
االستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة 
البشري في المملكة االردنية الهاشمية

        

  الحجاويالدكتور بسام 
مدير عام الرعاية الصحية األولية

مدير البرنامج الوطني لمكافحة االيدز
وزارة الصحة



واقع االصابة بالفيروس

يعتبر األردن من    
الدول ذات  

معدالت االنتشار المنخفضة



واقع االصابة بالفيروس

وحتى اآلن 1986بلغ مجموع االصابات التراكمي منذ عام 

أردنيي الجنسية 276منهم  1005
101توفي منهم 



طرق انتقال الفيروس
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الحاالت حسب الفئة العمرية
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2013و  2012طرق االنتقال لعامي  
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الخدمات المقدمة في مجال االيدز
خدمات المشورة والفحص الطوعي•
التغطية العالجية  المجانية بالمضادات الفيروسية •

التغطية العالجية المجانية لألمراض االنتهازية واألمراض األخرى•
المتابعة المنزلية•
برامج الوصول وتثقيف األقران•
خدمات الدعم االجتماعي •



الخدمات المقدمة لمستخدمي المخدرات
خدمة الخط الساخن•
مراكز تأهيل ورعاية المدمنيين على استخدام المخدرات•
خدمات الوصول وتعديل السلوك•
برامج توزيع المحاقن النظيفة على نطاق تجريبي•
توفير واتاحة الخدمات التحويلية•



فيما يتعلق  2016-2012محاور الستراتيجيه الوطنيه 
بالقطاعات السكانيه االكثر تأثرا بالمخاطر 

التوعيه والتثقيف لمستخدمي المخدرات حقناً عن طريق تثقيف االقران والنزول الى  •
الشارع 

المناصره وكسب التأييد لسياسات تبادل االبر وسياسة العالج بالبدائل •
تبني استراتيجيه برامج تثقيفيه تواصليه بهدف تعديل السلوك•
تبني تنفيذ مشاريع تجريبيه مثل •

استعمال الميثادون الغراض الزاله االسميه •
تبديل االبر والمحاقن مع منظمه غير حكوميه•

تعزيز مستوى التغطيه بخدمات المشوره والفحص الطوعي •
اتاحه خدمات عالجيه مجانيه للقطاعات االكثر تاثرا بالمخاطر•



ومعيقات تطبيق سياسات الحد من المخاطر تحديات

التجريم القانوني لمستخدم المخدرات•
الوصمة والتمييز•
الرفض المجتمعي والمنظور االتهامي •
ضعف المقدرات المتاحه بما يهدد استدامة تقديم الخدمة•
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