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Positiivista matkustamista

“Sain hiv-diagnoosin 2000-luvun 
alkupuoliskolla. Seuraavana päivänä, 
kun olin saanut varmistusnäytteen 
positiivisen tuloksen, lähdin 
messumatkalle Moskovaan.

Muistan, että kävellessäni Arbatin 
kävelykadulla tunsin olevani jokin 
kummajainen kuukävelyllä.

Itse messuista ei jäänyt juuri mitään mieleen. Diagnoosin 
aiheuttaman alkujärkytyksen jälkimainingeissa kävin 
moikkaamassa entisiä työkavereitani ja mielessäni jätin heille 
jäähyväisiä. Pian ymmärsin, etten minä tähän kuole. Hiv on 
arkipäiväistynyt elämässäni ja tunnen, ettei se tee minua muita 
oudommaksi. 

Venäjälle tosin en enää pääsisi töihin, sillä työlupaa 
varten tarvitaan edelleen hiv-todistus. Sikäli jäähyväiset 

kollegoille olivat paikallaan.

Muillakin mailla on matkustusrajoituksia hiv-positiivisille. 
Tässä oppaassa on tietoa rajoitteista. Omaan matkustamiseeni 
rajoitteilla ei ole ollut juuri merkitystä, koska minua kiinnostavat 
lähinnä kaupunkilomat Euroopassa. Vuonna 2010 aloin syömään 
hiv-lääkkeitä. Nykyään lääkitys aloitettaisiin heti diagnoosin 



4

jälkeen, mutta tuohon aikaan odotettiin auttajavalkosolujen 
määrän putoamista tietylle tasolle ennen lääkityksen aloittamista. 

Siitä lähtien hi-viruksen määrä on sen verran pieni, ettei sitä pysty 
mittaamaan. Ensimmäisille matkoille lääkityksen aloittamisen 
jälkeen pyysin infektiolääkäriltä aina todistuksen lääkkeitä varten. 
Koskaan lääkkeistä ei ole kysytty mitään, niin todistuskin on ollut 
viime aikoina mukana vain silloin kun se on sattunut muistumaan 
mieleen. 

Lääkityksen alussa lääkärit teroittivat mieleen, 
kuinka tärkeää on noudattaa tarkasti lääkkeiden 

annostusohjeita. 

Kerran mökkimatkan kesken tajusin, että olin unohtanut lääkkeet 
kotiin. Koko viikonloppu meni mönkään, kun huolehdin vain 
lääkkeistä ja palasimme kotiin ennen suunniteltua. Nyt tiedän, 
ettei mitään dramaattista tapahdu muutaman päivän tauon takia. 
Tärkeintä on, ettei ota mitään puolikkaita annoksia. Pidemmälle 
matkalle lähtiessäni tarkistan useaan kertaan, että mukana 
on riittävä määrä lääkkeitä käsimatkatavaroissa.Matkoilla hiv-
positiivisuus muistuu nykyään mieleen yhtä harvoin kuin kotona. 

Diagnoosin jälkeen olen ehkä hieman paremmin 
huolehtinut yleiskunnosta ja esimerkiksi tarkemmin 

käsihygieniasta, etten saisi flunssaa tai muita sairauksia. 
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Matkalla pyrin valitsemaan ruuat niin, etteivät ne aiheuttaisi 
vatsan kanssa ongelmia. Jokaista kulkukissaa ja katukoiraa 
en myöskään rapsuta korvan takaa. Hiv on yleisinfektio ja 
toimivasta lääkityksestä huolimatta jokainen muu sairastettu 
sairaus kuormittaa vielä lisää kehoa. Otan joka vuosi influenssa 
- kausirokotteen. Hiv-tartunnan saaneelle rokote on ilmainen 
ja sen saa hoidettua infektiopolikäynnin yhteydessä. Myös A- ja 
B-hepatiitin yhteisrokote on ilmainen miehille, joilla on seksiä 
miesten kanssa.

Monilla ihmisillä on jotain sairauksia. Jos olisin nuorempi, niin 
ehkä pillerirasian näpeltäminen aamiaisella kiinnittäisi huomiota 
kanssamatkustajissa, mutta muuten en näe hiv:ssä mitään 
erikoista. Oma lääkkeeni vaatii tietyn määrän ruokaa nautittavan 
samalla kun sen ottaa. Muuten lääke ei imeydy kunnolla. Se vaatii 
hieman suunnitelmallisuutta ruokailun ja päivärytmin suhteen. 
Matkustaminen on mukavaa positiivisenakin. Matka jatkuu.”

Tapani Valkonen, 
Positiiviset ry:n projektikoordinaattori ja seksuaalineuvoja
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Rokotukset



7

• Rokottaminen on terveydenhoidollinen toimenpide, jossa 
elimistö altistuu sairauden aiheuttajalle siten, että elimistö saa 
vastustuskyvyn kyseistä taudinaiheuttajaa vastaan.

