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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.

Tämä kaavio näyttää sen, miten monien ihmisten hiv-hoito etenee.
Jokaisen ihmisen tilanne on kuitenkin erilainen. Sinun tapauksessasi hoitopolku voi
olla hiukan toisenlainen.

kysymyksiä?

Säännölliset tarkastukset. Huolehdi terveydestäsi

CD4 on
noin 350

Valmistaudu hoitoon

8

Aloita uusi
hiv-yhdistelmälääkitys

Hiv muuttuu
vastustuskykyiseksi
joillekin lääkkeille

Tärkeää

l Kuten kenellä tahansa, elämäntapojen
muutokset voivat vaikuttaa myönteisesti
yleiseen terveydentilaasi.

4
Haittavaikutuksia voi ilmetä
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Ota lääkkeet
tarkasti ohjeiden
mukaan

Unohdat
ottaa
lääkkeet

l Säännölliset verikokeet kertovat sen, kuinka
terve immuunijärjestelmäsi on, tarvitsetko
lääkitystä ja toimiiko lääkitys.

Pitkä, terve elämä

Sinulla
todetaan
hiv

Pitkä, terve elämä

neuvoja

Pitkä, terve elämä

CD4 on
yli 350

