Në rast marrje rreziku, presantoi
letrat personelit te shendetrise

Sapo je ekspozuar
me VIH-n…

URGENCE MÉDICALE
À L’ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D’URGENCE :

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.

PËR TË DITUR KU TË SHKOSH, PËR CONSULTË :

Telefonatë sekrete, anonime dhe falas

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.

… MOS PANIKO !
Egziston një zgjidhje.

KPE
KURË POST-EKSPOZIMI

ÇFARË ËSHTË ?

48h
28

Është një kurë që merret mbas një rrezik
transmetimi të VIH-s për të shmangur
që të të ngjitet.
Ke 48 orë për të filluar të pish KPE-n,
por sa me shpejt aq më mirë.
Pastaj, KPE-ja zgjat 28 ditë me një
ndjekje në spital.

SI TA MARRËSH ?
24o/24, 7d/7 në një shërbim urgjencash.
Mund të shkosh në një CeGIDD
(qëndër depistazhi) sipas orareve
të hapjes.

DISA KËSHILLA PËR TI BËRË GIËRAT MIRË ;)
Që KPE të bëjë efekt, duhet ta pish çdo ditë për
28 ditë rresht, dhe pse rezultati i parë i analizës
të gjakut është negativ.
Vur një zile të përditëshme
tek telefoni jot !

Nëse një shok/shoqe të ka dhënë ilaçe
mbas një marrje reziku, është gjithsesi
e rëndësishme të shkosh në spital për
të bërë një ndjekje mjeksore.
Nëse është e mundur, sill ilaçet që ke pirë, kutinë
ose një fotografi të kokrrave.

Është e rëndësishme të shkosh në të gjitha
takimet e kontrolleve, të dhëna nga spitali,
për të bërë testet dhe që doktorri të verifikojë
që mëlçija jote dhe veshkat e tua e durojnë
mirë kurën. Ai do ta adaptojë nëse është
e nevojshme.

Ilaçet e dhëna për KPE-në ndryshojnë nëse je
shtatzanë ose nëse pi një kurë tjetër.

Nëse ndjen lodhje, marrje mendsh ose
gjë tjetër, mos e ndalo kurën. Egzistojnë
zgjidhje për të shmangur simtomat e
padëshirueshëm. Konsultohu me shërbimin
që të ka dhënë recetën e kurës, ata mund të
të ndimojnë.

Nëse nuk ke kontraceptiv, mos harro të marrësh
kokrrën e të nesërmes (Lévonorgestrel) për
të shmangur shtatzaninë.

Të mos merrni kurrë një kurë
pa një mendim mjeksor.

