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 واألمراض المنتقلة عن طريق الجنس

 م 2013/  11/ 15-12 ــ بيروت  المينارةالمؤتمر اإلقليمي الثاني لشبكة 



                     

 .اإليدز من للوقاية العالمية اإلستراتيجية1.

 .االجتماعي النفسي اإلرشاد2.

 .البشري المناعي العوز فيروس بعدوى المصاب حقوق3.

  المدني والمجتمع الحكومية المؤسسات بين المجتمعية المشاركة4.

 .  ( والتوعية التثقيف)     

 سياسات البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في سورية
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 . التعليم مناهج5.

 .الزواج6.

 .اإلبالغ7.

 .اإليدز مرضى يعلجم ةالمجاني الطبية والرعاية العالج8.
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 .حالة وفاة بسبب حادث* 



 :اختبار منها( 567889)2012حتى نهاية عام بلغ عدد اختبارات اإليدز 
 

 .اختبار لألجانب الراغبين باإلقامة أو العمل أو الزواج أو الدراسة في القطر( 36174)

 
  .اختبار لألخوة المواطنين الراغبين للسفر خارج القطر (43186)

 
  .الراغبين باالطمئنان على أنفسهم لمراجعي مراكز المشورةاختبار مجاني  (1567)

 
   .اختبار لكافة أكياس الدم المقطوفة قبل نقلها للمواطنين (322394)
 
 .اختبار في عيادات ما قبل الزواج( 149941) 
 

 اختبارات اإليدز في سوريا

 م 2012حتى نهاية عام 
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م وبعضها حدث خارج القطر، 1992معظم حاالت العدوى عن طريق  نقل الدم ومشتقاته  حدثت قبل عام *

  .ولم تسجل أي إصابة بفيروس االيدز ناجمة عن نقل دم ضمن القطر خالل العشر سنوات الفائتة 
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  هم ما تم إنجازه في البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز

 .الحصول على منحة الصندوق العالمي لترصد مرض اإليدز الدورة العاشرة
 :م 2015  -م 2011إنجاز اإلستراتيجية الوطنية لترصد مرض اإليدز  

 . تحسين إدارة المعلومات1.

 . للفئات األكثر عرضة لإليدز HIVتحسين الخطوات للوقاية من حدوث عدوى 2.

الوقاية من انتقال عدوى اإليددز بدين عمدوم السدكان مدع التركيدز علدى الفئدات األكثدر عرضدة مدن الفئدات 3.
الددد ين /المدددراهقين/العمالدددة المرددداجرة ا الرجدددال المتنقلدددون ا البحدددارة ا الشدددباب )السدددكانية الضدددعيفة مثدددل 
 . يعيشون في بيئات فقيرة

 . تحسين التغطية بالخدمات والرعاية والدعم4.

 . التشريعات والسياسات5.

 . بناء القدرات الفنية لتنفي  األهداف6.
قانون حقوق وواجبات األشخاص المتعايشين مع فيروس  إنجاز مسودة مشروع 

 .اإليدز/نقص المناعة البشري 
ضافة خطوط عالجية جديدة  .تطوير البروتوكول العالجي لمرضى اإليدز وا 
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 : هم ما سيتم إنجازه خ ل المرحلة القادمة 

إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بالسلوكيات والمؤشرات الحيوية المتعلّقة 

اإليدز بين فئات السكان المعّرضة للخطر في سورية /بفيروس عوز المناعة

(   منحة الصندوق العالمي)كأداة ممكنة للترصد بالتعاون مع وزارة الصحة 

منظمة الهالل األحمر العربي السوري ، جمعية )والمنظمات غير الحكومية 

 :  وستشمل هذه الدراسات الفئات التالية ( تنظيم األسرة السورية 

 .مدمني المخدرات الوريدية

 . العامالت بالجنس

 .السجناء

 .مثليي الجنس
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