PrEP-এর জনয্
অথর্ সাহাযয্
দরকার?

Pre-exposure prophylaxis (ি�-এ�েপাজার �িফলয্াি�স, PrEP) �তয্হ
েসবন করার একিট ওষুেধর বিড় বা িপল যা েলােকরা HIV হওয়ার ঝঁু িক
কমােনার জনয্ েসবন কের।
আপিন PrEP-এর কথা ভাবেত পােরন যিদ আপিন:
•
•
•
•

অসুরি�ত অয্ানাল ই�ারেকাসর্ করা একজন সমকামী বা উভকামী পুরষ হন
পুরষেদর সে� েযৗন স�মকারী একজন রপা�রকামী মিহলা হন
HIV-র ফলাফল পিজিটভ হওয়া েকানও স�ীর সে� স�কর্ থােক
এমন েকউ হন িযিন কে�াম ছাড়া একািধক স�ীর সােথ েযৗন স�ম কেরেছন

HIV েনেগিটভ থাকা বয্ি�েদর জনয্ PrEP কমর্ সিূ চর ছয়িট পেয়ে�র মেধয্
িন�িলিখতগিল অ�ভর্ ু �:
•
•
•
•
•
•

িনয়িমত HIV-র পরী�া
�িতিদন একবার �ু েভডা বিড় বা িপল েসবন
STD েরােধর জনয্ কে�ােমর বয্বহার
মােঝ মােঝই STD �ীিনং
HIV এবং STD হওয়ার ঝুঁ িক িকভােব কমােনা যায় তার িশ�া
িনয়িমত ওষুধ েসবেনর জনয্ কাউে�িলং এবং সহায়তা

আপনার বীমা করােনা না থাকেল অথবা বীমায় �াপয্ অেথর্র সীমা কম থাকেল, New York State
Department of Health Pre-exposure Prophylaxis Assistance Program (ি�-এ�েপাজার
�িফলয্াি�স সহায়তা কমর্ সিূ চ, PrEP-AP) PrEP-এর জনয্ িচিকৎসা সং�া� অয্াপেয়�েম� এবং
পরী�াগােরর পিরেষবাগিলর জনয্ অথর্ �দান করেব।

PrEP-AP-েত নিথভু� �া�য্ েসবা �দানকারীেদর ওষুেধর খরচ েমটােনার
জনয্ ওষুধ উৎপাদেকর েরাগীর সহায়তার কমর্ সিূ চেত আেবদন করার
ে�ে� েরাগীেদর সাহাযয্ করেত হেব।

PrEP-AP িন�িলিখত পিরেষবাগিলর খরচ েমটায়, যার মেধয্ সীিমত না
হেলও অ�ভর্ ু � রেয়েছ:
•
•
•
•

HIV পরী�া
অনুসে�র কাউে�িলং এবং িনদািনক িনরী�ণ
STD পরী�া
New York State HIV ি�িনকাল িনেদর্ িশকার সে� সংি�� সমিথর্ত পিরচযর্ার পিরেষবািদ

মেন রাখেবন, এই পিরেষবাগিলেক অ�ভর্ ু � করার জনয্ পিরেষবা �দানকারীেক অবশয্ই
PrEP-AP এর সে� িনবি�ত হেত হেব।

আিম িকভােব PrEP-AP েত নাম নিথভু� করাব?

• যিদ আপনার বীমা করােনা না থােক অথবা বীমার �াপয্ সীমা কম থােক, তাহেল আপিন HIV-র
Uninsured Care Programs (অবীমাকৃ ত পিরচযর্ার কমর্সূিচ)/ADAP-র জনয্ বয্বহৃত নাম
নিথভু �করেণর ফমর্গিল বয্বহার কের PrEP-AP-এর জনয্ আেবদন করেত পারেবন, এই ফমর্গিল
www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm েত পাওয়া েযেত পাের।
• িনবি�ত �দানকারীরা PrEP-AP কমর্সূিচেত সম� আওতাভু � পিরেষবাগিলর জনয্ দািবগিল জমা িদেত
পারেব।
• আপনােক নিথভু �করণ �ি�য়ায় সাহােযয্র জনয্ এবং িব�ািরত �া�য্ েসবা কভােরজ অিধগত করার
ে�ে� সহেযািগতায় একিট PrEP-AP হটলাইন উপল�। 1-800-542-2437 ন�ের েফান করন।

সং�ান
New York State Department of Health PrEP:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/
NYS PrEP �দানকারীর িডের�ির:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm
HIV Prevention Just Got Easier (HIV �িতেরাধ এখন আরও সহজ):
www.prepforsex.org
New York State HIV-র হটলাইনগিল: 1-800-541-AIDS অথবা 1-800-233-7432 (�য্ািনশ)
New York City Department of Health and Mental Hygiene (িনউ ইয়কর্ শহেরর �া�য্
ও মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ)-এর PrEP:
www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml
Centers for Disease Control and Prevention (েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরােধর েক�)
www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep/

9018 (Bengali)

9/15

