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HIV کی جانچ رضاکارانہ ہے اور HIV کی جانچ کے �ام نتائج خفیہ (نجی) ہیں۔,
HIV کے لئے عالج e_ective ہے، اس کے چند یا بالکل نہیں e_ects ہوتے ہیں، اور اس میں دن میں محض ایک گولی لینا شامل ہو سکتا ہے۔,

(PrEP) کی پری-ایکسپوزر پروفیلیکسس HIV کا عالج حاصل کرتے ہوئے یا HIV کی کیفیت کے بارے میں جان کر اور HIV رشاکت دار اپنی

 لے کر ایک دورسے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سوئیوں کو شیرئ نہ کرنا اور محفوظ سیکس کی مشق HIV، ہیپاٹائٹس C اور دیگر STDs کے

 خالف تحفظ میں مدد کرے گی۔,

HIV کی کیفیت کی وجہ سے کسی شخص کے ساتھ امتیاز کرنا غیر قانونی ہے۔,
بعض عوامی جانچ کے مقامات پر HIV کی گمنام جانچ (آپ کا نام بتائے بغیر) دستیاب ہے۔,

HIV کی جانچ صحت کی دیکھ بھال کا ایک حسب معمول حصہ ہے لیکن آپ کو HIV کی جانچ پر اعرتاض یا مسرتد کرنے کا حق حاصل ہے۔,
اگر آپ HIV کی جانچ کو مسرتد کرنا چاہیں تو، صحت کی دیکھ بھال کے فراہم کنندہ کو مطلع کریں۔,

HIV کی جانچ کے بارے میں آپ کو ان باتوں کو جاننے کی رضورت ہے

معمول کے مطابق لیب ٹیسٹس
گلو کوز

کولیسٹرال

HIV ٹیسٹ

خون کا مکمل شÅر

شحم کی پروفائل

 یہ صحت کی دیکھ بھال کی سہولت 13 سال اور اس سے زیادہ عمر
 کی جانچ کے ذریعہ صحت کا o_ering HIV والے �ام مریضوں کو

اچھا ضابطہ عمل مہیا کرتی ہے۔

جانچ سے توقع

اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کنندہ سے بات کریں کہ آپ کس طرح اور کب اپنے HIV کے نتائج کے بارے میں جانیں گے۔
HIVtestNY.org کی بدتر کیفیت: نامعلوم۔ جانچ آپ کو قابو میں رکھتی ہے۔ HIV


