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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুউম্বমা এইচআইবভ-প্রবিম্বরাধী ওষুধ ট্রুভাডা (TRUVADA) বর্ম্ব়ে প্রিারণাপূণন
বিজ্ঞাপর্ সবরম্ব়ে ফেলম্বি ফেসিুক ফক আহ্বার্ কম্বরম্বের্।

"আমি মিপ োর্টগুপ ো মিপে গভীি অমিিতোে আমি যো প্রতোিণো ূণট মিজ্ঞো িগুম মিপে যো ফেসিুপে
প্রদমশটত হওেোে এইচোইমভ-প্রমতপিোধী ওষুধ ট্রু ভোডোি সুিক্ষো ও েোযটেোমিতো মিপে প্রশ্ন
তু প পি। মিজ্ঞো িগুম অিযোযয এিং অগ্রহণপযোগয, এিং ফেসিুপেি এসি অমি পে তোপদি অ সোিণ
েিো উমচত।
স্বোিয েিটেতট ো ও ফেডোপি মিেন্ত্রণেোিীগণ ট্রু ভোডো — অথিো PrEP — সুিক্ষো ও েোযটেোমিতোি
িযো োপি মিমিত। এই িোস্তিতো সপেও, ভে-ভীমত সৃমিেোিী এর্িী যোিো ফিমডপে প্রিোণ ত্রোমদি
অভোি এই প্রতোিণো ূণট মিজ্ঞো িগুম পে প্রশ্নমিদ্ধ েিপি এিং িোিুষপদি এর্ো িপি েিপত িোধয েিপি
ফয এই জীিি িক্ষোেোিী ওষুধ তোপদি ক্ষমত ঘর্োপে। এই মিজ্ঞো িী প্রচোিণো মিউ ইেেট িোসীপদি
মি পদি িুপে ফেপ মদপে এিং আিোপদি িোজয এইডস িহোিোিী ফশষ েিপত ফয দপক্ষ মিপেপি
ফসগুপ োপে মি ন্ন েপিি।
মিশ্ব এইডস মদিপসি স্বীেৃ মতস্বরূ গত সপ্তোপহ, আিিো ফঘোষণো েপিমি ফয িতু ি এইচআইমভ সংক্রিণ
ও িতু ি মিমিত এইচআইমভ সিোপেি আিুিোমিে সংেযো সি সিপেি ফচপে এিোি সিটমিম্ন- যো
PrEP িযিহোপিি আমধপেযি েপ ঘপর্পি। অপটোিপি, মিউ ইেেট মি িোষ্ট্র ুপেি প্রথি িোজয ফযেোপি
িোজযজুপে PrEP সপচতিতো সপ্তোহ আপেোজি েিো হপেমি , এিং 2018 সোপ প্রোে 32,000 মিউ
ইেেট িোসীপে PrEP -এি জিয এেটি ফপ্রসমক্র শি প্রদোি েিো হে –যো িোষ্ট্র ুপেি অিযোিয িোপজযি
ফচপে ফিমশ।
এই ধিপিি মিথযো মিজ্ঞো ি ট্রু ভোডো িযিহোিেোিীপদি িোপে মেরূ মচন্তো ও মিভ্রোমন্তি সৃমি েিপি তো
ফভপি, অপটোিপি আমি স্বোিয অমধদপ্তিপে ইসুয েিপত মিপদট শ মদপেমি মচঠি যো স্বোিযপসিো
প্রদোিেোিীপদি মিমিত েিপি ফয এই ওষুধ মিিো দ ও েোযটেিী।
আমি মিউ ইেেট িোসীপদি অিুপিোধ েিমি তোপদি স্বোিয ফসিো প্রদোিেোিীপদি েথো ফশোিোি জিয
এিং এসি মিিমেেি ও মিভ্রোমন্তেি মিজ্ঞো িগুপ ো দ্বোিো প্রভোমিত িো হপত, ফযসপিি মিউ ইেপেট
ফেোি জোেগো ফিই এিং অমি পে িোমিপে মিপত হপি।"
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