
... НЕ СЕ 
ПРИТЕСНЯВАЙ ! 

Има решение.
Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier 
de l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité 
des Médicaments), dans le cadre d’un appel 
à projets compétitifs.

Ако си била в контакт 
с ХИВ, вируса 
на СПИН....

В случай на риск, покажи тази брошура 
на медицински персонал

За да разбереш къде да отидеш, 
консултирай :

Телефонното обаждане е анонимно и безплатно

À L’ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D’URGENCE :

URGENCE MÉDICALE

Dans les dernières 48 heures, j’ai eu 
un risque de transmission du VIH 
avec une personne dont je ne connais 
pas le statut sérologique.

Pour prévenir ce risque de transmission 
du VIH, je souhaite bénéficier 
d’un traitement antirétroviral.

Merci de bien vouloir me prendre 
en charge.



«TPE»
ТОВА Е ЛЕЧЕНИЕТО СЛЕД  ИЗЛАГАНЕ НА ХИВ

 КАК ДА СЕ СНАБДИШ ? 

24/24 ч, 7/7 дена в отделение за бърза 
помощ. 
Може също да отидеш в Център за кръвни 
проби (CEGIDD) в часовете когато е отворен. 

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ? 
Тове е достъпно лечение, което спира 
развитието на вируса на СПИН.
Имаш 48 часа да започнеш лечението, 
но колкото по-рано толкова по-добре.

След това, лечението трае 28 дена 
с контролни прегледи в болницата

48 ч

28

Сложи аларма на твоя телефон 
за да звъни всеки ден ! 

За да може лекарството да бъде ефикасно, трябва да го 
вземаш всеки ден в продължение на 28 дни, дори и ако 
резултатите от първата кръвна проба да са отрицателни. 

НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА ДА НАПРАВИШ НЕЩАТА КАКТО ТРЯБВА ;)

Ако един приятел (ка) ти е дал лекарства след 
като си се изложила на опасност, важно е все 
пак да отидеш  в болница за консултация. 

Важно е да ходиш на всичките прегледи 
за наблюдение назначени в болницата за 
извършване на проби и лекарят да провери, 
че черният ти дроб и бъбреците ти понасят 
лекарството. При нужда, той ще го адаптира.

Ако почувстваш умора, гадене или нещо 
друго, не спирай лечението. Има решения 
за да избегнеш страничните ефекти. Допитай 
се до отделението, което ти е препписало 
лекарството, те могат да ти помогнат.

Ако е възможно, донеси лекарствата които си взела, 
кутията или снимка на хапчетата. 
Лечението, предписано след излагане на вируса на СПИН 
е  различно в зависимост от това дали си бременна или 
дали взимаш други лекарства. 

Ако не взимаш противозачатъчни, не забравяй да 
вземеш хапче  (Lévonorgestrel) което придпазва от 
забременяване. 

Никога не трябва да се взима лекарство 
без лекарско предписание.