• Rokottaminen on yksi hyödyllisimmistä lääketieteellisistä 
keksinnöistä. Ne ovat paras tapa ennaltaehkäistä monia vakavia 
sairauksia.

• Rokotusten ansiosta sairauksia pystytään jopa hävittämään.

Miksi rokotuksia tarvitaan? 
Lue lisää tästä: bit.ly/2OPkZqG

Rokotteiden koostumuksesta 
lisää täällä: bit.ly/2RAq8S5

• Rokotteissa on vaikuttavia aineita (antigeenejä). Niiden 
ansiosta elimistön immuunijärjestelmä oppii erottamaan 
taudinaiheuttajat ja taistelemaan niitä vastaan.

• Rokotteissa on apuaineita. Niiden avulla saadaan:

1. rokotteelle sopiva koostumus
2. rokotteelle parempi immuunivaste
3. rokotteelle pidempi säilyvyys

• Rokotteen   suoja kestää   muutamasta   vuodesta elinikään. 
Kesto riippuu rokotteesta  ja ihmisen vastustuskyvystä.

Miksi rokotetaan?

Mitä rokotteissa on ja kuinka kauan 
rokotussuoja kestää?
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Kansallisen rokotusohjelman tavoite on suojata Suomessa 
asuvia sellaisilta sairauksilta, jotka ovat rokotuksilla 
estettävissä. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

1. Lasten ja nuorten rokotusohjelma (ks. THL-verkkosivulta) 
thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/lasten-
ja-nuorten-rokotusohjelma

2. Aikuisten rokotusohjelma (ks. THL-verkkosivulta) 
thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/
aikuisten-rokotusohjelma 

Aikuisten rokotusohjelmaan kuuluvat seuraavat rokotteet:

• Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskärokote (dtap)

• Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT)

• Poliorokote (IPV)

• Tuhkarokko-,sikotauti- ja vihurirokkorokote (MPR)

• Influenssarokote

Muista, että joitakin lapsuus- ja nuoruusiässä annettuja 
rokotuksia tehostetaan aikuisiässä!

Mistä saan rokotuksia?
Perusterveydenhuollosta, esimerkiksi terveyskeskuksesta 
tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Rokotuksiin, jotka eivät kuulu 
kansalliseen rokotusohjelmaan, tarvitaan resepti.

Kansallinen rokotusohjelma
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• Japanin aivotulehdusrokote

• Keltakuumerokote

• Kolerarokote

• Lavantautirokote

• Meningokokkirokote

• Vyöruusurokote

• Puutiaisaivotulehdusrokote

• Vesikauhurokote (rabiesrokote)

Listassa mainitut rokotteet eivät kuulu kansalliseen 
rokotusohjelmaan joten sinun on maksettava itse kyseiset 
rokotukset. Jos kyseessä on työmatka, työnantajan velvollisuus 
on maksaa työntekijän matkailurokotukset.

Muita rokotuksia

Lue lisää näistä rokotteista tästä: bit.ly/2ysYpdw



10

Hiv-positiivisten tulee huomioida rokottamisesta erityisesti 
kolme (3) asiaa:

1. Sairauden myötä tarve rokottaa on suurempi, sillä hi-
viruksen takia immuniteetti saattaa olla heikompi.

2. Heikentyneen immuniteetin takia kaikki rokotteet eivät 
välttämättä toimi halutulla tavalla.

3. Joissain tapauksissa rokotteet eivät ole turvallisia ja ne voivat 
aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Suurin osa Suomessa yleisesti käytössä olevista rokotteista 
on turvallisia ja suositeltavia hiv-positiivisille. On kuitenkin 
olemassa myös rokotteita, joita suositellaan vain tietyissä 
tapauksissa sekä rokotteita, jotka ovat kokonaan kiellettyjä.

Yleisohjeena voi sanoa, että inaktivoidut (eivät sisällä elävää 
virusta/bakteeria) rokotteet ovat turvallisia hiv-positiivisille 
eivätkä aiheuta ongelmia. Rokotteita, jotka sisältävät eläviä 
taudinaiheuttajia, tulisi pääsääntöisesti välttää, ellei lääkäri 
toisin kehota.

Rokottaminen & hiv

Lue lisää tästä: bit.ly/2QDdO2i
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Yleiset rokotussuositukset hiv-positiivisille

Rokotteet, joiden ottaminen on turvallista
• Hepatiitti B -rokote
• Influenssarokote
• Meningokokkirokote (ACWY)
• Pneumokokkirokote
• Jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokote
• HPV-rokote (papilloomavirusrokote naisille)
• Hepatiitti A -rokote
• Hib-rokote (Haemophilus influenssan tyyppi b)
• Meningokokkirokote (B) 

Riippuu tilanteesta
• Vesirokkorokote 
• MPR-rokote (tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti)
• TBE-rokote

Ei suositella
• BCG-rokote (tuberkuloosi-rokote)
• Rotavirusrokote
• Vyöruusurokote

Konsultoi aina lääkäriä tai terveydenhoitajaa ennen rokotteen 
ottamista. Muista mainita hvi-tartunnastasi ja mahdollisista 
muista sairauksista.   
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Matkustaminen

Maakohtainen luettelo rokotuksista: 
cdc.gov/travel/
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Eri maissa on erilaisia vaatimuksia ja   
suosituksia matkailijoille rokotuksiin 
liittyen.

