Elämä hiv-positiivisena

LUKIJALLE
Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa elämästä hiv-positiivisena.
Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien
poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen kanssa.
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Miksi juuri minä?
Ihmiset reagoivat hyvin eri tavoin kuullessaan tartunnastaan. Osa syyttää itseään, toiset taas
kumppaniaan tai kohtaloa. On tärkeä tiedostaa, ettei hiv tartu siksi, että olisi ”ansainnut” sen tai että
olisi moraaliton. On mahdollista, ettei kumppanisi tiennyt tartunnastaan. Älä siis syytä itseäsi tai
kumppaniasi. Hiv on elämän pituinen seuralaisesi tästä lähtien, tärkeintä on nyt oppia ja sopeutua
elämään sen kanssa.

Ovatko hiv ja aids sama asia?
Hiv (Human Immunodeficiency Virus) eli ihmisen immuunikatovirus on elimistön puolustusjärjestelmää tuhoava virus. Hi-virus tunkeutuu tietyntyyppisiin valkosoluihin ja tuhoaa niitä. Virus kykenee
myös muuntautumaan helposti ja siksi sitä on vaikea tuhota lääkkeillä. Hiv-tartunnan saaneella
elimistön oma puolustuskyky heikkenee vähitellen ja ilman lääkitystä hän altistuu monille erilaisille
sairauksille.
Ilman lääkitystä hiv-tartunta voi edetä aidsiksi (Acquired Immunodeficiency Syndrome).
Hiv ja aids eivät ole sama asia, eivätkä läheskään kaikki hiv-tartunnan saaneista sairastu aidsiin.
Aids-vaiheesta puhutaan silloin, jos elimistön puolustuskyky on selkeästi heikentynyt ja tartunnan
saaneelle tulee jokin hiv-tartuntaan liittyvä vakava oheistauti, esimerkiksi keuhkokuume, tuberkuloosi, aivokalvontulehdus, aivokuume, verkkokalvon tulehdus tai ruokatorven sienitulehdus.
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Miten hiv tarttuu?
Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, vaan tarvitsee
siirtyäkseen limakalvo- tai verikontaktin.
Hivin tartuntatavat ovat:
•

suojaamaton emätin- tai anaaliyhdyntä hiv-tartunnan saaneen kanssa

•
		

suojaamaton suuseksi hiv-tartunnan saaneen kanssa; käytännössä riski on sillä 			
osapuolella joka saa emätineritettä, spermaa tai esiliukastetta omaan suuhunsa

•

hi-virusta sisältävä veren- tai elinsiirto (Suomessa luovutettu veri ja elimet testataan)

•

hi-virusta sisältävän neulan, ruiskun tai muun pistovälineen käyttö

•

äidistä lapseen raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana

Mikä on hiv-testi?
Tartunta todetaan hiv-vasta-ainetestillä. Hiv-tartunta näkyy testissä 1-3 kuukauden kuluttua
tartunnasta. Testi tehdään joko pikatestinä sormenpäästä tai suoniverinäytteenä. Suomessa testejä
tehdään kaikkialla terveydenhuollossa, Hiv-tukikeskuksessa, Suomen Punaisella Ristillä (SPR)
ja A-klinikkasäätiön tietyissä toimipisteissä.
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On tärkeää käydä hiv-testissä, jos sinulla on ollut riskitilanne. Tartunnan toteaminen mahdollisimman pian tartunnan saamisen jälkeen on tärkeää siksi, että se mahdollistaa hoidon aloittamisen
ajoissa. Siten huolehdit sekä omasta että kumppanisi terveydestä.

