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PrEP створено для всіх, хто має ризик 
інфікуватися ВІЛ. Лише одна таблетка 
на день гарантуватиме захист від ВІЛ 
та подарує відчуття контролю. 

Що таке PrEP?

Доконтактна профілактика ВІЛ (ДКП) 
або pre-exposure prophylaxis (PrEP) — це 
прийом антиретровірусних препаратів 
для зниження ризику інфікування ВІЛ. 

PrEP є додатковим до бар’єрної 
контрацепції методом профілактики 
для людей, які мають високий ризик 
інфікування ВІЛ. Разом із презервативами 
людина, яка приймає PrEP, має понад 99% 
захисту від передавання ВІЛ статевим 
шляхом. PrEP приймають перорально.

PrEP створено для вас, якщо ви:

 партнер або партнерка людини, яка 
живе з ВІЛ;

 чоловік, який має секс з чоловіками;
 надаєте сексуальні послуги за 

винагороду;
 вживаєте наркотики (ін’єкційно);
 маєте високий ризик інфікування 

ВІЛ.

 

PrEP видають після консультації з 
лікарем. 

 

PrEP видають безоплатно. 

 

PrEP видають конфіденційно. 

Схема прийому PrEP

Схема 1. Для всіх

Щоденно в один і той же час. Захист від 
ВІЛ формується після 7 днів регулярного 
прийому.

Схема 2. Для чоловіків, які мають 
секс із чоловіками

Щоденно або на вимогу — за принципом 
2+1+1. За 2–24 години до запланованого 
сексу чоловік випиває дві таблетки PrEP, 
третю — через добу після перших двох, а 
четверту — ще на добу пізніше.

Правила прийому PrEP

 Ви маєте бути повнолітніми для 
того, щоб отримати PrEP.

 PrEP не заміняє презерватив. Лише 
у комплексі можна досягти майже 
100% захисту від ВІЛ.

 PrEP не працює за принципом 
екстреної контрацепції — 
ефективність прийому PrEP після 
сексу з ЛЖВ не доведена.

 PrEP створено не тільки для 
чоловіків, які мають секс з 
чоловіками, а для всіх, хто має 
високий ризик інфікуватися ВІЛ.

 Не потрібно дотримуватися жодної 
дієти. Можна продовжувати вживати 
алкоголь та наркотики.

 Вагітність та грудне вигодовування 
не є протипоказанням для прийому 
PrEP.

 

Пам’ятайте, що рішення почати 
приймати PrEP — це рішення, яке 
ухвалюєте ви разом з лікарем після 
консультації та обговорень. І це 
правильне рішення. 
 


