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Muistiinpanoja
Verkkosivuillamme www.aidsmap.com/e-atlas on tietoa paikallisista
testipaikoista.
Hiv-pikatestin tulokset valmistuvat alle 30 minuutissa.
l Jos testin tulos on hiv-negatiivinen, sinulla ei ole hiviä etkä tarvitse lisätestejä.
l Jos testin tulos on hiv-positiivinen, tarvitset toisen verikokeen.
l Hiv-positiivista tulosta ei voi antaa pelkän pikatestin perusteella.

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.

Säännöllisillä terveystarkastuksilla varmistetaan, että olet hyvässä
kunnossa. Terveystarkastus voi myös käsittää hiv-testin.
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Hiv-testejä tekevät ilmaiseksi terveyskeskukset,
sukupuolitautien poliklinikat, opiskelijaterveydenhuolto,
Hiv-tukikeskus ja Suomen Punaisen Ristin Pluspisteet.
Mennessäsi lääkäriin tai sairaalaan mistä tahansa syystä lääkäri voi
tarjota hiv-testiä.

Terveyskeskus 
Sukupuolitautien poliklinikka 
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Testi on luottamuksellinen. Se tehdään suljetussa huoneessa.
Jos menet testiin sukupuolitautien poliklinikalle, Hiv-tukikeskukseen
ja Suomen Punaisen Ristin Pluspisteeseen, sinun ei välttämättä
tarvitse antaa nimeäsi.
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Ilmainen
hiv-testi

Sinun ei ole pakko tehdä testiä – se on oma valintasi.

Luottamuksell
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Ennen testiä hoitohenkilökunta voi kertoa sinulle testistä
ja vastata mahdollisiin kysymyksiisi.

Kysymyksiä

inen

Useimmiten hiv-testien verinäyte otetaan käsivarresta.
Testipaikan mukaan tulokset ovat valmiit 48 tunnissa tai niiden
saaminen kestää enintään kaksi viikkoa.
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Vastauksia

Joissakin testipaikoissa käytetään erilaista testityyppiä,
joka tehdään joko sormenpäästä otetusta veripisarasta tai
syljestä. Tulokset valmistuvat noin 30 minuutissa .

Kyllä
Ei
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Jos olet äskettäin ottanut riskin (esim.
ollut yhdynnässä ilman kondomia), sinua
voidaan pyytää tulemaan uuteen testiin
muutaman kuukauden kuluttua. Näin
varmistetaan, että tulos on tarkka.
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Kun kaikki tarvittavat testit on tehty, tulos
on joko hiv-negatiivinen (sinulla ei ole hiviä)
tai hiv-positiivinen (sinulla on hiv).

Hiv-negatiivinen = sinulla ei ole hiviä
Hiv-positiivinen = sinulla on hiv

Tärkeää

l Hiv-testi on ilmainen, vapaaehtoinen ja
luottamuksellinen.
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Jos testituloksesi on positiivinen,
sinut ohjataan hoitoon ja saat tietoa
tukipalveluista.
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Testitulos on luottamuksellinen.Sitä ei anneta
perheellesi, työnantajalle, viranomaisille eikä
maahanmuuttoviranomaisille ilman sinun lupaasi.

LU

OT
TA

MU

KS

ELL

INE

N

l Käytettävän testityypin mukaan testitulokset
saadaan kahden viikon tai 30 minuutin kuluessa.

