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ما هي؟
ن  ية. ال يوىص باستخدام PrEP إال لألشخاص المعرض�ي وس نقص المناعة الب�ش الوقاية قبل التعرض )PrEP( هي دواء يقلل بشكل كب�ي من خطر اإلصابة بف�ي

ية. ومن أمثال هؤالء األشخاص: وس نقص المناعة الب�ش لخطر مستمر وعاٍل لإلصابة بف�ي
ية وليس قيد المعالجة	  وس نقص المناعة الب�ش يك مصاب بف�ي ي أو المهبلي )بدون عازل ذكري( مع �ش �ج أولئك الذين يمارسون الجنس ال�ش
ية	  وس نقص المناعة الب�ش أولئك الذين يتشاركون بمعدات الحقن مع شخص مصاب بف�ي
أولئك الذين يمارسون الجنس العابر عالي الخطورة، مثل: الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال أو الذين يمارسون الجنس مع بائعات الهوى	 

ي بعد التعرض 
ة سيصف لك طبيبك نوًعا مختلًفا من الدواء يعرف باسم العالج الوقا�ئ ي الساعات الـ72 اآلخ�ي

ية �ن وس نقص المناعة الب�ش إذا تعرضت لف�ي
.)PEP(

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
ن عل الطبيب  ية، فسوف يصف لك طبيبك العام PrEP. سيتع�ي وس نقص المناعة الب�ش إذا قررت أنت وطبيبك العام أنك معرض لخطر كب�ي لإلصابة بف�ي

: العام التالي
ية	  وس نقص المناعة الب�ش التأكد من أنك غ�ي مصاب بف�ي
، األمراض المنتقلة جنسيا، الحمل( ويعطيك العالج م�ت دعا األمر لذلك	  وسي إجراء تحاليل دم بحًثا عن حاالت أخرى )التهاب الكبد الف�ي
ي	 

ي والتهاب الكبد الوبا�ئ وس الورم الحليمي الب�ش التوصية بالحصول عل اللقاح ضد ف�ي
إحالتك إل عيادة صحة جنسية متخصصة 	 

: قد يقوم طبيبك العام أيضا بالتالي
يعلمك طريقة تتذكر بها تناول دوائك يوميا	 
يناقش معك أي آثار جانبية	 
ح لك كيفية الوقاية من اإلصابة باإلنتانات	  ي�ش

 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
تناول دواء PrEP الخاص بك يوميا وفقا لتعليمات طبيبك العام. راجع الطبيب 

ية واألمراض  وس نقص المناعة الب�ش العام بانتظام إلجراء اختبارات فحص ف�ي
المنتقلة جنسيا. 

تدرب عل سلوكيات تقيك �ش اإلصابة بإنتان، مثال: 
استعمال العازل الذكري 	 
استخدام معدات حقن نظيفة 	 
عدم التشارك أبًدا بمعدات الحقن 	 
ي الممارسة الجنسية	 

كاء �ن التقليل من عدد ال�ش
التعامل مع األدوات الحادة بالطريقة السليمة 	 

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
ي ليفربول 

عيادة الصحة الجنسية �ف
ي ليفربول دعما لألشخاص الذين يعانون من مشكالت صحية جنسية. قد يقوم طبيبك العام بإحالتك أو يمكنك االتصال 

تقدم عيادة الصحة الجنسية �ن
ابيث، ليفربول. الهاتف: 8022 9827 ن ، 13 شارع إل�ي ي

ة.   العنوان:     الطابق األرىصن بالعيادة بنفسك مبا�ش

 أين يمكنني معرفة المزيد؟     
وسي وطب الصحة الجنسية )ASHM( – الوقاية قبل التعرض: 	  ية والتهاب الكبد الف�ي وس نقص المناعة الب�ش الية لمرض ف�ي  الجمعية األس�ت

 ashm.org.au
 	 endinghiv.org.au :ية وس نقص المناعة الب�ش وس نقص المناعة – الوقاية قبل التعرض لمنع اإلصابة بف�ي القضاء عىل ف�ي
 	shil.nsw.gov.au :ي نيو ساوث ويلز

رابط معلومات الصحة الجنسية �ف

وس نقص  الوقاية قبل التعرض لف�ي
)PrEP( ية المناعة الب�ش

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي مارس/آذار 2021

صدرت �ن

؟        ي
 ما هي األعراض الجانبية ألدوي�ت

 ماذا بوسعي أن أفعل إذا نسيت تناول جرعة؟       

ي يجب أن أتفاداها؟
ما هي األدوية ال�ت

ية أو  وس نقص المناعة الب�ش ي الوقاية من ف�ي
كيف يمكن�ف

األمراض المنقولة باالتصال الجنسي األخرى؟

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟ ي عىل طبي�ب

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��
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