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إذا تم إخبارك بأنك مصاب بمرض منقول جنسيًا ( )STDو /أو فيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVفسيتحدث
وشخص من برنامج  Partner Servicesالتابع إلدارة الصحة حول
إليك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
ٌ
انتقال المرض والوقاية منه .وسيطرحون عليك أسئلة عن شركائك الجنسيين الذين ربما تعرضوا للعدوى .وإذا كنت
تتعاطى المخدرات ،فستُسأل عن ممارسات مشاركة اإلبر ومن اشترك معك فيها دون حكم أو إدانة.

هذا برنامج )PS) Partner Services

برنامج  Partner Servicesهو برنامج مجاني سري وتطوعي تابع إلدارة الصحة
( )Department of Healthيقدم العديد من الخدمات التي تساعد في الحد من انتشار األمراض المنقولة جنسيًا
وفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVفي المجتمع .ويعمل موظفو برنامج  Partner Servicesمع األشخاص
الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بالزهري و /أو السيالن و /أو الكالميديا و /أو فيروس نقص المناعة البشرية
( )HIVللوصول إلى اآلخرين الذين ربما تعرضوا لهذه األمراض المعدية .ويتولى موظفو برنامج Partner
 Servicesأيضًا تقديم الدعم وتنسيق اإلحاالت لفحص المرض لدى المريض /الشريك ومعالجته ،وتقديم معلومات
حول كيفية حماية نفسك وشركائك الجنسيين و /أو المتشاركين معك في اإلبر من اإلصابة بالعدوى.

ي المشاركة في البرنامج؟
لماذا يجب عل ّ

أمرا صعبًا .وقد يشعر
قد يكون اكتشاف إصابتك بمرض منقول جنسيًا و /أو فيروس نقص المناعة البشرية (ً )HIV
أمر آخر عليك أن
بعض الناس بالغضب أو الخوف أو الحرج أو الخجل .والطريقة التي ستخبر بها شركائك هي ٌ
تحسن التعامل معه وقد تواجه صعوبةً فيه أيضًا .فالكثير من الناس ال يشعرون بالراحة عند الحديث عن حياتهم
الجنسية أو تعاطي المخدرات .ومع ذلك ،إذا أُصبت بمرض منقول جنسيًا و /أو بفيروس نقص المناعة البشرية
( ،)HIVفمن المهم للغاية التحدث إلى برنامج  Partner Servicesإذ يمكن أن يساعدك هذا البرنامج في إخطار
شركائك بسرية وخصوصية وبتحفظ .وعندما يعلم الناس أنهم تعرضوا لعدوى ويخضعون لالختبار والعالج ،فإن
ذلك يساعد في الحد من انتشار المرض ويعزز الصحة في المجتمع.

ي االكتراث لألمر؟"
قد تسأل نفسك" ،لماذا يجب عل ّ

•باإلضافة إلى احتمالية إصابتك بالعدوى مرة ً أخرى ،يمكن أن يصاب األشخاص اآلخرون الذين يمارسون
الجنس مع شركائك بالعدوى .وإذا لم يتم عالج شريكك ،فيمكن أن ينتقل المرض إلى أشخاص آخرين ،ويمكن
حتى أن ينتقل من األم إلى طفلها أثناء الحمل أو عند الوالدة.
•بعض األمراض المنقولة جنسيًا ليست لها أعراض ،لكن يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة على المدى
البعيد إذا تُركت دون عالج .وقد ال تظهر أعراض فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVلسنوات عديدة.
ويمكن أن يؤدي التشخيص والعالج المبكران لألمراض المنقولة جنسيًا و /أو فيروس نقص المناعة البشرية
( )HIVإلى حياة أطول وأكثر صحة.
•بعد الصدمة األولى ،يشعر العديد من األشخاص الذين يتواصل معهم برنامج Partner Services
بالسرور بأنه تم إبالغهم باحتمال تعرضهم لإلصابة بعدوى .وبإمكانهم الخضوع لالختبار وتلقي العالج
والحصول على الخدمات األخرى واالعتناء بأنفسهم مع منع انتشار العدوى إلى اآلخرين في المجتمع.
•إذا كنت مصابًا بمرض منقول جنسيًا و /أو فيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVفيمكنك التحدث إلى
برنامج  Partner Servicesاآلن ويمكنك االتصال به في المستقبل إذا صار لك شركاء جدد يجب إبالغهم
عن حاالت التعرض المحتملة.

