
تحتاج مساعدة في
 دفع ثمن PrEP؟



العالج الوقائي قبل التعرض هو حبة يومية يأخذها الناس حتى يتمكنوا من 
تقليل قلقهم بشأن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

قد ترغب في التفكير في أخذ PrEP إذا كنت:

رجل مثلي الجنس أو ثنائي الجنس يُمارس الجنس الشرجي دون وقاية  •

امرأة متحولة الجنس تُمارس الجنس مع الرجال  •

في عالقة مع شريك ُمصاب بفيروس نقص المناعة البشرية  •

شخًصا يُمارس الجنس بدون واقي ذكري مع عدة شركاء  •

يتضمن برنامج PrEP المكون من ست نقاط لألشخاص غير الُمصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

اختبار روتيني لفيروس نقص المناعة البشرية   •

تناول حبة من دواء تروفادا مرة واحدة في اليوم كل يوم  •

استخدام الواقي الذكري للحماية من األمراض المنقولة جنسًيا  •

الفحص الدوري لألمراض المنقولة جنسًيا  •

التثقيف حول كيفية الحد من مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة   •
جنسيا

االستشارة والدعم من أجل أخذ الدواء بانتظام  •

سيقوم برنامج الُمساعدة الوقائية قبل التعرض لوالية نيويورك (PrEP-AP) بدفع تكاليف المواعيد 

الطبية وخدمات المختبر لـ PrEP سواء إذا كنت غير مؤمن عليك أو مؤمًنا عليك. ومع ذلك، يجب أن 

.PrEP-AP تتلقى الخدمات من ُموفر ُمسجل تابع ل

ال يقوم برنامج PrEP-AP بدفع تكلفة الدواء. يُطلب من ُمقدمي 
الرعاية الصحية الُمسجلين في PrEP-AP مساعدة المرضى عىل 

التقدم إىل برنامج ُمساعدة المرضى التابع لشركة تصنيع األدوية 
لتغطية تكلفة الدواء.



سيغطي PrEP-AP الخدمات التالية بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر:

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية  •

استشارات االلتزام والمراقبة السريرية  •

اختبار األمراض المنقولة جنسًيا  •

خدمات الرعاية الداعمة والتي تتفق مع اإلرشادات السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية لوالية   •
نيويورك

تذكر، يجب أن يكون مُقدم الرعاية ُمسجًال في PrEP-AP من أجل تغطية الخدمات.

كيف أسجل في PrEP-AP؟

إذا كنت غير مؤمن عليك أو مؤمًنا عليك بشكل ناقص، فيمكنك التقدم بطلب إىل   •
PrEP-AP باستخدام نفس نماذج التسجيل مثل برامج الرعاية لغير المؤمن عليهم 

لفيروس نقص المناعة البشرية / ADAP، والتي يمكن العثور عليها عىل الموقع اآلتي: 

.www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap /index.htm

 .PrEP-AP يمكن لُمقدمي الخدمة الُمسجلين إرسال مطالبات لجميع الخدمات المغطاة إىل برنامج  •

يتوفر خط ساخن PrEP-AP لمساعدتك في عملية التسجيل والُمساعدة في الوصول إىل تغطية   •
الرعاية الصحية الشاملة. اتصل بالرقم 2437-542-800-1 

الموارد  
PrEP في وزارة الصحة بوالية نيويورك:     

 /www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep  

       :NYS PrEP دليل موفري خدمة  
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm   

www.prepforsex.org :أصبحت الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية أسهل اآلن  

الخطوط الساخنة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية في والية نيويورك:   
AIDS-541-800-1 أو 1-800-233-7432 (اللغة اإلسبانية)

    :PrEP إدارة الصحة الجسدية والعقلية لمدينة نيويورك  
 www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml   

مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها        
 /www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep   
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