
PEP کے بارے ميں آپ کو کيا جاننے کی ضرورت ہے 
 
 
 
 

PEP کيا ہے؟ 

PEP )HIV ان گوليوں کا ) ايکسپوژر پروفائليکسس-کے لئے پوسٹ
آپ  ہے جو آپ اس وقت لے سکتے ہيں جب ہفتے کا کورس 4ايک 

کی زد ميں آنے کا ايک قابل لحاظ خطرہ پايا جاتا رہا  HIVکے لئے 
 متاثر ہونے سے روک سکتی ہے۔سے  HIVہو۔ يہ دوا آپ کو 

کے خطرے ميں  HIVاگر آپ سوچتے ہيں کہ آپ 
کتنی جلدی  PEPرہے ہيں تو اس کے بعد آپ کو 

 لينا چاہئے؟

لينا شروع کردينا چاہئے  PEPآپ کو  جتنی جلدی ممکن ہو
يہ اس وقت سب سے زيادہ مؤثر ہوتا کيونکہ ثبوت بتاتے ہيں کہ 

د گهنٹوں کے اندر ہی کی زد ميں آنے کے چن HIVہے جب 
 HIVشروع کرديا جائے۔ آپ کے خيال کے مطابق جب سے آپ 

سے زيادہ ) دن 3(گهنٹے  72کے خطرے ميں ہيں اگر اس سے 
 ۔نہيں ديا جائے گا PEPگزر گيا ہے تو  کا وقت

 سکتے ہيں؟لے کہاں  PEPآپ 

کے ربط ميں آنے کے خطرے  HIVاگر آپ سمجهتے ہيں کہ آپ 
کی  PEPہ معلوم کرنے کے لئے کہ آيا آپ کو ميں رہے ہيں تو ي

ضرورت ہے اور آيا آپ اس کے لئے مناسب ہيں آپ کو اپنے قريب 
پر جانا چاہئے۔ آپ کی ) سينڈيفورڈ(ترين سيکسول ہيلته کلينک 
کے لئے خون کی ايک جانچ کی  HIVتشخيص کی جائے گی اور 

 جائے گی۔

 ڈيفورڈ کہاں ہے يہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کا قريب ترين سين

 پر کال کريں يا ديکهيں 8130 211 0141
www.sandyford.org. 

ہے کيا کنڈوم  PEPاب جب کہ ہمارے پاس 
 استعمال کرنا بہت اہم ہے؟

 : ۔ کنڈوم استعمال کرنا ابهی بهی اہم ہے کيونکہہاں

– PEP ل کرنا کے مقابلہ ميں کنڈوم استعماHIV  کو منتقل
 ہونے سے روکنے کا زيادہ امکان رکهتا ہے

 PEPکنڈوم آسانی سے دستياب ہيں، جب کہ ہوسکتا ہے  –
 مناسب نہ ہو اور اسے پانا مشکل ہوسکتا ہے۔

  اپ پوائنٹس پر دستياب ہيں۔-سے زيادہ پک 200مفت کنڈوم 

 :آپ درج ذيل پر جانچ کرسکتے ہيں کہ کہاں
www.freecondomsglasgowandclyde.org   يا 

 ۔پر کال کرسکتے ہيں 6725 211 0141

 کتنے دنوں تک لينا ہوگا؟ PEPآپ کو

 ہفتوں تک چلتا ہے۔ 4کورس  PEP گوليوں کا 

 اوقات پر لينا اہم ہے۔ مقررہاور گولياں  کوئی گولی نہ چهوڑنا

 ضمنی اثرات رکهتا ہے؟ PEP کيا 

آپ کے اندر کچه ضمنی اثرات جيسے متلی، اسہال، سر درد، 
تجويز کرنے سے پہلے آپ کا  PEPتهکان ظاہر ہوسکتے ہيں۔ 

آپ کے جسم پر  ۔ڈاکٹر ان کے بارے ميں آپ سے بات کرے گا
کے کورس کے  PEPاس کے اثرات کا جائزہ لينے کے لئے 

 کی ضرورت ہوگی۔دوران آپ کو کچه جانچيں کرانے 

تو کيا يہ اسے  لے رہا ہو PEPاگر کوئی شخص 
HIV کے تئيں مامون بناتا ہے؟ 

بغير کنڈوم کے جنسی (۔ اگر آپ غيرمحفوظ جنسی عمل نہيں
کو کم کام کرنے پر مجبور  HIV ،PEPکرتے ہيں تو ) عمل

 ۔آپ کے جسم ميں پہنچ سکتا ہے کرتے ہوئے،

منفی رہتا ہے  HIVکا شخص  کسیلينے کے بعد  PEPاگر 
منفی والے  HIVاور پهر غيرمحفوظ جنسی عمل کرتا ہے تو وہ 

 سے متاثر ہوسکتا ہے۔ HIVکی طرح  کسی بهی ديگر شخص

مثبت ہوں تو کيا  HIVاگر ميں پہلے ہی سے 
 ہوگا؟

 PEPمثبت ہيں تو آپ کے لئے  HIVاگر آپ پہلے ہی سے 
نتقلی کے مناسب نہيں ہے۔ تاہم، اگر آپ منفی پارٹنرز تک م

 HIVتعلق سے فکرمند ہيں تو دستياب اختيارات کے بارے ميں 
 سے متعلقہ اپنی معالجاتی خدمت سے بات کريں۔

جب سينڈيفورڈ بند ہو آپ کو  ميں اور اختتام ہفتہ کے دوران شام
اپنے قريب ترين ايکسيڈنٹ اينڈ ايمرجنسی محکمہ ميں جانا 

 چاہئے۔

 
 

 :آپ کا قريب ترين سينڈيفورڈ ہے
 
 
 
 

  :ہے A&Eآپ کا قريب ترين 
 
 
 
 
 

اگر آپ يہ معلومات بڑے حروف، بريل، آڈيو فارميٹ 
يا کسی ديگر زبان ميں چاہتے ہوں تو برائے مہربانی 

 ۔6717 211 0141: رابطہ کريں