"لقد شعرت بصدمة وغضب شديدين عندما جاءت إدارة الصحة إلى باب منزلي وأخبرتني باألمر،
لكنني تجاوزت اإلحراج الذي شعرت به في بادئ األمر وخضعت لالختبار.
لم أعرف مطلقًا من أخبرهم باسمي ،لكنني سعيد أنه قام بذلك".

أنواع المساعدة المقدمة من برنامج :Partner Services
•إشعار من طرف خارجي مجهول
يقوم شخص ما من إدارة الصحة بإبالغ شركائك بتعرضهم لمرض منقول جنسيًا /فيروس نقص المناعة
البشرية ( )HIVباستخدام المعلومات التي تقدمها .ويمكن أيضًا إكمال إشعار الطرف الخارجي عبر اإلنترنت
بواسطة موظفي برنامج  .Partner Servicesولن يتم إبالغ شركائك باسمك وهويتك ،لكنهم سيعرفون فقط
أنهم تعرضوا لمرض منقول جنسيًا /فيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVوستُطرح عليهم خيارات لالختبار
والعالج فيما يخص التعرض للمرض.

•اإلفصاح الثنائي
تتولى أنت إبالغ شريكك بمساعدة من موظفي برنامج  .Partner Servicesوسيكون برنامج
 Partner Servicesمعك أثناء العملية بأكملها ،وبإمكانه اإلجابة عن أسئلة شريكك .وقد تكون هذه الطريقة
نظرا ألنه قد ال تكون لديك كل الحقائق أو المعلومات بشأن التعرض للعدوى إلرشاد شريكك إلى
مجدية للغاية ً
خيارات االختبار والعالج.

•اإلفصاح بنفسك
تتولى أنت إبالغ شركائك وتشجيعهم على الخضوع لالختبار والحصول على خدمات العالج .وسيساعدك
والتدرب عليه .يفضل بعض األشخاص هذه الطريقة،
برنامج  Partner Servicesفي التخطيط لما ستقوله
ّ
لكنها ال تحمي هويتك .وقد تضطر إلى مواجهة ردود فعل سلبية من الشركاء الذين تخطرهم بنفسك .على الرغم
من أن نواياك قد تكون حسنة إلبالغهم بنفسك ،فأن ذلك أمر طبيعي؛ فقد ال يكون التوقيت مناسبًا؛ أو قد ال ترى
ذلك الشريك مرة أخرى؛ أو حين تكون بصدد إبالغه ،قد ال تستطيع التوصل إلى العبارات المناسبة .وإذا لم
تتمكن من تنفيذ اإلبالغ بنفسك ،فيمكنك أنت وبرنامج  Partner Servicesإعادة النظر في الخطة ويمكنهم
االتصال بالشركاء بالنيابة عنك.

"وددتُ أن أخبره...لكنني شعرت بتوتر شديد ولم أستطع القيام ذلك".

لكل منّا دوره في القضاء على األمراض المنقولة
جنسيًا /فيروس نقص المناعة البشرية (.)HIV

برنامج  Partner Servicesيمكنه مساعدتك .اتصل ببرنامج
 Partner Servicesالتابع إلدارة الصحة بوالية نيويورك:
1-800-462-6786
منطقة Long Island
1-800-828-0064
منطقة New Rochelle
1-800-962-5065
منطقة Capital District
منطقة 1-800-562-9423 Central New York
1-800-962-5063
منطقة Rochester
1-800-962-5064
منطقة Buffalo

تجد في الرابط التالي أرقام هواتف إدارة الصحة المحلية ومزيدًا من المعلومات
www.health.ny.gov/diseases/communicable/std/partner_services/
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