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الضوابط والنظم المتوجب أن يتذكرها 
مستخدم دواء بريب دواء بريب

لقد ذهبت إلجراء اختبار بريب، وأنت غير ُمصاب  	
بفيروس نقص المناعة البشرية

الطبيب  	 متابعة  من خالل  يتم  بريب  بدواء  عالجك 
وسوف تذهب عند الحاجة إلجراء فحوصات مخبرية, 

مع االلتزام بزيارة الطبيب كل ٣ اشهر
تستطيع االلتزام بدواء بريب. 	
الجنسية  	 األمراض  لك ضد  الوقاية  يوفر  ال  بريب 

األخرى.

بدء استخدام بريب والمتابعة
 تقييم الطبيب بشأن الحاجة إلى بريب	 

 	 )HivAgAb( البشرية  المناعة  نقص  فيروس  اختبار 
واختبارات األمراض الجنسية األخرى كل ثالثة أشهر 

)اختبار 	  العالج  فترة  أثناء  الكليتين  عمل  متابعة  تتم 
كرياتينين(

الطبيب	  وصفة  على  الحصول  الممكن   من 
لدواء بريب لمدة ثالثة أشهر في كل مرة

كيف أحصل على بريب؟
هناك توصية وطنية بشأن استخدام دواء بريب. من الممكن 
أن يصف دواء بريب الطبيب المطلع على عالج فيروس 
العالج  بدء  بالذكر ان  الجدير  البشرية. من  المناعة  نقص 
بدواء بريب والمتابعة والحصول على الدواء مجاناً من قبل 

دائرة الرعاية الصحية الفنلندية. 
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اذا كانت لديك اية اسئلة او استفسارات عن دواء بريب, الرجال 
التواصل معنا عبر البريد االلكتروني ادناه. 
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ما هو بريب )PREP(؟
بريب )pre-exposure prophylaxis( عبارة عن دواء للوقاية 
 .)HIV( من اإلصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية
عند إستعمال بريب بشكل صحيح, يكون وسيلة فّعالة جداً للوقاية 
من اإلصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية.   بريب 

ال يوفر الوقاية ضد األمراض الجنسية األخرى.

لِمن بريب ُمخصص؟
بريب ُمخصص للوقاية من اإلصابة بالعدوى بفيروس نقص 
المعرضين لخطر كبير  البشرية ألولئك األشخاص  المناعة 
لإلصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية. من الممكن 
أن يكون الخطر كبيراً، إذا كان يتم ممارسة الجنس من خالل 
العشوائيين  الشركاء  مع  ذكري,  عازل  بدون  الشرج  فتحة 

لممارسة الجنس, أو عند ممارسة الجنس بشكل جماعي.

 

الشريك ُمصاًبا  إذا كان  ليست هناك حاجة الستخدام بريب 
بفيروس نقص المناعة البشرية ولديه دواء فعال لفيروس نقص 
المناعة البشرية) من غير الممكن انتقال الفيروسات(حيث من 
غير الممكن أن تنتقل اإلصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة 
البشرية من شخص لديه دواء فّعال لعالج فيروس نقص المناعة 
البشرية حتى أثناء ممارسة الجنس من خالل فتحة الشرج دون 

استخدام العازل الذكري.

كيف ُيستخدم بريب؟
الطريقة األكثر شيوًعا للعالج بالدواء هي من خالل أخذ 

حّبة واحدة يومًيا في نفس الوقت.

من الممكن استخدام بريب أيًضا عند الحاجة ( حسب الطلب 
أخذ حبتين مرة واحدة  يتم حينئذ  حيث   (  on-demand 
2 - 42 ساعة قبل ممارسة الجنس، ومواصلة ذلك من 
خالل أخذ حبة واحدة يومًيا. يتم أخذ الدواء مرتين بعد 

ممارسة الجنس آخر مرة، بعد ذلك من الممكن إيقافه.
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