتً تم
إجرائها على أطباء األسنان المشاركٌن بورش العمل
بالمشروع والنتائج التً حققها التدرٌب فً تعدٌل
اتجاهات أطباء األسنان نحو المتعاٌشٌن بالفٌروس
وقبول التعامل معهم وتقدٌم العالج والرعاٌة لهم .

تمهٌد
 واستناداا إلى تحسن معلومات واتجاهات ومهارات
السادة مقدمً الخدمات الصحٌة الذٌن تم تدرٌبهم
بورش العمل بالمشروع حٌث تم عقد عدد  22ورشة
عمل شارك فٌها عدد (  )581متدرب من مقدمً
الخدمات الصحٌة (أطباء – تمرٌض – فنً معامل –
مثقفات صحٌات – رائدات) بمؤسسات صحٌة بكل من
محافظات (اإلسكندرٌة – األقصر – جنوب سٌناء)

تمهٌد


وتعاون فً تنفٌذ هذا المشروع -:
◦
◦
◦
◦




البرنامج الوطنً لمكافحة اإلٌدز بوزارة الصحة
مدٌرٌات الصحة بكل من (اإلسكندرٌة – األقصر -جنوب سٌناء )
مستشفى حمٌات اإلسكندرٌة
مركز أبحاث طب األسنان اإلسكندرٌة  -سموحة

بجانب العدٌد من الهٌئات والمنظمات العاملة فً مجالت
تعلٌمٌة – وإعالمٌة.
وشارك فً تنفٌذ البرامج واألنشطة مجموعة من الخبراء
الدولٌٌن والوطنٌٌن ،وكذلك مدربٌن من ورش عمل TOT
التً تم تنفٌذها بالمشروع.

تمهٌد
 وقد ظهر جلٌا ا ضرورة الهتمام بتدرٌب العاملٌن بالقطاع
الصحً لدعم وتعزٌز قدراتهم فً مجال  HIV- AIDSحٌث أن
هناك نقص واضح فً المعلومات عن الفٌروس وطرق التعامل
مع المتعاٌشٌن ،كذلك الهتمام بإدراج مبادئ وأسس للعمل فً
مجال تقدٌم الخدمات الصحٌة شاملة (الرعاٌة الصحٌة
والجتماعٌة والمتابعة والتواصل مع المتعاٌشٌن) ضمن سٌاسة
المؤسسة الصحٌة لضمان حصول المتعاٌشٌن على حقهم فً
الرعاٌة وكذلك لخروجهم من وصمتهم الداخلٌة ومواجهة المجتمع
مما ٌقلل من معاناتهم التً تؤدى بالتالً إلى تداعٌات جسٌمة على
المتعاٌشٌن من الناحٌة النفسٌة والصحٌة ،ولكفالة حصول
المتعاٌشٌن بالفٌروس على حقوقهم اإلنسانٌة من رعاٌة وعالج
ودعم نفسً ومتابعة مستمرة وإزالة لوصم والتمٌٌز عنهم،
وٌستلزم ذلك األتً:

تمهٌد
 تطوٌر األداء لمقدمً الخدمات الصحٌة بإمدادهم
بالمعلومات الصحٌحة والدقٌقة عن المرض ورفع
مهاراتهم فى تأدٌة الخدمات والرعاٌة الطبٌة للمتعاٌشٌن
بالفٌروس وأسرهم.
 ومن هذا المنطلق تم اختٌار مؤسسات طبٌة تفاعلت مع
المشروع السابق لتنفٌذ هذا المشروع لستكمال منظومة
العمل( .مستشفً حمٌات السكندرٌة/مركز ْابحاث طب
ْاسنان السكندرٌة /مراكز طب األسرة باإلسكندرٌة )

الهدف العام للمشروع
 وضع سٌاسة صحٌة بالتعاون مع المؤسسات الطبٌة
المشاركة بالمشروع لتدرج بسٌاسات المؤسسة ضمانا ا
لستمرارٌة تقدٌم خدمة طبٌة عالٌة الجودة للمنتفعٌن
والمتعاٌشٌن بالفٌروس وأسرهم ودعم حقوقهم فً
الحصول علً الرعاٌة والعالج.
 حصول المتعاٌشٌن بالفٌروس وأسرهم على الخدمات
الصحٌة وبرامج الرعاٌة الجتماعٌة والمتابعة
المستمرة من قبل المؤسسات الصحٌة دون وصم أو
تمٌٌز .

األهداف الفرعٌة
 تحسٌن الجودة وتطوٌر األداء بالمؤسسات الطبٌة بما
ٌؤدى إلى تطبٌق السٌاسات المتفق علٌها.
 تدرٌب مقدمً الخدمات الصحٌة على تطبٌق السٌاسات
المعتمدة لضمان حصول المواطنٌن بما فٌهم المتعاٌشٌن
بالفٌروس وأسرهم على حقوقهم فً الرعاٌة والعالج.
 دعم وتعزٌز انتهاج سٌاسات صحٌة متكاملة ،ومراعاة
اشتراطات تقدٌم الخدمة المتمٌزة من كافة الجوانب.

النطاق الجغرافً للمشروع:

 محافظة اإلسكندرٌة.
مواقع تنفٌذ المشروع:

 مستشفى حمٌات اإلسكندرٌة.
 مركز أبحاث طب األسنان اإلسكندرٌة – سموحة.
 مركز صحة أسرة العمراوي
الفئات المستهدفة بالمشروع:

 مقدمً الخدمات الطبٌة للمتعاٌشٌن (أطباء – ممرضات
– فنًٌ معامل  ....الخ).