Onko hiviin parantavaa lääkehoitoa?
Hiv-tartuntaan ei ole tällä hetkellä parantavaa lääkehoitoa.
Hiv-tartunta on krooninen, seurantaa ja hoitoa vaativa sairaus. Hiv-infektion hoito perustuu antiretroviraalilääkitykseen, joka yleensä sisältää kolmea eri viruslääkettä. Lääkitys hidastaa viruksen
lisääntymistä ja estää terveiden solujen infektoitumista. Lääkityksen avulla elimistön heikentynyt
puolustuskyky pääsee normalisoitumaan ja taudin eteneminen voidaan pysäyttää. Silloin tartunta
ei etene aids-vaiheeseen.
Lääkehoito aloitetaan aina yksilöllisesti lääkärin tekemän arvion perusteella. Lääkehoito jatkuu läpi
elämän.
Nykyisten lääkehoitojen avulla myös aids-vaiheessa olevien henkilöiden virusmäärät saadaan
yleensä laskemaan ja oheistauteja pystytään hoitamaan tehokkaasti.
Jotta lääkkeet säilyttävät tehonsa, on ne otettava ohjeiden mukaan säännöllisesti. Imeytymisen
ja tehon varmistamiseksi jotkut lääkkeet on otettava ruoan kanssa. Jos unohtaa ottaa lääkkeen
ajallaan, on yleensä parempi ottaa se myöhässä kuin jättää kokonaan väliin. Jos käyttää hiv-lääkkeiden lisäksi muita reseptilääkkeitä, ilman reseptiä saatavia lääkkeitä tai vitamiinivalmisteita,
on tärkeä varmistaa lääkäriltä niiden yhteensopivuus hiv-lääkkeiden kanssa. Hiv-lääkkeet voivat
nostaa joidenkin muiden lääkkeiden pitoisuudet myrkylliselle tasolle tai jotkut muut lääkkeet voivat
viedä hiv-lääkkeiden tehon.
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Kauanko hivin kanssa voi elää?
Hiv-tartunnan saaneen eliniänodote on lähes sama kuin muulla väestöllä. Tämän mahdollistaa
kehittynyt lääkehoito.
Ilman lääkitystä hiv-tartunnan saaneen keskimääräinen eliniänodote on noin 12 vuotta.
Tartunnan jälkeen hiv-infektion kehitys riippuu tartunnan toteamiseen kuluneesta ajasta, lääkityksestä, virustyypistä, tartuntahetkellä siirtyneestä virusmäärästä, tartunnan saaneen vastustuskyvystä, iästä, mahdollisista muista sairauksista ja monista muista tekijöistä.

Mitä hivin lääkehoito maksaa Suomessa?
Hivin lääkehoito maksaa arviolta noin 15 000 euroa vuodessa. Lääkehoidon maksaa Suomessa
hiv-positiivisen kotikunta.

Miten hiv-tartunta vaikuttaa elämään?
Hiv-tartunta ei vaikuta työntekoon, opiskeluihin tai harrastuksiin. Hiv-positiivinen voi seurustella,
mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Hiv-tartunta ei estä täysipainoista elämää.
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Hiv-tartunnan saaneen elämässä korostuvat terveelliset elintavat, sillä ne auttavat elimistön
puolustuskykyä pysymään hyvällä tasolla. On tärkeä nukkua riittävästi, liikkua ja syödä terveellisesti. Hiv-positiivisten olisi hyvä välttää alkoholin ja tupakan käyttöä, kuten muidenkin ihmisten.

Työ ja opiskelu
Hiv-tartunta ei ole este työnteolle tai opiskelulle. Jokainen
voi tehdä itse päätöksen kertooko tartunnastaan työpaikalla
tai koulussa. Vain harvoissa ammateissa hiv-tartunta on este
työnteolle. Hiv-positiivinen henkilö voi toimia esimerkiksi sairaanhoitajana tai kokkina.
YK:n suositusten mukaan hiv-testausta ei tule tehdä osana
työhöntulotarkastusta eikä tartunta saa estää työpaikan saamista. Työntekijää ei saa millään tavalla syrjiä hiv-tartunnan
takia. Työsyrjintä on rikos.

Kenelle tartunnasta tulisi kertoa?
Valinta kertomisesta on jokaisen oma päätös. Tartunnasta
tulee kertoa seksikumppanille, mutta muille esim. perheenjäsenille tai ystäville ei tarvitse kertoa tartunnasta ellei halua.
Voi olla hyvä kertoa hiv-tartunnasta ainakin yhdelle läheiselle
ihmiselle. Kyseessä on kuitenkin iso asia, jossa voi olla tärkeää saada tukea läheiseltä ihmiseltä. Hiv-tartunnasta kertominen voi tuntua vaikealta. Voit saada siihen apua ja tukea
esimerkiksi Hiv-tukikeskuksesta.
7

8

Kannattaako tartunnasta kertoa
terveydenhuoltohenkilökunnalle?
Tartunnasta on hyvä kertoa terveydenhuoltohenkilökunnalle. Hiv-tartunnan saaneella on hyvä olla
esimerkiksi oma terveyskeskus- tai työterveyslääkäri muiden sairauksien hoitamista varten kuten
hiv-negatiivisillakin. Hoitavien lääkäreiden on tärkeää tietää hiv-lääkkeiden käytöstä, sillä silloin he
voivat varmistaa mahdollisten uusien lääkkeiden yhteensopivuuden hiv-lääkkeiden kanssa.
Kaikkea terveydenhuoltoa, myös työterveyshuoltoa, koskee vaitiolovelvollisuus.
Joissakin kunnissa on oma hammashoitoyksikkö hepatiitti- ja hiv-tartunnan kantajille, mutta
useimmissa kunnissa tartunnan saaneet hoidetaan samoissa yksiköissä kuin muutkin potilaat.
Myös yksityisten hammashoitoloiden käyttö on täysin mahdollista.

