'לגבטק' געזונטהייט

העלט בולעטין

באזוכט  nyc.gov/healthצו זען אלע העלט בולעטינס.
רופט 311 צו באשטעלן אומזיסטע קאפיעס.

ערשטיגע געזונט־אָפּהיט
אַסך פֿון די געזונט פֿאַרזיכעונגען זענען ענליך ביי יעדן איינעם ,אָבער פֿאַר 'לגבטק' מענטשן קען עס זיין
שװערער ָאנצוקומען צו געזונט־אַפּהיט (health care) סערװיסעס.
•אין ניו יאָרק סיטי האָט איר די רעכט צו
האנדלונג װאָס רעספּעקטירט װער איר
בא ַ
ַ
זענט ,נישט קיין חילוק מיט װעמען איר האָט
סעקס אָדער װיאַזוי איר דעפֿינירט אייער מין
(דזשענדער).
•רעדט אָפֿן מיט אײער געזונט־באַזאָרגער װעגן
אייערע געזונטהייט ענינים ,סעקסועלע לעבן,
און באַנוץ פֿון טאַבעק און נאַרקאָטיקס
(דראָגס).
•געט איבער פֿאַר אײער געזונט־באַזאָרגער דעם
נאָמען און די פּראָנאַמען װאָס איר באַנוצט ,די
מעדיצינען װאָס איר נעמט ,און סיי װאָספֿאַראַ
ּפעראציעס איר האָט אַמאָל געהאַט.
ַ
ָא

איר האָט די רעכט צו
באַהאַנדלונג װאָס
רעספּעקטירט אייך .

צו טרעפֿן אַ 'לגבטק'־באַהאַװנטע געזונט־באַזאָרגער ,רופֿט 311 אָדער באזוכט.nyc.gov/health/lgbtq

סעקסועלע געזונט
איר קענט הנאַה האָבן פֿון אײער סעקסועלע לעבן און בלייבן געזונט .רעדט צו אייער געזונט־באַזאָרגער
דעּפארטמענט סעקסועלע געזונט קליניק אומזיסט אָדער פֿאַר אַ גאָר קליינע קאָסט צו:
ַ
אָדער באזוכט אַ געזונט
•אויסאַרבעטן אַ פֿאַרמער (reproductive) געזונט־אָפּהיט פּלאַן װאָס
אַרבעט פֿאַר אייך
•באַקומען װאַקצינירונגען פֿאַרhepatitis A & B, HPV ,און
meningococcus אויב אייער געזונט־באַזאָרגער רעקאָמענדירט דאָס
•װערן טעסטירט פֿאַר סעקסועל־פֿאַרשפּרייטע קרענק ,אַריינגערעכנטHIV

סטאטוס
װייסט אייערHIV ַ

אויב איר זענטHIV-נעגאָטיװ און איר זענט באַזאָרגט איבערHIV ,פֿרעגט אייער געזונט
באַזאָרגער װעגן .PrEPאויב איר מיינט אַז איר זענט אויסגעשטעלט געװאָרן צוHIV ,גייט
תּיכּף צו אַן עמערדזשענסי רום אָדער אַ סעקסועלע געזונט קליניק און בעט .PEPאיר קענט
האטלײן  24שעה אַ טאָג 7 ,טעג אַ װאָך : 
אויך רופֿן דעם ניו יאָרקPEP ָ
.844-373-7692

גייסטישע געזונט

’לגבטק’ מענטשן זענען מער אויסגעשטעלט צו דעפּרעסיע און פּחדים
(ענקזייעטי) צוליב אַנטי־'לגבטק' שאַנדפֿלעק (סטיגמע).
צוגאב־סטרעס װען מען גייט זיך מיט זיי
טראַנס מענטשן קענען אַמאָל שפּירן ָ
אויף אַן אופֿן װאָס שטימט נישט מיט זייער דזשענדער אידענטיטעט.

מענטשן ספּראַװען זיך מיט דעפּרעסיע אויף פֿאַרשידענע אופנים .עס זענען
דאָ מענטשן װאָס שלעכט־באַנוצן נאַרקאָטיקס (דראָגס) אָדער אַלקאָהאָל.
אויב איר האָט פּראָבלעמען זיך אַן עצה צו געבן מיט די זאַכן ,דאַן רעדט צו
זארגער אָדער אײנעם װעם איר קענט געטרויען װעגן קװעלער
געזונט־בא ָ
ַ
אייער
און מיטלען װאָס קענען אייך העלפֿן זיך ספּראַװען מיט אייערע געזונט ענינים.

פֿאַר הילף צו טרעפֿן סערװיסעס אָדער צו רעדן מיט איינעם ,רופֿט
 NYC Well: 1-888-692-9355אָדער טעקסט
 WELLצו .65173

טראנס-דזשענדער,
שטיצן ′לגבטק( ′לעזביִ ַאן ,געי ,בייסעקסועלַ ,
קװיר) יוגנט
′לגבטק ′הױך שולע סטודענטן זענען מער אויסגעשטעלט צו ליידן ֿפון סעקסועלע און ֿפיזישע
1
העטעראסעקסועלע גלייכן .
ָ
לדטאטן װי זייערע
ַ
געװא
ַ
צו שטיצן ַא באַליבטע:

1

דערמאנט זיי ַאז
ַ
זארגט זיך
איר ָ
פֿאַר זייער װאױלזײן
און ַאז איר װילט
זיי שטיצן און
ַאֿפירמירן

2

ֿפארבינדט זיי מיט
ַ
'לגבטק' יוגנט
רעסורסן/קװעלער
אָדער
פּראָגראַמען

3

באזוכט
 nyc.govאון
זוכט נאָך
LGBTQ
‘( youthלגבטק’
יוגנט) פֿאַר מער
רעסורסן/קװעלער

 1”( ”Health Risks Among Sexual Minority Youthגעזונט ריזיקעס צװישן סעקסועלע מינאָריטעט יוגנט) ,צענטערס פֿאַר
קרענק (דיזיז) קאָנטראַל און פֿאַרהיטונג (.)Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/healthyyouth/disparities/smy.htm

ריסאורסעס
פארבינדט זיך
@nychealthy

@nychealthy

nychealth

ווערט געוואר מער

באזוכט nyc.gov/health/LGBTQ

טרעֿפט ַא סעקסועלע געזונט
קליניק

באזוכט nyc.gov/health/clinics

באקומט די לעצטע העלט-בולעטינס באזוכט nyc.gov/health/pubs

באזוכט  nyc.gov/healthפאר דעם געזונט בולעטין אין אנדערע שפראכן ווי אויך אנדערע
איבערגעזעצטע געזונטהייט מאטריאל .איר האט די רעכט צו סערוויסעס אין אייער שפראך.
די סערוויסעס זענען אומזיסט ביי אלע ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט אפיסעס און קליניקס.
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