Potrzebujesz pomocy
w opłaceniu PrEP?

Profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP) polega na przyjmowaniu
codziennie jednej tabletki w celu zmniejszenia obaw o zarażenie się
wirusem HIV.
Rozważ PrEP, jeśli jesteś:
•
•
•
•

gejem lub biseksualistą, który odbył stosunek analny bez zabezpieczenia
kobietą transpłciową, która uprawia seks z mężczyznami
w związku z partnerem zakażonym wirusem HIV
osobą uprawiającą seks bez prezerwatywy z wieloma partnerami

Sześciopunktowy program PrEP dla osób zakażonych wirusem HIV
obejmuje:
• rutynowe badania na obecność wirusa HIV
• przyjmowanie codziennie jednej tabletki Truvada
• stosowanie prezerwatyw w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą
płciową
• okresowe badania przesiewowe w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową
• edukację na temat zmniejszania ryzyka zarażenia się wirusem HIV i chorobami
przenoszonymi drogą płciową
• porady i wsparcie w kwestii regularnego przyjmowaniu leków
Ze środków programu pomocy w profilaktyce przedekspozycyjnej Wydziału Zdrowia
stanu Nowy Jork (PrEP-AP) będą pokrywane koszty wizyt lekarskich i usług laboratoryjnych związanych z PrEP, jeśli Twoje ubezpieczenie jest niewystarczające lub w
ogóle nie posiadasz ubezpieczenia. Musisz jednak korzystać z usług dostawcy
zarejestrowanego w programie PrEP-AP.
Ze środków programu PrEP-AP nie są pokrywane koszty leku. Dostawcy usług
medycznych zarejestrowani w programie PrEP-AP są zobowiązani do pomocy
pacjentom w składaniu wniosków o udział w programie pomocy pacjentowi
prowadzonym przez producenta leku w celu pokrycia kosztów leku.

W ramach programu PrEP-AP będą opłacane między innymi
następujące usługi:
•
•
•
•

testy na obecność wirusa HIV
porady dotyczące przestrzegania zaleceń i monitorowanie kliniczne
badania w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową
usługi wspomagające, zgodne z wytycznymi klinicznymi dotyczącymi HIV w stanie
Nowy Jork.

Pamiętaj, że dostawca usług medycznych musi być zarejestrowany w programie
PrEP-AP, aby koszty tych usług mogły zostać pokryte.

W jaki sposób można się zapisać do programu PrEP-AP?
• Jeśli Twoje ubezpieczenie jest niewystarczające lub w ogóle nie posiadasz
ubezpieczenia, możesz złożyć wniosek do programu PrEP-AP, korzystając z tych
samych formularzy rejestracyjnych, co w przypadku programów opieki zdrowotnej
dla nieubezpieczonych osób zakażonych wirusem HIV / ADAP, które można znaleźć
na stronie www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm.
• Zarejestrowani dostawcy usług medycznych mogą składać wnioski dotyczące
wszystkich usług objętych zakresem programu PrEP-AP.
• Dzięki infolinii PrEP-AP otrzymasz pomoc w procesie rejestracji i w uzyskaniu
dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej. Zadzwoń pod numer 1-800-542-2437.

Informacje pomocnicze
Program PrEP Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/
Katalog usługodawców PrEP stanu Nowy Jork:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm
Zapobieganie HIV stało się łatwiejsze: www.prepforsex.org
Infolinie dedykowane wirusowi HIV w stanie Nowy Jork: 1-800-541-AIDS lub
1-800-233-7432 ( j. hiszpański)
Program PrEP Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork:
www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml
Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep/
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