Miten ja milloin kertoa lapsille?
Hiv-tartunnan kertomiseen lapsille ei ole tiettyä oikeaa ajankohtaa. Kertomiseen vaikuttavat muun
muassa lapsen ikä ja perhesuhteet. Tartunnasta on tärkeä kertoa lapsen kehitystason mukaisesti
eli erityisesti pienille lapsille hyvin yksinkertaisesti.
Osa hiv-tartunnan saaneista ei halua kertoa tartunnastaan lapsilleen. Lapset ovat kuitenkin uteliaita
ja saattavat kasvaessaan alkaa kysellä esimerkiksi vanhemman lääkkeistä tai lääkärikäynneistä.
Tästä johtuen avoimuus ja kertominen lapselle ovat usein paras ratkaisu. Lapselle asiasta kertominen saattaa tuntua vaikealta ja voit saada siihen tukea Hiv-tukikeskuksesta.
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Voinko enää harrastaa seksiä?
Jokaisella on oikeus terveelliseen ja tyydyttävään seksielämään. Hiv-positiivisuus ei poista tätä
oikeutta eli hiv-positiivinen voi harrastaa seksiä. Olennaista on muistaa turvaseksi eli kondomin
käyttö ja lääkehoidon säännöllisyys.

Miten suojaan kumppaniani tartunnalta?
Seksitapoja on monenlaisia ja hiv-riski liittyy niistä suojaamattomaan emätin- ja anaaliyhdyntään.
Lisäksi suojaamattomassa suuseksissä on pieni tartunnan riski. Säännöllisen lääkehoidon avulla elimistön hi-virusmäärä voidaan saada mittaamattomalle tasolle, jolloin tartuntariski on lähes olematon.
Kondomi suojaa oikein käytettynä tehokkaasti hiviltä ja muilta seksitaudeilta. On tärkeää löytää
itselleen tai kumppanille sopiva kondomi. Se löytyy vain kokeilemalla. Liian iso kondomi voi luiskahtaa helposti pois paikoiltaan. Liian pieni kondomi menee helpommin rikki käytössä. Kaupoista,
nettikaupoista ja apteekeista löytyy paljon erikokoisia, -muotoisia ja -makuisia kondomeja.
Kondomin kanssa kannattaa käyttää vesiliukoista tai silikonipohjaista liukuvoidetta. Se lisää nautintoa sekä pitää limakalvot ja kondomin paremmin ehjinä. Oikein käytettynä kondomi suojaa parhaiten ja estää varmimmin hivin ja muiden seksitautien tarttumisen seksitilanteissa.
Myös suuseksissä on tärkeä suojautua hiviltä ja muilta seksitaudeilta. Kondomi suojaa seksitaudeilta, kun penistä hyväillään suulla. Emättimen tai peräaukon hyväilyssä kannattaa käyttää suuseksisuojaa. Suuseksisuojia voi ostaa kaupasta.
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Myös kondomista voi tehdä suuseksisuojan: 1) Leikkaa kondomin pää irti saksilla
2) Laita sakset sisään reiästä ja leikkaa kondomi halki 3) Rullaa kondomi auki suorakaiteen
muotoiseksi liinaksi 4) Laita kondomista tehty liina eli suuseksisuoja emättimen tai peräaukon
päälle suuseksissä.

Jos kondomi rikkoutuu tai luiskahtaa pois kesken seksin, on tilanteessa tartunnan riski. Tällöin voidaan käyttää PEP-estolääkitystä. Estolääkitys annetaan hiv-positiivisen henkilön seksikumppanille
ja sen tarkoitus on estää viruksen siirtyminen hiv-negatiivisen henkilön elimistöön. Estolääkitys ei
ole vaihtoehto kondomin käytölle ja turvalliselle seksille, eikä se ole parannuskeino hiviin. PEP-lääkitys tulisi aloittaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 48 tunnin sisällä altistumisesta. Lääkityksen aloittamisesta päättää infektiolääkäri. Lääkitys ei maksa asiakkaalle mitään, eikä sitä voi
saada reseptillä apteekista. Lisätietoja PEP-lääkityksestä saat sinua hoitavalta infektiolääkäriltä.
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Kondomin käyttöohjeet:

Käytä vesiliukoista tai silikonipohjaista liukuvoidetta tarvittaessa. Anaaliyhdynnässä
voiteen käyttö on erityisen
tärkeää.

