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مقدمة
اق المهبــل أو فتحــة  ج أو الفــم باســتخدام القضيــب. كمــا يشــمل أيضــاً اخــرت يــاج القــري. والــذي يمكــن أن يكــون للمهبــل أو الــرش الغتصــاب هــو الإ

كــراه. ج باســتخدام أداة مــا أو اي عضــو مــن الجســم. يتضمــن الغتصــاب اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها و / أو الإ الــرش

غتصــاب الحصــول عــى الرعايــة الريريــة بــأرسع وقــت ممكــن بعــد الحادثــة.  ولمنــع وتدبــري العواقــب الصحيــة المحتملــة، يجــب عــى الناجيــات مــن الإ
غتصــاب عــرب تقديــم رعايــة صحيــة كافيــة وبالوقــت المناســب خــال ذلــك يجــب ضمــان الســامة  ات الضــارة لاإ ي يمكــن أن يقلــل التأثــري الطاقــم الطــ�ب

ز ضدهــا. ام رغبــات الناجيــة وحقوقهــا وكرامتهــا وكذلــك ضمــان عــدم التميــري الجســدية للناجيــة، ضمــان الريــة، إحــرت

التدب�ي
ي الخلــف(، ومــع ذلــك يجــب ماحظــة أن العــاج يمكــن أن يبــدأ بــدون إجــراء 

حــه عــرب ثمــان خطــوات )انظــر الصفحــة �ز التدبــري الريــري يمكــن أن يتــم رسش
وس نقــص المناعــة  ي لمــا بعــد التعــرض لفــري

ي حــالت الطــوارئ والعــاج الوقــا�ئ
الفحــص إذا كان هــذا هــو خيــار الناجيــة، وخاصــة وســائل منــع الحمــل �ز

يــة المكتســبة. البرش

 	)PEP( ية المكتسبة وس نقص المناعة الب�ش ي لما بعد التعرض لف�ي
العالج الوقا�ئ

يــة المكتســبة بــأرسع وقــت ممكــن، بموعــد أقصــاه 72 ســاعة بعــد وقــوع  وس نقــص المناعــة البرش ي لمــا بعــد التعــرض لفــري
يجــب البــدء بالعــاج الوقــا�ئ

غتصاب. الإ

ي ذلك النساء الحوامل والمرضعات
اليافعون بوزن < 35 كيلوغرام والكبار، بما �ف

المدة 28 يومالجرعةالجرعة/حبةنوع الدواء

)TDF+3TC( تينوفوفري + لميفودين

+
 )ATV/r( ريتونافري / اتازانافري

300 ملغم + 300ملغم

300 ملغم/100ملغم

حبة واحدة يوميا

حبة واحدة يوميا

30 حبة

30 حبة

أو

)TDF+3TC( تينوفوفري + لميفودين

+
)LPV/R( ريتونافري/ لوبينافري

300 ملغم + 300ملغم

 200 ملغم/50 ملغم

حبة يوميا

ز يوميا ز مرت�ي حبت�ي

30 حبة

120 حبة

الئطفال

زيدوفودين+لميفودين 

مع

)LPV/r( /ريتونافري لوبينافري

الكمية 28 يوم
60ملغ )AZT(+30ملغ )3TC(العمرالوزن)كغم(

100/25 ملغ
)يجب ابتاع الحبة كاملة ل يجب كرها أو حلها 

بواسطة سائل(

مساءاصباحا مساءاصباحا

60 + 0 حبة11> 6 اشهر> 5.9 

90+ 0 حبة61.51.5 اشهر- 1 سنة6 - 9.9

120 + 90 حبة12221 - 3 سنة10- 13.9

150 + 120 حبة32.52.522 - 6 سنة14 - 19.9

180 + 120 حبة63322 - 9 سنة20 - 24.9

240 + 180 حبة94433 - 14 سنة25 - 34.9
سعافية )2015( ن الوكالت للحقائب الصحية الإ ح ب�ي ي منظمة الصحة العالمية وبرنامج التهاب الكبد العالمي. المق�ت

وس نقص المناعة المكتسبة �ن * المصدر: فورد، ن قسم ف�ي

)ECP( سعافية الوقاية باستخدام حبوب منع الحمل الإ

غتصاب من فرص حدوث الحمل غري المرغوب به. ي ECP خالل ١2٠ ساعة )5 أيام( بعد الإ
يُقّلل تناول حبوب منع الحمل السعا�ز

ي المنصوح به
البديلالعاج الوقا�ئ

يل ١.٥ ملغ يل ٠.٥ ملغ، جرعتان بينهما ١2 ساعةجرعة واحدة من الليفونورغيسرت اديول ١٠٠ ميكروغرام + الليفونورغيسرت اتينيل اسرت
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الخطوة الرابعة: إجراء الفحص ال�يري
· افحص الناجية بلطف وبشكل منهجي ) اعتمادا عى التوقيت 	

ي و اذا كان مناسبا او ل( .
الزم�ز

· صابات.	 سجل حجم ولون ومكان الإ
· ابحث عن دللت وجود حمل مسبق.	

