
এই সম্পর ক্ে  আপনার যা জানা উচিত:

এইিআইচি, প্রেপ, 
এবং আপচন

আপনার সচুবধাগুচির ব্যবহার 
সম্পর ক্ে  আপনার যচি প্্ান রেশ্ন 
থার্ তরব আপনার প্েচির্ি 
্ারিকে  তাচি্ািুক্ত প্�ান 
নম্বরটিরত ্ি ্রুন।

প্রেপ সম্পর ক্ে  আররা জানরত  
www.prepforsex.org  
পচরিরকেন ্রুন।

এই Medicaid সচুবধাগুচি আপনার্
এইিআইচি সংক্রেণ রেচতররারধ 
সহায়তা ্ররত পারর:
• চিচ্তসা পচরিরকেন, যাতে আপনি

এইচআইনি সংক্রমতের ঝঁুনি নিতে
এবং প্রেপ আপিার জি্য সঠিি নিিা
ো নিতেও আপিার স্াস্্যতসবা
সরবরাহিারীর সাতে িো বলতে
পাতরি।

• প্রেপ ওষধু, যা নিত দ্েশ অিসুাতর
প্িওো হতল এইচআইনি সংক্রমে প্রাধ
িরতে সহােো িতর।

• প্রেপ সম্পচ ক্ে ত পরীক্ষণ, আপনি সুস্
োতিি ো নিনচিে হওোর জি্য।
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এইিআইচি-প্্ প্বাঝা
আপচন চ্ জারনন...?

• নহউম্যাি ইম্ুযতিাতেনিনসতেনসি িাইরাস (Human Immunodeficiency Virus, HIV) এমি
এিটি িাইরাস যা শরীতরর রেনেরক্া রেোলীতি আক্রমে িতর।

• বেদে মাতি, এইচআইনির প্িাি নিরামে প্িই। প্িউ এইচআইনি দ্ারা আক্রান্ত হতল োর
িাতে এটি আজীবি প্েতি যাে।

• আিমুানিি 1.2 নমনলেি আতমনরিাি যাত্র বেস 13 বের বা োর প্চতে প্বনশ োরা
এইচআইনি আক্রান্ত হতে জীবি িাটাতছে।1

• িিেম োডা প্সক্স িরতল আপিার এইচআইনি হতে পাতর।  শরীতর ড্াগ ইিতজক্ট িরার
জি্য ব্যবহৃে নসনরঞ্জ, সূচঁ এবং অি্যাি্য নজনিসগুনল অতি্যর সাতে িাগ িরতলও আপিার
এইচআইনি হতে পাতর।

• আপিার এইচআইনি আতে নিিা ো নিনচিেরূতপ জািার জি্য এিমাত্র উপাে হল
এইচআইনি পরীক্া িরাতিা।

প্রেপ দ্ারা এইিআইচি রেচতররাধ
• নরে-এক্সতপাজার রেনিল্যানক্সস (PrEP) হল এিটি নসতগেল-ট্যাবতলট প্মনেতিশি যা এইচআইনি

রেনেতরাধ িতর যন্ আপনি িনবষ্যতে এইচআইনি দ্ারা সংক্রনমে হি।
• প্য নহসাতব প্রেস্কাইব িরা আতে প্সই নহসাতব গ্রহে িরা হতল, প্রেপ িাল িাজ িতর, এইচআইনি

প্িতগটিি ব্যনতিত্র মতধ্য 99 শোংশ পযদেন্ত এইচআইনি হওোর ঝঁুনিতি হ্াস িরতে।
• প্রেপ প্িবলমাত্র এমি প্লািত্র জি্য যারা এইচআইনি-এর সাতে জীবিযাপি িরতেি িা

প্রেপ শুরু িরার আতগ এইচআইনি পরীক্া িরা ্রিার।  এটি প্িওোর সমে রেনে নেি
মাতস এইচআইনি পরীক্ার পুিরাবনৃতি িরা উনচে।

• আপনি যন্ গিদে নিতরাধি ব্যবহার িতর োতিি, হরতমাি প্েরানপ িতর োতিি, গিদে বেী বা
এমিনি বতুির ্ধু পাি িরাি েতব আপনি নিরাপত্ প্রেপ নিতে পাতরি।

আপচন চনরজ চনরজর স্াস্্য 
পরােরকেিাতা হন! 
নিতজতি সুস্ রাখতে সহােো িরতে 
আপিার Medicaid সুনবধাগুনল 
ব্যবহার িরুি।

প্রেপ ঔষধ, নচনিতসা পনর্শদেি, এবং প্রেপ 
ঔষধ গ্রহতের সাতে সম্পনিদে ে পরীক্াগুনল 
আপিার অি্যাি্য স্াস্্য সুনবধা মতো 
আপিার Medicaid বীমার দ্ারা 
সুরনক্ে।

আপচন চ্ ্ররত পাররন?

এইচআইনির জি্য আপিার ঝঁুনি নিতে এবং আপিার 
জি্য প্রেপ সঠিি নিিা ো নিতেও আপিার স্াস্্যতসবা 
সরবরাহিারীর সাতে িো বলিু।

যন্ আপিার স্াস্্যতসবা সরবরাহিারী প্রেপ প্রেস্কাইব িতর োতিি, 
সমেসূচী অিযুােী আপিাতি প্রেপ নিতে সহােো িরার উপাে সম্পতিদে
নজজ্াসা িরুি।

প্রেপ ঔষধ গ্রহতের প্ক্তত্র এইচআইনি পরীক্া িরার জি্য, এবং নচনিতসা পনর্শদেি 
অিসুরে িরার জি্য আপিার স্াস্্যতসবা সরবরাহিারীর নিত দ্েশাবলী অিসুরে িরুি।

প্রেপ অি্যাি্য প্যৌিবানহে সংক্রমে প্রাধ িতর িা।  স্াস্্য-সম্পনিদে ে অি্যাি্য সমস্যাগুনল
প্রাধ িরতে িত্াম, পনরষ্ার সূচঁ এবং পনরষ্ার ইিতজিশতের ব্যবহার িরুি।   
প্যৌিবানহে সংক্রমেগুনলর জি্য নিেনমে নিতজতি পরীক্া িরুি।

আপচন যচি িারবন প্য আপচন ইচতেরধ্য এইিআইচি-র সংস্পররকে 
এরসচিরিন, অচবিরম্ব চিচ্তসা ্রারনার প্ক্ষরত্র যত্ন চনন। প্পাস্ট-
এক্সরপাজার রেচ�ি্যাচক্সস (post-exposure prophylaxis, PEP) 
সম্পর ক্ে  প্পরািার চিচ্তস্রির সারথ ্থা বিুন বা চপইচপ 

হটিাইরন ্ি ্রুন:  

চনউ ইয় ক্ে  চসটিরত: 
844-3-PEPNYC (844-373-7692)
চনউ ইয় ক্ে  চসটির বাইরর:

844-PEP4NOW (844-737-4669)

1  https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html 


