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ذكر

أنثى مثلية الجنس

 العالج الوقائي لما قبل التعرض أو        ھو قرص یومي یأخذه
 األفراد حتى یمكنھم من تقلیل شعورھم بالقلق إزاء اإلصابة

 بفیروس نقص المناعة البشریة         .

 یخصص          لألشخاص األذكیاء حیال فیروس
 نقص المناعة البشریة

 ر�ا عليك التفك� يف تلقي

.�• تقيم عالقات مع رشكاء جنسي� متعددين أو مجهول
تشارك يف نشاط جنيس يف حفالت الجنس أو غ�ها من األماكن عالية الخطورة. 

تقايض الجنس مقابل املال أو املخدرات أو السكن.

 قد عانيت من مرض واحد عىل األقل من األمراض املنقولة جنسيًا خالل األشهر اإلثني
عرش (12) املاضية.

تستخدم مواد ترفيهية مغّ�ة للمزاج أثناء م¯رسة الجنس.

تحقن نفسك �واد، مثل الهرمونات والعقاق� املحظورة.

¾ارس الجنس مع رشكاء يشاركون يف أي م¯ سبق.

 حقائق حول

تُجرى اختبارات ف�وس نقص املناعة البرشية            قبل البدء يف تلقي
PrEP مخصص فقط لألشخاص غ� املصاب� بف�وس نقص املناعة البرشية

Çكنك الحصول عىل مساعدة حيال اآلثار الجانبية، إن تعرضت لها.

اختبار                  لإلصابة بف�وس نقص املناعة البرشية                ثالثة

يتضمن هذا اختبار اإلصابة بف�وس نقص املناعة البرشية مرة كل ثالثة أشهر 

الرعاية الطبية. 

                                             إن الكث� من خطط التأم�، �ا فيها
 املساعدة أيًضا إذا كنت غ� مؤمن عليك أو إذا كان مبلغ الدفع املشرتك أو املبلغ

املستقطع منك مرتفًعا أكÑ من الالزم.
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PrEP. قد تتاح Medicaid ، تغطي



 إذا بدأت في تلقي
من املهم أن تأخذ الدواء حسب التوجيهات.

توفر الواقيات الذكرية ح¯ية إضافية ضد األمراض املنقولة جنسيًا.

يُتاح مقدم الرعاية الخاص بك ملناقشة أي طرق أخرى لح¯ية نفسك.

 خذ خطوة ھامة لتقلیل قلقك بشأن فیروس نقص
 المناعة البشریة

 اسأل أحد مقدمي الرعایة الطبیة عن

 للمزيد من املعلومات حول           ، �ا يتضمن دليالً �قدمي الرعاية الطبية الذين
 يكتبون وصفات طبية تتضمن         ، وللحصول عىل معلومات حول املوارد املتاحة

                                                     لسداد تكاليف
 أوعلى                                    (للغة اإلسبانیة)، أو تفضَّل بزیارة 

  الموقع اإللكتروني
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PrEP(للغة اإلنجلیزیة), ، اتصل على
  1-800-233-SIDA

.www.health.ny.gov/PrEP

  1-800-541-AIDS
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