
 

 2 من 1 صفحة     

 قبل ما وقاية تلقي إلى الدراسة في التعرض قبل ما وقاية تلقي من االنتقال :NSW-EPIC دراسة في للمشاركين معلومات

 NSW-EPIC دراسة خارج التعرض

  NSW-EPIC في المشارك عزيزنا

 أبريل 1 بتاريخ الدوائية المنافع جدول في سُتدَرج التعرض قبل ما وقاية أن األسترالية الحكومة أعلنت ،2018 مارس 21 في

 بتكلفة التعرض قبل ما وقاية على الحصول على قادًرا فستكون ،Medicare بطاقة لديك كان حال في أنه يعني وهذا .2018

  طبيب. من وصفة ىعل الحصول إلى بحاجة ستظل مجتمعية. صيدلية من مدعومة

 إلى ستحتاج التعرض، قبل ما وقاية بتلقي لالستمرار .2018 أبريل 30 بتاريخ فيها اإلشراك NSW-EPIC دراسة ستوقف

 يلي: لما وصفة على والحصول طبيبك مع التحدث

 بطاقة لديك كانت إذا مدعوم، بسعر الدوائية المنافع جدول خالل من التعرض قبل ما وقاية شراء reMedica حالًيا( 

  الصحية( الرعاية بطاقات ألصحاب الشهر في دوالر 6.40 أو الشهر، في دوالر 39.5 بقيمة

 لمنافع مؤهاًل  تكن لم إذا أستراليا في الكامل بالسعر التعرض قبل ما وقاية شراء أو Medicare  

 لنفسك الستيرادها البالد خارج من اإلنترنت عبر التعرض قبل ما وقاية شراء أو 

 

 ؟2017 مارس 1 قبل NSW-EPIC في شاركت هل

 عامين. لمدة التعرض قبل ما وقاية على الحصول عليك ُعرض فقد ،2017 مارس 1 قبل NSW-EPIC دراسة في شاركت إذا

 في بك الخاصة الدراسة زيارة في بالدراسة الخاصة التعرض قبل ما لوقاية األخيرة بوصفتك بتزويدك السريري مختصك سيقوم

 خارج التعرض قبل ما وقاية بتلقي االستمرار تود كنت إذا (،24 الشهر )في بك الخاصة األخيرة الزيارة دراسة في .21 الشهر

 كنت إذا مدعوم بسعر الدوائية المنافع جدول خالل من التعرض قبل ما لوقاية بوصفة بتزويدك السريري مختصك فسيقوم الدراسة،

 التعرض قبل ما وقاية شراء أو الكامل، بالسعر أستراليا في التعرض قبل ما وقاية راءلش بوصفة أو ،Medicare لمنافع مؤهاًل 

 الذاتي. االستيراد طريق عن البلد خارج من اإلنترنت عبر

 ما وقاية على للحصول الدوائية( المنافع جدول في اإلدراج )تاريخ 2018 أبريل 1 بعد وقت أي في الدراسة مغادرة يمكنك كبديل،

 شهور 3 كل طبيبك زيارة عليك سيظل ذلك. في ترغب كنت إذا مدعوم بسعر الدوائية المنافع جدول خالل من رضالتع قبل

 جنسًيا المنقولة واألمراض الكلى ووظائف (،HIV) البشرية المناعة نقص فيروس لفحص والخضوع أخرى وصفة على للحصول

  التعرض. قبل ما لوقاية المستمر حصولك حول السريري مختصك مع تحدث الروتينية. رعايتك من كجزء

 ؟2017 مارس 1 بعد NSW-EPIC في شاركت هل

 الدراسة زيارة في األخيرة الثالثة لشهورك بالدراسة الخاصة التعرض قبل ما وقاية فسُتعطى ،2017 مارس 1 بعد إشراكك تم إذا

 أيًضا السريري مختصك معك سيناقش هذه، النهائية الدراسة زيارة في .2018 أبريل 30 بعد تقع والتي بك الخاصة األولى

 إلى فيها تعود التي القادمة المرة في الدراسة. خارج التعرض قبل ما وقاية إلى  للحصول لك المتاحة أعاله( )الموضحة الخيارات

 كنت إذا مدعوم بسعر الدوائية المنافع جدول خالل من التعرض قبل ما لوقاية بوصفة بتزويدك السريري مختصك سيقوم العيادة،

