
كوفيد-١٩؛ الوقاية والعالج وتقديم الرعاية الخاصة 
بفيروس نقص المناعة البشرية لمستخدمي المخدرات 

يسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيد-١٩.

كيف ينتشر مرض كوفيد-١٩؟ 
يمكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيد-١٩ عن 
طريق األشـــخاص اآلخرين المصابين بالفيروس، ويمكن 
للمـــرض أن ينتقـــل من شـــخص إلى شـــخص عـــن طريق 
الـــرذاذ الصغير الـــذي يتطاير من األنـــف أو الفم عندما 
يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-١٩ أو يعطس. 
يتســـاقط هذا الرذاذ المتطاير على األشـــياء واألسطح 

المحيطة بالشـــخص ويمكن حينها أن يصاب األشخاص 
اآلخـــرون بمـــرض كوفيـــد-١٩ عنـــد مالمســـتهم لهـــذه 
األشـــياء أو األســـطح ثـــم لمـــس عينهـــم أو أنفهـــم أو 
بمـــرض  األشـــخاص  يصـــاب  أن  يمكـــن  كمـــا  فمهـــم. 
كوفيـــد-١٩ إذا استنشـــقوا الرذاذ المتطايـــر الذي يخرج 

من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.

يمكـــن أن تكون عدوى مرض كوفيد-١٩ بالنســـبة لكثير 
مـــن النـــاس خفيفة ويتعافـــون تماًمـــا دون الحاجة إلى 
عـــالج خاص. لكن يمكن للعـــدوى أن تكون أكثر خطورة 
أساســـية  طبيـــة  بمشـــكالت  المصابيـــن  لألشـــخاص 

واألشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ما هي أعراض مرض كوفيد-١٩؟ 
تشبه أعراضه األساسية األنفلونزا أو نزالت

البرد الشديدة:

يمكـــن أن يكـــون مســـتخدمو المخـــدرات معرضين 
بشـــكل خـــاص لإلصابـــة بمـــرض كوفيد-١٩ بســـبب 
المشكالت الطبية األساسية والوصم والتهميش 
االجتماعـــي والضعـــف مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم الوصـــول إلى 

السكن والرعاية الصحية.

للنـــاس الحق فـــي تلقي الرعايـــة الصحية حتى في 
البلدان الخاضعة لحظر التجول أو التي أعلنت فيها 
حالـــة الطوارئ. يشـــمل هذا الوصـــول إلى خدمات 
وبرامـــج إنقـــاذ األرواح الشـــاملة للحد مـــن األضرار 

الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية.

مســـتخدمي  حصـــول  اســـتمرارية  ضمـــان  يجـــب 
المخدرات على الخدمات الشـــاملة لفيروس نقص 
المناعـــة البشـــرية وفيروس التهـــاب الكبد الوبائي 
والخدمات األخرى المنخفضة العتبة خالل انتشـــار 

وباء كوفيد-١٩.

يجـــب أن تقـــدم خدمـــات فيـــروس نقـــص المناعة 
البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي والخدمات 

األخرى لبيئة عمل آمنة لمستخدمي المخدرات.

 الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العالج والرعاية لهم الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المتكسب (اإليدز)، تنقيح عام ٢٠١٢ (جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢)

ينبغي توفير التمويل الكافي.

لن يؤدي إغالق الخدمـــات إال إلى التزاحم المفرط 
علـــى الخدمـــات التي تظل متاحة، مما ســـيزيد من 

مخاطر انتقال العدوى ويؤثر على جودة الخدمة.

• الحمى
• السعال

• ضيق التنفس/ صعوبة التنفس

توفير الخدمات الشاملة فيروس نقص المناعة البشرية 
لمستخدمي المخدرات أثناء تفشي مرض كوفيد-١٩

دور المجتمعات أمر أساسي في جميع تدابير االستجابة
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يود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يشيد بالدعم والمساهمة القّيمة المقدمة من الخبراء التاليين: أنيت فيرستر وفالديمير بوزنياك (منظمة الصحة العالمية)؛ وبويان كونستانتينوف (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ 
وجين بات (برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـــرية / اإليدز)؛ وجودي تشـــانغ (الشـــبكة الدولية لألشـــخاص الذين يســـتخدمون المخدرات)؛ وماريان أورسان (كاروســـل)؛ ومات ساوثويل وجامي بريدج (االتحاد 
قه:  رات)؛ ونعومي بورك شين وروبرت سيساك وأولغا زوبرت (المنظمة الدولية للحد من األضرار)؛ وإديث ريجلر (استشاري)؛ وباالني نارايانان (الصندوق العالمي لمحاربة اإليدز والسل والمالريا) نسَّ الدولي المعني بسياسات مكافحة المخدِّ

مونيكا سيوباجيا (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).


