
 

 
 

 (PEP) التعرض بعد الوقائية المعالجة عن معرفته إلى تحتاج ام
 

 ؟(PEP) التعرض بعد الوقائية المعالجة هي ما
 

 (HIV) البشرية المناعة نقص فيروسل التعرض بعد الوقائية المعالجة
 كبيرة بصورة تعرضت إذا أقراًصا فيها تتناول أسابيع 4 لمدة دورة هي

 على الدواء يعمل قد إذ ؛(HIV) لبشريةا المناعة نقص فيروس لخطر
 .(HIV) البشرية المناعة نقص فيروسب إصابتك دون الحيلولة

 
 بأنك تعتقد عندما التعرض بعد الوقائية للمعالجة تلقيك وجوب سرعة ما
 ؟(HIV) البشرية المناعة نقص فيروس لخطر عرضم  
 

 وقت أسرع في التعرض بعد الوقائية المعالجة تلقي في البدء يجب
 في البدء يتم عندما فعالية أكثر تكون أنها إلى األدلة تشير إذ ؛ممكن
 المناعة نقص فيروسل للتعرض التالية القليلة الساعات خالل تلقيها

 إذا التعرض بعد الوقائية المعالجة إعطاء يتم ال .(HIV) البشرية
 تعرضت أنك اعتقدت أن منذ (أيام 3) ساعة 27 من أكثر انقضى
 .(HIV) البشرية المناعة نقص وسفير لخطر

 
 التعرض؟ بعد الوقائية المعالجة تلقي يمكنك أين
 

 البشرية المناعة نقص فيروس لخطر تعرضت بأنك تعتقد كنت إذا
(HIV)، عيادة) الجنسية للصحة عيادة أقرب زيارة عليك فيتعين 

 أم يناسبك كان وإذا العالج إلى بحاجة كنت إذا ما لمعرفة (فورد ساندي
 فيروس عن للكشف دم فحص لك سي جرى كما للتقييم تخضعسو .ال

 .(HIV) البشرية المناعة نقص
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 األهمية تقتضي هل ،التعرض بعد الوقائية المعالجة تناول بعدو اآلن

 الذكرية؟ واقياتال استخدام البالغة
 

 :ألن الذكرية الواقيات استخدام تقتضي األهمية تزال ال .نعم
 المناعة نقص فيروس انتقال األغلب في يمنع الذكري الواقي استخدام -

 التعرض بعد الوقائية المعالجة من أكثر (HIV) البشرية
 عدب الوقائية المعالجة تكون ال قد بينما بيسر، متاحة الذكرية الواقيات -

 .عليها الحصول صع بي وقد مناسبة التعرض
 

 .شراء مركز 788 من أكثر في متاحة المجانية الذكرية الواقيات
 

 :بزيارة األماكن من التحقق يمكنك
www.freecondomsglasgowandclyde.org االتصال أو 

 .1242 722 5276 الرقم على
 
 التعرض؟ بعد الوقائية المعالجة خاللها تتلقى أن الواجب المدة طول ما
 

 .أسابيع 4 لمدة التعرض بعد الوقائية المعالجة دورة تدوم
 تناول على تحرص وأن قرص أيا  تناول يفوتك أالا  المهم منو

 .المحددة األوقات في األقراص

 تعرض؟ال بعد الوقائية للمعالجة جانبية آثار توجد هل
 
 أو الصداع أو اإلسهال أو الغثيان مثل الجانبية اآلثار لبعض تتعرض قد

 لك يكتب أن قبل األعراض هذه حول الطبيب معك سيتناقشو .اإلرهاق
 بعض إجراء عليك يتعينس .التعرض بعد الوقائية المعالجة تلقي وصفة

 قبةلمرا التعرض بعد الوقائية المعالجة دورة تلقي أثناء الدم فحوصات
 .جسدك على آثارها

 
 يمنحه فهل ،التعرض بعد الوقائية المعالجة تلقى قد األشخاص أحد كان إذا
  ؟(HIV) البشرية المناعة نقص فيروسب اإلصابة ضد مناعة ذلك

 
 يواقال استخدام دون جنسية عالقة) آمنة غير جنسية عالقة أقمت إذاف .ال
 مما جسدك إلى (HIV) ةالبشري المناعة نقص فيروس يدخل فقد ،(ذكريال

 .التعرض بعد الوقائية المعالجة عمل احتمالية من يقلل
 
 المناعة نقص فيروسل بالنسبة سلبية صاشخاأل أحد فحص نتيجة تظل إذا

 عالقة أقام ثم التعرض بعد الوقائية المعالجة تلقي بعد (HIV) البشرية
 كأي (HIV) البشرية المناعة نقص فيروسب صابي   فقد ،آمنة غير جنسية
 .(HIV) البشرية المناعة نقص فيروس لديه ليس آخر شخص

 
 ؟(HIV) البشرية المناعة نقص فيروسب بالفعل مصاًبا كنت إذا العمل ما
 

 فيروسب بالفعل مصاًبا كنت إذا تناسبك ال التعرض بعد الوقائية المعالجة
 أن من قلًقا كنت إذا ذلك، من الرغم علىو .(HIV) البشرية المناعة نقص
 السريري العالج مرفق مع فتحدث المصابين، غير شركائك إلى نقله يتم

 المتاحة الخيارات حول (HIV) البشرية المناعة نقص فيروسب الخاص
  .أمامك

 
 
 

 نهاية عطالت وخالل المساء في مغلقة فورد ساندي عيادات تكون عندما
 .ئوالطوار للحوادث قسم أقرب إلى الذهاب عليك تعيني ،األسبوع

 
 
 

 :هي لك فورد ساندي عيادة أقرب
 
 
 

 :هو منك والطوارئ للحوادث قسم أقرب
 
 
 
 
 بطريقة أو كبيرة طبعة في الوثيقة هذه على الحصول في ترغب كنت إذا

 :الرقم على االتصال يرجى أخرى، لغة بأية أو صوتي لفم هيئة على أو بريل
5222 722 1242. 

http://www.freecondomsglasgowandclyde.org/