 ،Medicare لمنافع مؤهاًل  تكن لم إذا كامل بسعر أستراليا في التعرض قبل ما وقاية لشراء وصفة أو ،Medicare لمنافع مؤهاًل 

 حصولك حول السريري مختصك مع تحدث الذاتي. االستيراد عبر البالد خارج نم اإلنترنت عبر التعرض قبل ما وقاية شراء أو

 التعرض. قبل ما لوقاية المستمر

 ؟2018 أبريل 30و أبريل 1 بين NSW-EPIC في شاركت هل

 ثم أواًل، واحد شهر لمدة بالدراسة الخاصة التعرض قبل ما بوقاية تزويدك فسيتم ،2018 أبريل 30و أبريل 1 بين إشراكك تم إذا

 قبل ما بوقاية تزويدك سيتم بك(، الخاصة النهائية الدراسة )زيارة 1 الشهر زيارة في بك. الخاصة 1 الشهر لزيارة العيادة إلى تعود

 في .الدواء ا سمية أو التزامك بشأن قلق داعي السريري المختص لدى يكن لم حال في شهور 3 لمدة بالدراسة الخاصة التعرض

 ما وقاية إلى  للحصول لك المتاحة أعاله( )الموضحة الخيارات أيًضا السريري مختصك معك سيناقش هذه، النهائية الدراسة زيارة

 قبل ما لوقاية بوصفة بتزويدك السريري مختصك سيقوم العيادة، إلى فيها تعود التي القادمة المرة في الدراسة. خارج التعرض قبل

 التعرض قبل ما وقاية لشراء وصفة أو ،Medicare لمنافع مؤهاًل  كنت إذا مدعوم بسعر الدوائية المنافع جدول خالل من التعرض



 

 2 من 2 صفحة     

 عبر البالد خارج من اإلنترنت عبر التعرض قبل ما وقاية شراء أو ،Medicare لمنافع مؤهاًل  تكن لم إذا كامل بسعر أستراليا في

 التعرض. قبل ما لوقاية المستمر  حصولك حول السريري مختصك مع تحدث الذاتي. االستيراد

 ؟NSW-EPIC دراسة في مشاركتي انتهاء بعد التعرض قبل ما لوقاية وصفة على الحصول يمكنني أين

 على مقدرتهم لتأكيد بهم االتصال )يرجى صحي عاممركز  في طبيب أي زيارة أو بك الخاصة EPIC عيادة إلى العودة يمكنك

 المنقولة واألمراض (HIV) البشرية المناعة نقص فيروس لفحص والخضوع وصفة على للحصول التعرض( قبل ما وقاية وصف

  الكلى. ووظائف جنسًيا

 ؟EPIC دراسة انتهاء عند التعرض قبل ما وقاية على الحصول يمكنني أين

 بالصيدلية االتصال الجيد من بك. الخاصة التعرض قبل ما وقاية حبوب على والحصول مجتمعية صيدلية أي إلى وصفتك أخذ يمكنك

 التخطيط إلى وستحتاج وصفتك، على للحصول أيام بضعة األمر يستغرق قد التعرض. قبل ما وقاية لديهم كان إذا مما للتأكد أواًل 

  يوم. كل حبة واحدة أخذ ينبغي لديك. التعرض قبل ما وقاية حبوب نفاد معد من للتأكد مسبًقا

 ما وقاية حبوب مثل اللون( أو الشكل حيث )من NSW-EPIC دراسة خارج تشتريها التي التعرض قبل ما وقاية حبوب تبدو ال قد

 مع فتحدث قلق، دواعي أي لديك كانت إذا مختلفة.  أدوية شركة بواسطة ُمصّنعة تكون قد ألنها بالدراسة، الخاصة التعرض قبل

  السريري. مختصك

 

  اإللكتروني الموقع بزيارة التفضل أو المعلومات، من المزيد على الحصول تود كنت حال في السريري مختصك مع التحدث يرجى

nswstudy.org.au-https://epic 

  الرقم على ويلز ساوث نيو في الجنسية الصحة معلومات بخط االتصال أيًضا يمكنك ويلز، ساوث نيو في تعيش كنت إذا

 التعرض. قبل ما وقاية الحصول على مكان حول المعلومات على للحصول 1 800 451 624

 