Tarkista viimeinen
käyttöpäivämäärä.
Avaa kondomipakkaus
varovasti kuten kuvassa. Tarkista, että kondomi rullautuu oikein päin
auki.
Vedä esinahka taakse.
Purista sormin mahdolliset
ilmakuplat pois kondomin
kärjestä.
Rullaa kondomi jäykistyneen
peniksen päälle. Älä käytä kahta
kondomia päällekkäin.

Käytä yhtä kondomia vain kerran ja koko
yhdynnän ajan.
Vedä penis ulos heti siemensyöksyn jälkeen. Pidä kondomista kiinni poisvedon aikana,
jottei se luiskahda pois päältä
ja siemennestettä pääse valumaan siitä kumppaniin
7.

Hävitä kondomi sekajätteen mukana. Älä huuhtele sitä WC-pöntöstä alas.
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Vaikuttavatko muut seksitaudit hivin tarttumiseen
suojaamattomassa seksissä?
Monet seksitaudit, kuten esimerkiksi herpes, tippuri tai kuppa, voivat nostaa hiv-positiivisen henkilön
hi-virusmäärätasoja. Tällöin hiv-tartunnan riski on entistä suurempi suojaamattomassa seksissä.
Jos hiv-negatiivisella kumppanilla on joku toinen seksitautitartunta, on suojaamattomassa seksissä
hiv-tartuntariski korkeampi eli hiv tarttuu tällöin helpommin.

Voinko hankkia lapsia?
Hiv-tartunnan saaneilla ei ole rajoituksia lapsen saantiin, vaan hiv-positiiviset voivat perustaa perheen siinä missä muutkin. Hiv-positiivisten toiveet ja oikeudet perheen perustamiseen ovat samanlaisia kuin hiv-negatiivisillakin. Raskautta suunniteltaessa on tärkeää jutella jo hyvissä ajoin asiasta
hoitavan infektiolääkärin kanssa.
Hiv-positiivisen hedelmällisessä iässä olevan naisen lääkitys tulisi suunnitella aina ottaen huomioon raskauden mahdollisuus. Naisen ollessa hiv-positiivinen ja miehen hiv-negatiivinen, yksi
hedelmöityskeino on ”koti-inseminaatio”, jolloin sperma viedään emättimeen esimerkiksi injektioruiskulla mukista tai kondomista ovulaation aikana. Näin nainen voi tulla raskaaksi ilman, että mies
altistuu tartunnalle.
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Jos mies on hiv-positiivinen ja nainen hiv-negatiivinen, voi hedelmöityskeinona olla yhdyntä. Tartunnan riskiä saadaan tehokkaasti laskettua, kun miehellä on käytössä hiv-lääkitys. Tällöin viruksen
määrää myös spermassa saadaan laskettua. Tartunnan riskiä saadaan laskettua myös sillä, että
hiv-negatiiviselle naiselle tarjotaan estolääkitystä raskautta yritettäessä. Vauva ei voi saa tartuntaa,
jos nainen pysyy hiv-negatiivisena.
Kansainvälisesti yhtenä mahdollisuutena on spermanpesu. Spermanpesua ei tällä hetkellä tehdä
Suomessa, vaan siihen voi hakeutua Väestöliiton kautta ulkomaille omalla kustannuksella.

