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المنشورات الحديثة    
  

من اختبار تحري فيروس نقص المناعة البشرية إلى الرعاية والعلاج طوال الحياة - استمرارية الرعاية والعلاج للمصابين بفيروس
نقص المناعة البشرية في إقليم شرق المتوسط - تقرير مرحلي 2014

  

ا | بيان وقائع عن الدلائل الإرشادية الموحّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن خدمات اختبارات تحري فيروس نقص المناعة البشرية
للغة العربية

  

منظمة الصحة العالمية توصي بأنه يمكن لمقدمي خدمات الرعاية الصحية غير المتخصصين إجراء اختبارات تحري فيروس نقص
اللغة العربية| المناعة البشرية

  

منظمة الصحة العالمية توصي بأنه يمكن لمقدمي خدمات الرعاية الصحية غير المتخصصين إجراء اختبارات تحري فيروس نقص
اللغة العربية | المناعة البشرية

الوحدات التدريبية: المعرفة الأساسية بفيروس نقص المناعة البشرية والوصمة المرتبطة به في الرعاية الصحية  
  

مقدمة للدورة

  

الوحدة التدريبية 1. وبائيات فيروس نقص المناعبة البشريةة والعدوى به والوقاية منه

  

الوحدة التدريبية 2. الجوانب السريرية والتاريخ الطبيعي

  

الوحدة التدريبية 3. الاختبار والمشورة والأخلاقيات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

  

الوحدة التدريبية 4. الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية

  

نشرة تعريفية للمشاركين

 1 / 3

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18914.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18914.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179931/1/WHO_HIV_2015.20_eng.pdf?ua=1&amp;ua=1
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_AR_18913.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_AR_18913.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179519/1/WHO_HIV_2015.14_eng.pdf?ua=1&amp;ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179519/1/WHO_HIV_2015.14_eng.pdf?ua=1&amp;ua=1
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_AR_18912.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179521/1/WHO_HIV_2015.15_eng.pdf?ua=1&amp;ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179521/1/WHO_HIV_2015.15_eng.pdf?ua=1&amp;ua=1
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_AR_18911.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1887.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1883.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1884.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1885.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1886.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_EN_1906.pdf
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الوثائق المتعلقة بالسياسات  
  

الاستراتيجية الإقليمية لاستجابة القطاع الصحي لفيروس العوز المناعي البشرية 2011-2015 [pdf 106 ميغابايت]

الشبكة الإقليمية  
  

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضر جمعية الحد&nbsp;(المنارة)

  

(RANAA);nbsp&الشبكة الإقليمية العربية لمكافحة الإيدز

  

الجماعات الدينية في الشبكة العربية العالمي لمكافحة الإيدز&nbsp;(شهامة) [بالعربية]

مراكز المعرفة الإقليمية  
  

المركز الوطني الإيراني لدراسات الإدمان، جمهورية إيران الإسلامية [اللغة الفارسية]

  

مركز المعرفة الإقليمي لترّصُد فيروس نقص المناعة البشرية، جامعة كرمان للعلوم الطبية، جمهورية إيران الإسلامية

  

المراكز المتعاونة  
  

المركز المتعاون مع المنظمة للبحوث في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل وأمراض الرئة/مختبر الوبائيات،
الخرطوم، السودان

  

المركز المتعاون مع المنظمة بشأن متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)/الوحدة الثالثة للبحوث الطبية للبحرية الأمريكية
(نامرو 3)، وزارة البحرية، القاهرة، مصر

  

المركز المتعاون مع المنظمة بشأن متلازمة العوز المناعي المكتسب/جامعة الكويت، مدينة الكويت، الكويت
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dsaf/emropub_2011_1242.pdf
http://www.menahra.org/
http://www.ranaa.net/
http://www.chahama.org/
http://incas.tums.ac.ir/
http://www.hivhub.ir/
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=SUD-12&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=SUD-12&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=EGY-20&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=EGY-20&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=KUW-4&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
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المركز المتعاون مع المنظمة بشأن التدريب والبحوث في مجال الصحة الإنجابية/المركز الدولي للتدريب والبحوث في مجال
الصحة الإنجابية والسكان، تونس العاصمة، تونس

     Thursday 25th of May 2023 11:06:04 PM
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http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=TUN-13&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=TUN-13&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;

