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Muistiinpanoja

Haluatko tietää enemmän?
NAM on Isossa-Britanniassa toimiva hiv-järjestö. Toimimme läheisessä yhteistyössä
lääketieteen, tutkimuksen ja sosiaalialan asiantuntijoiden sekä hivin kanssa elävien
ihmisten kanssa. Tuotamme painettua ja verkkopohjaista tietoa hivistä englanniksi
sekä hivin kanssa eläville ihmisille että sen parissa työskenteleville ammatti-ihmisille.
Tämä materiaali perustuu alkuperäiseen NAM:n tekijänoikeuksien suojaamaan
julkaisuun. NAM ei ole vastuussa käännöksen virheettömyydestä eikä sen
sopivuudesta paikalliseen käyttöön.
Valitettavasti englanninkielisenä järjestönä emme pysty kommunikoimaan suomeksi.
Verkkosivuillamme aidsmap.com on kuitenkin hakutoiminnolla varustettu tietokanta
palveluista ympäri maailman. Voit etsiä sen avulla lähelläsi olevan järjestön tai
terveyspalvelun.
Voit myös lukea ja ladata muita käännettyjä materiaalejamme vierailemalla
verkkosivuillamme aidsmap.com.
Hiv-tartunnan saaneiden edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö Suomessa Positiiviset ry
positiiviset.fi.

Jos olet nainen ja sinulla on hiv
Monet hivpositiiviset ovat
saaneet lapsia,
eivätkä he ole
tartuttaneet
infektiota. Jotta
tämä onnistuu,
tarvitaan
lääkärin apua.

l Hiv-lääkkeen
ottaminen raskauden
aikana suojaa lasta
hiv-tartunnalta.

l Keisarileikkaus on
l Älä imetä lastasi.
turvallisin, mutta
alatiesynnytyskin
saattaa olla mahdollinen.

l Lapselle annetaan hivlääkettä muutamien
viikkojen ajan
syntymän jälkeen.

Lapset, joilla on hiv

Lapset, joilla
ei ole hiv:tä

Jos olet mies ja sinulla on hiv
l Suojaamaton seksi naisen
kanssa, jolla ei ole hiviä, voi
tartuttaa naisen, ja hän voi
tartuttaa hivin edelleen
lapselle.

l Kun näitä ohjeita
noudatetaan, alle
yksi lapsi sadasta
saa hivin.

l Jos lapsella ei ole hiviä
lapsi ei saa hiviä. Hiv ei
myöskään tartu suoraan
isästä lapseen.

l Voit keskustella lääkärin
kanssa siitä, kuinka riskialtista
suojaamaton seksi on sinun
tilanteessasi – se vaihtelee
ihmisten mukaan.

l “Sperman pesu ”
tarkoittaa HI-viruksen
poistoa siemennesteestä.
Silloin kumppanisi voi tulla
turvallisesti raskaaksi.

Tärkeää
l Oikealla hoidolla tuhannet
hiviä sairastavat naiset
ovat synnyttäneet terveitä
lapsia. Hiv-positiivisille
äideille on tarjolla runsaasti
lääketieteellistä apua.
l Isille tarkoitettua
lääketieteellistä apua on
tarjolla, mutta ei kovin
yleisesti.
l Jos harkitset lapsen
hankkimista, siitä
kannattaa keskustella
lääkärin kanssa jo
aikaisessa vaiheessa.