Oikeudet ja velvollisuudet
Jokaisella on vastuu omasta käyttäytymisestään myös seksisuhteissa. Lainsäädäntö vaihtelee eri
maissa koskien hiv-tartunnasta kertomista, hiv-tartunnalle altistamista ja hivin tartuttamista. Hiv-positiivisen tulee kertoa tartunnastaan kumppanilleen ennen seksiä, jotta tämä voi itse tehdä tietoisen
valinnan.
Suomen rikoslain tulkinnan mukaan hiv-tartunnan saaneen tulee kertoa tartunnastaan seksikumppanille ennen seksikontaktia. Kondomin käyttö ei poista tätä ilmoitusvelvollisuutta. Lain tulkinta
saattaa muuttua lähitulevaisuudessa.
Hiv-tartunta ei vaikuta Suomessa oleskeluluvan saamiseen. Oleskelulupaa ei siis myönnetä eikä
evätä hivistä johtuvista syistä.
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Mistä saan apua ja tukea?
HIV-TUKIKESKUS
Hiv-tukikeskus on ammatillinen toimija, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä ja tarjoaa palveluita
hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen sekä tartuntaa pelkääville. Hiv-tukikeskuksen matalan
kynnyksen palveluita ovat hiv-pikatestaus sekä puhelin- ja nettineuvonta. Hiv-testeissä voi käydä
kaikissa tukikeskuksen toimipisteissä varaamalla ajan puhelinneuvonnasta.
• Puhelinneuvonta toimii ma-to klo 10.00–15.30 numerossa 0207 465 705
• Nettineuvonta toimii osoitteessa www.hivtukikeskus.fi / www.aidscouncil.fi
Hiv-tukikeskus tarjoaa myös mahdollisuuden kriisi- ja tukikeskusteluihin sekä vertaistukeen. Kaikki
Hiv-tukikeskuksen palvelut ovat maksuttomia, nimettömiä ja luottamuksellisia. Palveluita on mahdollisuus saada suomen, venäjän, somalin ja englannin kielellä. Tulkin käyttö on mahdollista asiakkaan toivomuksesta.
Hiv-tukikeskuksen toimipisteet ovat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.
HIV-TUKIKESKUKSEN VERTAISTUKIRYHMÄ JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT
Vertaistukiryhmässä ja sopeutumisvalmennuskursseilla on mahdollisuus tavata toisia hiv-tartunnan
saaneita ja heidän läheisiään. Ryhmästä ja kursseista saat lisätietoja Hiv-tukikeskuksesta.
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Muut toimijat:
• Hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontjärjestö sekä 		
		 hiv-tartunnan saaneiden ja aidsia sairastavien potilasjärjestö: Positiiviset ry, 09-692 5441,
		 www.positiiviset.fi
• Suomen Punaisen Ristin (SPR) hiv-neuvontapuhelin 0203 27000
		 ma–to klo 17.00–20.00
• Suomen Punaisen Ristin Pluspisteet Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa ja Seinäjoella
• Helsingin Diakonissalaitoksen hiv-erityispalvelut (Munkkisaarenkatu 16
		 00150 Helsinki) ja liikkuva terveysneuvontayksikkö, 050 502 7582
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Sanakirja
Hi-virusmäärä = Hi-virusmäärä kertoo hi-virusten määrän yhdessä millilitrassa verta mitattavalla hetkellä.
Suojaamattomassa seksissä hiv-tartunnan riski on yhteydessä veren sen hetkiseen hi-virusmäärään. Virusmäärän ollessa matala myös hiv-tartuntariski on pienempi.
Riskitilanne = Riskitilanteella tarkoitetaan sitä tilannetta, jossa hiv tai jokin muu seksitauti on voinut tarttua,
esimerkiksi yhdyntä tai suuseksi ilman kondomia tai mahdollinen verialtistustilanne.
Pikatesti = Hiv-pikatestistä tuloksen saa 1-20 minuutissa riippuen käytettävästä testistä. Se testaa hi-viruksen
vasta-aineita (HivAb) tai mahdollisesti antigeenejä ja vasta-aineita (HivAgAb). Hiv-pikatestin negatiivinen tulos
on täysin luotettava, kun mahdollisesta tartuntatilanteesta on kulunut kolme kuukautta.
Vasta-aine = Hiv-tartunnan diagnosointi perustuu yleensä hivin vasta-ainemääritykseen. Elimistö alkaa
muodostaa vasta-aineita hi-virukselle pian tartunnan saamisen jälkeen. Vasta-aineet ovat todettavissa verestä
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tartunnasta.
CD4-solu = T4-solu eli auttajasolu, joka säätelee puolustusjärjestelmän toimintaa tunnistamalla keholle vieraita aineita ja auttamalla muita lymfosyyttejä tuhoamaan taudinaiheuttajia. Hi-virus tuhoaa näitä CD4 soluja.
Niiden määrä elimistössä kertoo yhdessä muiden laboratoriotestitulosten kanssa hiv-infektion etenemisestä
elimistössä.
PCR = Englanniksi Polymerase Chain Reaction eli geenimonistusmenetelmä, jolla tutkitaan esimerkiksi
hi-viruksen perimäaineksen määrää eli viruksen määrää veressä. Tutkimusta käytetään ennen lääkehoidon
aloittamista, lääkehoidon seurannassa sekä mahdollisten lääkeresistenttien viruskantojen toteamisessa.
Menetelmä on erittäin tärkeä seurattaessa hiv-lääkkeiden tehoa. PCR-tutkimusta voidaan poikkeustilanteissa
käyttää hiv-tartunnan diagnoosin tekemiseen.
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HIV-TUKIKESKUS
Unioninkatu 45 K, 00170 Helsinki
Hiv-tukikeskuksen neuvonta ja
ajanvaraus hiv-testiin 0207 465 705, (ma-to klo 10–15.30)
www.hivtukikeskus.fi www.aidscouncil.fi

