
PrEP
Pre-Exposure Prophylaxis

Gilead Advancing Access Program:
Gileadadvancingaccess.com

 Patient Advocate Foundation:
866-512-3861

 Ready, Set, PrEP:
GetyourPrEP.com

للحصول على مزید من الموارد، یمكنكم االتصال بـ 211

الخط الساخن لشؤون HIV/STI في میشیغان: 
800-872-AIDS (2437)

.Michigan.gov/MIPrEP :أو زیارة

االتقّاء قبل التعّرض

 PrEP إذا كنتم تعتقدون أن دواء
ھو الخطوة الصحیحة لكم
”أوّد أن أتحّدث عن الحصول

  PrEP على دواء
’’.HIV للوقایة من 

 

ــة  ــى درای ــة عل ــة الصحی ــي الرعای ــون بعــض مقدم ــد ال یك ق
بدواء PrEP وال یشعرون بارتیاح لوصفھ. 

إذا لــم یكــن مقــدم الرعایــة الصحیــة الخــاص بكــم یشــعر 
بارتیاح لوصف دواء PrEP لكم، فلدیكم خیارات أخرى:

بكــم  الخــاص  الصحیــة  الرعایــة  مقــّدم  مــن  اطلبــوا 
التشــاور ھاتفیــاً مــع خــط االستشــارات بشــأن HIV لــدى 
بالرقــم:   باالتصــال   MDHHS Henry Ford

.313-575-0332
اطلبــوا مــن مقــّدم الرعایــة الصحیــة الخــاص بكــم إحالتكــم 
إلــى مقــّدم رعایــة صحیــة آخــر یتمتــع بمســتوى أعلــى مــن 

.PrEP المعرفة والشعور بارتیاح لوصف دواء
ابحثــوا عــن مقــدم رعایــة صحیــة آخــر مــن خــالل زیــارة 
Michigan.gov/MIPrEP أو االتصال بالرقم 211.

یمكنكم أیضاً التواصل مع دائرة الصحة المحلیة أو 
منظمة معنیّة بشؤون HIV في مجتمعكم المحلي 

.PrEP للوصول إلى من یصف لكم دواء

الموارد
الصفحة اإللكترونیة لـ Michigan PrEP. المسح 

باستخدام ھاتفك المحمول:

معلومات عن HIV/STI من موقع CDC اإللكتروني:
CDC.gov/HIV/PrEP

موارد المساعدة في دفع تكالیف
PrEP دواء 

األشــیاء التــي علیكــم أن تأخذوھــا بعیــن االعتبــار عنــد 
:PrEP التحدث مع مقدم الرعایة الصحیة بشأن دواء

 لماذا یُعّد دواء PrEP خیاراً جیداً لكم. 
طــرح أي أســئلة ومخــاوف قــد تكــون لدیكــم حــول تنــاول 

.PrEP
أحرصوا على أن تكونوا منفتحین وصادقین. 

لــن تســتثني Michigan Department of Health and Human Services أي 
فــرد أو مجموعــة مــن المشــاركة فــي برامجھــا، رفــض المخصصــات، أو بالتمییــز ضدھــم 
ــول أو  ــون أو الط ــي أو الل ــل القوم ــن أو األص ــن أو الس ــس أو الدی ــرق أو الجن ــبب الع بس
أو  الجنســي  التوجــھ  أو  التعبیــر  أو  الجنــس  تحدیــد  أو  االجتماعیــة  الحالــة  أو  الــوزن 
االعتبــارات الحزبیــة أو اإلعاقــة أو المعلومــات الوراثیــة التــي ال عالقــة لھــا بأھلیــة 

 الصور المستخدمة في ھذا المنشور ھي ألغراض توضیحیة فقط. األشخاص الذین تظھر صورھم
في ھذه الصور ھم من العارضین.



How Long Can PrEP be Taken?