اإلجراءات التنفٌذٌة للمشروع
أوالا:

 تشكٌل لجنة استشارٌة للمشروع تضم نخبة من الخبراء
فً المجال الصحً (فٌروس نقص المناعة المكتسبة).
ثانٌا ا:

 مراجعة السٌاسات الصحٌة داخل المؤسسات المعنٌة.

اإلجراءات التنفٌذٌة للمشروع
ثالثا ا:
 وضع أسالٌب تطوٌر السٌاسات الداخلٌة للمؤسسات
المعنٌة فٌما ٌتعلق بالتعامل مع المتعاٌشٌن وأسرهم
وتدوٌنها واعتمادها من اإلدارة المختصة بالمؤسسة.
رابعا ا:
 تنفٌذ برامج الدعم الفنى لتطبٌق السٌاسات التى تم
اعتمادها.

أنشطة المشروع
 مجموعات بؤرٌة من المتعاٌشٌن بالفٌروس وأسرهم
للتعرف على أرائهم نحو الخدمات الصحٌة والبرامج
الجتماعٌة المقدمة وما ٌتطلعون إلٌه لتحسٌن هذه
الخدمات.
 لقاءات مع فرٌق المدربٌن بالمشروع السابق لرصد
خبراتهم وتقٌٌم أعمالهم بالمشروع السابق.
 لقاءات مع مجموعة من النشطاء بورش العمل التً تم
عقدها لمقدمً الخدمات الصحٌة بالمشروع السابق
لختٌار واستكمال وتشكٌل فرٌق المدربٌن بالمشروع
الحالً.

أنشطة المشروع
 تقٌٌم الوضع الحالً للمؤسسات الصحٌة التً ستشارك
بالمشروع.
 وضع المناهج التدرٌبٌة.
 عقد الدورات التدرٌبٌة التخصصٌة لفرٌق المدربٌن
.TOT
 عقد الدورات التدرٌبٌة لمقدمً الخدمات الصحٌة
للمؤسسات المختارة بالستعانة بفرٌق المدربٌن TOT
لتحقٌق التواصل الستدامة.

البرنامج التنفٌذي







اجتماعات دورٌة للجنة الستشارٌة المنوط بها مراجعة
ووضع السٌاسة الصحٌة للمؤسسات المستهدفة بالمشروع.
عقد عدد  2مجموعة بؤرٌة للمتعاٌشٌن بالفٌروس وأسرهم.
عقد عدد  2لقاء للعاملٌن بالمؤسسات الطبٌة المشاركة
بالمشروع.
عقد عدد  2اجتماع للمدربٌن .TOT
عقد عدد  4ورش عمل إلعداد  TOTلعدد  100متدرب
(أطباء – تمرٌض – فنى معامل).
عقد عدد  10ورش عمل للعاملٌن من مقدمى الخدمات
الصحٌة بالمواقع المشاركة بالمشروع لزٌادة معلوماتهم عن
فٌروس نقص المناعة البشرى ورفع مهاراتهم فى مجال تقدٌم
الخدمات للمتعاٌشٌن بالفٌروس.

موضوعات التدرٌب
 معلومات عن المرض – التسجٌل – المشورة – الوصم
والتمٌٌز-المتابعة – الدعم والمساندة – التحكم فى
انتشار العدوى  -العالج .

أسالٌب المتابعة والتقٌٌم
 صحٌفة رصد للوضع الراهن بالمؤسسات الطبٌة.
 صحٌفة تقٌٌم لرصد التغٌرات التً تطرأ على المؤسسة
أثناء تنفٌذ المشروع طبقا ا للسٌاسات التى تم اعتمادها.
 صحٌفة تقٌٌم لرصد التغٌرات التى طرأت علً
المؤسسة بعد تنفٌذ السٌاسات التى تم اعتمادها
 صحٌفة استبٌان للمتدربٌن قبلً.
 صحٌفة استبٌان للمتدربٌن بعدى.
 تقٌٌم انجازات المشروع.
 رصد الدروس المستفادة.

المعاٌٌر ومؤشرات القٌاس للعناٌة واالهتمام باألشخاص
المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري وأسرهم








هل تم تٌسٌر الحصول على المعلومات المهمة عن طرق
انتقال الفٌروس بٌن األشخاص األصحاء واألشخاص
الحاملٌن للفٌروس وطرق الوصول إلى الخدمة المتاحة .
هل تم القٌام بأنشطة تدرٌبٌة وتعلٌمٌة لفرٌق مقدمى
الخدمات الصحٌة بالمؤسسات عن تجنب الوصم والتمٌٌز
للمتعاٌشٌن بالفٌروس.
هل هناك تعرٌف باإلجراءات الوقائٌة عن الفٌروس والحث
على التصرفات المسئولة لمنع انتشار الفٌروس وتوفٌر
المستلزمات الخاصة بذلك.
هل تم وضع وتنفٌذ برامج للحصول على المشورة
والختبار الطوعى للمترددٌن على المؤسسة الطبٌة وجعلها
متاحة بالنسبة للخدمة كنوع من التعلٌم ومن أجل منع
الفٌروس .HIV

المعاٌٌر ومؤشرات القٌاس للعناٌة واالهتمام باألشخاص
المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري وأسرهم
 هل تغطى المؤسسة تكالٌف اختبار .HIV
 هل هناك سهولة فى الحصول على الواقى الذكرى
للوقاٌة.
 هل المؤسسة توفر نظم للحفاظ على السرٌة التامة
بالنسبة للمعلومات عن األفراد بعد الختبار سواء كانت
النتٌجة سلبٌة أو إٌجابٌة.
 هل المؤسسة تنفذ برامج للرعاٌة الجتماعٌة والصحٌة
للمتعاٌشٌن وأسرهم .
 هل هناك التزام من قبل إدارة المؤسسة بتطبٌق
المعاٌٌر التى تم التفاق علٌها بالسٌاسة المعتمدة .

