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PrEP 101
Bạn âm tính với HIV nhưng có nguy cơ nhiễm HIV cao?
Uống ARV (PrEP) mỗi ngày, có thể giúp bạn không bị nhiễm HIV

PrEP là gì?

• PrEP, hoặc dự phòng trước phơi nhiễm, là
ARV dùng hàng ngày có thể làm giảm
nguy cơ bị nhiễm HIV.

• PrEP có thể ngăn ngừa HIV xâm nhập
vào cơ thể và nhân lên trong cơ thể
của bạn.

• Dùng PrEP hàng ngày giúp giảm nguy cơ

lây nhiễm HIV từ quan hệ tình dục đến hơn
90%. Trong số những người tiêm chích ma
túy, nó làm giảm nguy cơ hơn 70%.

• Nguy cơ lây nhiễm HIV từ quan hệ tình dục

còn có thể thấp hơn nếu bạn kết hợp PrEP
với bao cao su và các biện pháp dự phòng
khác.

PrEP có phù hợp với bạn không?
PrEP có thể có lợi cho bạn nếu bạn âm tính với HIV và có 1 trong các điểm sau đây.
Bạn là người đồng tính/lưỡng tính nam và
• có một bạn tình dương tính với HIV.
• có nhiều bạn tình, một bạn tình mà
người đó có nhiều bạn tình, hoặc
một bạn tình mà tình trạng HIV
không xác định- và bạn cũng
Ǯ có quan hệ tình dục qua đường hậu
môn mà không dùng bao cao su, hoặc
Ǯ gần đây đã mắc một bệnh lây
truyền qua đường tình dục

Bạn là người dị tính và
• có một bạn tình dương tính với HIV.

• có nhiều bạn tình, một bạn tình mà

người đó có nhiều bạn tình, hoặc một
bạn tình mà tình trạng HIV không
xác định- và bạn cũng

Ǯ không phải lúc nào cũng sử dụng bao
cao su khi quan hệ tình dục với
những người tiêm chích ma túy, hoặc

Bạn tiêm chích ma túy và

•
•
•

dùng chung kim tiêm hoặc
dụng cụ tiêm chích ma túy..
gần đây đã tham gia một
chương trình điều trị
nghiện bằng thuốc.
có nguy cơ nhiễm HIV
từ quan hệ tình dục.

Ǯ Có khi không dùng bao cao su khi quan
hệ tình dục với đàn ông lưỡng tính.

Hãy đến gặp Nhà cung cấp dịch vụ
• Để tìm hiểu xem PrEP có phù hợp với bạn hay không. • Nếu khi dùng PrEP, bạn có bất kỳ triệu chứng nào
trở nên nghiêm trọng hoặc không tự biến mất
• 3 tháng một lần, nếu bạn dùng PrEP, để xét
nghiệm lại HIV, nhận thuốc theo đơn và theo
• Nếu bạn không có nhà cung cấp, hãy
dõi.

truy cập https://preplocator.org để
tìm một nhà cung cấp

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cdc.gov/hiv
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¿Es usted VIH negativo, pero tiene un alto riesgo de contraer el VIH? Si toma los medicamentos
de la PrEP todos los días, estos pueden mantenerlo libre de la infección por el VIH.

¿Qué es la PrEP?

• La PrEP, o profilaxis prexposición, son
medicamentos diarios que pueden reducir
las probabilidades de contraer el VIH.

• La PrEP puede impedir que el VIH se establezca
y se propague en el cuerpo.
• La PrEP diaria puede reducir en más del 90 % el
riesgo de que usted contraiga el VIH

a través de las relaciones sexuales. En las
personas que se inyectan drogas, reduce el
riesgo en más del 70 %.

• El riesgo de contraer el VIH a través de las
relaciones sexuales puede reducirse aún más
si la PrEP se combina con el uso de condones y
otros métodos de prevención.

¿Es la PrEP lo adecuado para usted?

La PrEP puede ser de beneficio si usted es VIH negativo y si CUALQUIERA de las siguientes condiciones aplican a usted:
Usted es un hombre gay
Usted es heterosexual y
Usted se inyecta drogas y
o bisexual y
• tiene una pareja VIH positiva;
• comparte las agujas o los
• tiene una pareja VIH positiva;
implementos para inyectarse
• tiene múltiples parejas sexuales, su
las drogas;
• tiene múltiples parejas sexuales, su
pareja tiene múltiples parejas o si
pareja tiene múltiples parejas o si
usted no sabe si su pareja tiene el
• fue hace poco a un programa de
usted no sabe si su pareja tiene el
VIH; y
tratamiento para la drogadicción; o
VIH; y también
ǮǮ no siempre usa condones cuando
• está en riesgo
tiene relaciones sexuales con
ǮǮ tiene relaciones sexuales anales
de contraer el VIH
personas que se inyectan drogas, o
sin condón, o
a través de las
ǮǮ no siempre usa condones cuando
relaciones sexuales.
ǮǮ tuvo hace poco una enfermedad
tiene relaciones sexuales con
de transmisión sexual (ETS).
hombres bisexuales.

Visite a su proveedor de atención médica

• Para averiguar si la PrEP es lo adecuado
para usted.
• Cada 3 meses si está tomando los medicamentos
de la PrEP, para repetir las pruebas de detección
del VIH, surtir sus medicamentos y hacer seguimiento.

• Si mientras está tomando los medicamentos
de la PrEP tiene algún síntoma que se ha
vuelto intenso o no desaparece.
• Si no tiene un proveedor, visite
https://preplocator.org para localizar uno.

¿Cómo puede obtener ayuda para pagar la PrEP?
• La mayoría de los planes privados y los planes estatales de Medicaid cubren la PrEP. Si tiene la cobertura de Medicaid,
hable con su asesor de beneficios.
• Si tiene seguro médico, puede recibir asistencia del fabricante del medicamento o de una fundación de defensa del paciente
para cubrir el copago.
• Si no tiene seguro médico, piense en inscribirse en uno de los planes del mercado de seguros, en el programa de asistencia
del fabricante o en el plan de Medicaid de su estado si cumple los requisitos.
• Obtenga más información sobre cómo pagar la PrEP en www.cdc.gov/hiv/pdf/risk/prep/cdc-hiv-paying-for-prep.pdf.
Para obtener más información visite la página www.cdc.gov/hiv/spanish
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