 
 PrEP

 سائل المذي
(سائل ما قبل القذف)

السائل المنوي

حلیب الثدي

الدم

 CDC.gov :الصورة من

سوائل
سوائلمھبلیة 

المستقیم 

 PrEP ما ھو
(االتقّاء قبل التعّرض)؟

 Pre-Exposure الــذي یُعرف أیضاً بـ ،PrEP
Prophylaxis (االتقــاء قبــل التعّرض)، ھو دواء یمكن 
أن یســاعد في وقایتك من اإلصابة بفیروس نقص المناعة 

البشــریة (HIV) في حال تعّرضك لھذا الفیروس. إذا 
 PrEP فإن تناول دواء ،HIV كنــت عرضــة لمخاطر

كمــا ھــو موصوف لــك، یمكن أن یقلّل من احتمال إصابتك 
بـ HIV بنســبة تصل إلى %99 في الجماع الجنســي و

%74 فــي تعاطــي المخدرات عن طریق الحقن.

من علیھ أن یفّكر 
في تناول دواء PrEP؟

قد یكون PrEP مناســباً لك إذا كان 
 یســرى على حالتك أّي من التالي:

ً أصبَت بعدوى منقولة جنســیا
 في األشــھر الستة الماضیة.

جامعت جنســیاً أحداً بدون استخدام 
واقــي ذكري ال تعرف ما إذا كان 
الشــخص مصاباً بـ HIV أو ال.

تبادلــت اإلبر أو غیرھا من 
المعدات لحقن المخدرات.

مقایضة أفعال جنســیة لقاء المال أو 
المخدرات أو الســكن أو أشیاء أخرى.

ممارســة الجنس مع أحد مصاب بـ 
HIV، ولم یتّم اكتشــاف إصابة ذلك 
الشــخص بالـ HIV لمدة ستة أشھر.

استخدام الواقي الذكري بشكل غیر متكرر أو 
غیر متّسق أثناء ممارسة الجنس مع الشركاء.

كیف یعمل دواء PrEP؟
یعمل دواء PrEP عن طریق منع HIV من تنســیخ 

نفســھ في الجســم في حال تعّرض الفرد للفیروس. 
ینبغــي تنــاول دواء PrEP كما یصفھ مقّدم الرعایة 

الصحیة لك. 

إن دواء PrEP لیس بعالج لـ HIV أو شــفاء منھ. ال 
یقــي دواء PrEP مــن مختلف أنواع العدوى المنقولة 

جنســیاً. یوصى بشــدة الحرص على استخدام الواقي 
.PrEP الذكــري أثناء تناول دواء

.HIV دواًء للمصابیــن حالیاً بـ PrEP ال یكــون

أشیاء علیك االنتباه لھا.
یمكــن تنــاول دواء PrEP ألي فترة من الزمن. 

مــن المھــم جداً أالّ تبدأ تناول دواء PrEP أو تتوقف 
عن تناولھ إالّ بمســاعدة من مقّدم رعایة صحیة فقط. 

ال تشــارك دواء PrEP مع أي شــخص لم یتم 
وصف دواء PrEP لھ.

HIV نبذة عن
یُلحق HIV (فیروس نقص المناعة البشــریة) أضراراً 

بجھاز المناعة في الجســم. وإذا لم یتّم عالج الجســم ضد 
HIV، فبوســع HIV أن یقلّل من قدرة الجســم على 

مقاومة األمراض.

من خالل ممارسة الجنس المھبلي أو الشرجي أو 
الفموي بدون واقي ذكري.

من خالل مشاركة اإلبر أو معدات تحضیر 
المخدرات عند حقن المخدرات.

من الحامل التي (الذي) تضع ولیدھا إلى الطفل 
خالل مرحلة الحمل والوالدة واإلرضاع رضاعة 
طبیعیة.  ال یمكن أن تصاب بـ HIV عن طریق 
التبّرع بالدم أو من خالل االحتكاك العارض أو 

العناق أو المصافحة.

إلیكــم فیمــا یلي ُطرقــاً یمكنكم من خاللھا أن تصابوا بـ 
HIV أو تعــدون بھ أحداً آخر:

 الصور المستخدمة في ھذا المنشور ھي ألغراض توضیحیة فقط. األشخاص الذین تظھر صورھم
في ھذه الصور ھم من العارضین.
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