الخطوة الخامسة: وصف العالج
· اعطي المشورة وخذ الموافقة عى العاج.	
· ي حالة وجود حمل ساعد لتحديد إذا ماكان الحمل نتيجة 	
�ز

غتصاب )يمكن أل يكون تحديد ذلك ممكناً(.   لاإ
قدم المشورة للخطوات الاحقة.

· ( أو 	 ز قدم الوقاية من الئمراض المنقولة جنسياً ) خال اسبوع�ي
قدم عاجات للمتازمات بما يتوافق.

· ة 3 	 ية المكتسبة بعد فرت وس نقص المناعة البرش اجري اختبار فري
غتصاب أشهر عى الئقل بعد الإ

· 	B لقح ضد الكزاز والتهاب الكبد
· عالج الجروح غري الملتئمة	

الخطوة الثالثة: جمع الئدلة الجنائية )خالل 72 ساعة(
· فقط إذا وافقت الناجية.	
· مكان استخدام هذه الئدلة ومعالجتها.	 فقط إذا كان بالإ

الخطوة الرابعة: إجراء الفحص ال�يري
· افحص الناجية بلطف وبشكل منهجي.	
· صابات.	 سجل حجم ولون ومكان الإ
· ابحث عن دللت وجود حمل مسبق.	

الخطوة الخامسة: وصف العالج
· اعطي المشورة وخذ الموافقة عى العاج.	
· ي بعد التعرض )خال 72 ساعة( وقدم الستشارة 	

قدم العاج الوقا�ئ
ية المكتسبة. وس نقص المناعة البرش حول اختبار فري

· كيب اللولب النحاسي	 سعافية أو قم برت قدم موانع الحمل الإ
· ي ليس لديهن حمل مسبق.	

)خال 120 ساعة(  للنساء اللوا�ت
· ز	 قدم الوقاية من الئمراض المنقولة جنسياً خال اسبوع�ي
· 	B لقح ضد الكزاز والتهاب الكبد
· عالج الجروح	

هل طلبت الناجية المشورة 
خالل 72 إىل ١2٠ ساعة؟

ل

سعاف النفسي الئوىلي والمشورة الخطوة السادسة: قدم الإ
· اتيجيات التأقلم الخاصة بالناجية.	 حدد عوامل الحماية وعوامل الخطر واسرت
· ، أصغي بفعالية اربط وادعم الحالة للخدمات والمساعدة يرجى التواصل مع الكتلة 	 نهيار النفسي صابة بالإ ابحث عن أعراض أو عامات الإ

الفرعية للعنف القائم عى النوع الإجتماعي لئي معلومات حول الإحالة وذلك عرب التصال أو إرسال رسالة إىل الرقم 38 71 267 537 0090
· قدم تعليمات واضحة ومبسطة حول الئدوية والعناية بالجروح والمتابعة.	

الخطوة السابعة: اعطاء الشهادة الطبية
· أعطي شهادة للناجية واحتفظ بنسخة منها.	

الخطوة الثامنة: تابع الرعاية المقدمة
· قدم المتابعة بناءاً عى مخرجات واضحة، تابع الئدوية الموصوفة، الحمل والإصابات	

التوثيق
· وثق الفحص الريري للناجية، التاريخ والعاج المقدم بناءاً عى استمارات قياسية.	
· ي مكان أمن ورسي.	

احتفظ بالتوثيقات والدلئل �ز
· لتقم بمشاركة أي معلومات معرفة بدون الحصول عى موافقة الناجية.	
· سجل القضية ضمن نظام المعلومات الصحي بشكل مشفر.	

غتصاب خطوات التدب�ي ال�يري للناجيات من الإ

نعم

الخطوة الئوىل: جهز الناجية للفحص
· خذ غرفة استشارة ذات خصوصية.	
· وفر الراحة والتفهم.	
· ة.	 ح الإجراءات واحصل عى الموافقة المستنري ارسش
· ذن قبل كل إجراء تقوم به.	 اطلب الإ

ي الخطوة الثانية: أخذ التاريخ الط�ب
· ها الناجية لعدم تكرار أي نقطة سبق وأن سجلت فيها.	 ي تح�ز

راجع الئوراق ال�ت
· ي توجه اللوم أو الئحكام.	

تجنب الئسئلة ال�ت
· تفحص إمكانية وجود حمل مسبق.	