Hiv-positiivisille suositellaan inakti-
voituja rokotteita. Mikäli inaktivoidun 
rokotteen saaminen on lääketieteellisistä 
syistä mahdotonta, tulisi tästä hankkia 
lääkärintodistus. Useimmat maat 
hyväksyvät sen. 

Todistus keltakuumerokotuksesta 
vaaditaan moniin maihin keltakuumealueella. Kelta-
kuumerokotusta ei tulisi antaa matalilla CD4-soluilla. Mikäli 
et voi ottaa keltakuumerokotetta, kannattaa pohtia alueelle 
matkustamista.

Joillakin hiv-lääkkeillä on yhteisvaikutuksia malarianesto-
lääkkeiden kanssa. Muista keskustella lääkityksestä lääkärin 
kanssa, jos olet menossa maahaan jossa esiintyy malariaa.

Ennen matkan alkua matkailijan tulisi maakohtaisten rokotusten 
lisäksi varmistaa, että perusrokotukset (s. 10 ) ovat voimassa. 
Rokotteita hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan suositellaan usein 
matkakohteesta riippumatta.

Positiivisena matkustaminen

Maakohtainen luettelo rokotuksista: 
cdc.gov/travel/
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Lue lisää: bit.ly/2CwKnvD

• Ota säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä riittävästi mukaan. 
Varaa lääkkeitä matkalle suunnitellun tarpeen lisäksi kahden 
viikon annos.

• Kaikki lääkkeet kannattaa kuljettaa käsimatkatavaroissa 
alkuperäispakkauksissa.

• Lääkevalmisteiden kauppanimet saattavat olla 
maakohtaisia. Kannattaa selvittää lääkkeiden vaikuttavien 
aineiden nimet. 

• Ota matkalle lääkereseptien lisäksi lääkärin allekirjoittama 
englanninkielinen lista käytetyistä lääkkeistä. 

• Monissa maissa lääkkeiden maahantuonnissa on 
rajoituksia. Niistä löytyy yleensä tietoa esimerkiksi kohdemaan 
tullin verkkosivuilta tai kohdemaan suurlähetystöstä.

• Reseptilääkkeissä ja lentolipuissa täytyy olla sama nimi.

Ulkomaanmatka, lentäminen ja lääkkeet
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Ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhoitajaan ennen matkaa, 
jotta paras rokotussuoja ja muut terveyden kannalta 
tärkeät asiat saadaan varmistettua. Huomioi rokotukset 
matkabudjetissasi. 

Aika lääkäriin tai terveydenhoitajalle terveyskeskukseen 
tai yksityiselle lääkäriasemalle kannattaa varata aika jo 
2–3 kuukautta ennen matkaa. Infektiopoliklinikat eivät 
pääsääntöisesti vastaa matkustukseen liittyvistä rokotteista.

Hanki matkavakuutus ja selvitä sen kattavuus. Jos sinulla ei 
vielä ole matkavakuutusta, kannattaa se ehdottomasti hankkia. 
Vakuutusyhtiön puhelinnumero kannattaa ottaa talteen 
hätätilanteita varten.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voi tilata ilmaiseksi netistä 
Kelan sivuilta. Sen avulla pääsee julkiseen sairaanhoitoon (EU/
ETA-maat sekä Sveitsi). 

Matkoilla kannattaa varautua muun muassa kuumeeseen, 
hyönteisten puremiin, vatsatautiin, haavoihin ja jalkojen 
hiertymiin. Mukaan kannattaa ottaa matka-apteekki. 
Sinne kannattaa ostaa lääkkeitä yleisimpiä sairauksia ja 
perussairauksia varten. Ota omat lääkkeet mukaan sen takia, 
että joissakin maissa jotkut lääkkeet voivat olla väärennöksiä.

Lääkereseptit täytyy olla käsimatkatavaroissa, silloin ne 
löytyvät helposti esimerkiksi tullissa tai turvatarkastuksessa.

Ennen matkaa
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• Juo pullovettä, jos olet epävarma hanaveden laadusta
Saastunut vesi tai hanavesi  voi aiheuttaa turistiripulin sekä 
levittää A-hepatiittivirusta.

• Noudata hyvää käsi- ja wc-hygieniaa
Hygieniaan tulee kiinnittää erityishuomiota, sillä risikinä on    
mm. suolistotulehdus ja suolistoparasiitti.

• Käytä kondomia
Kondomi on ainoa keino suojautua sukupuolitaudeilta.

• Suojaudu hyönteisiltä
Hyönteiset voivat levittää mm. puutiaisaivotulehdusta, 
malariaa, keltakuumetta, denguekuumetta ja Japanin 
aivotulehdusta. Suojaudu vaatteilla, hyönteiskarkotteilla ja 
suojaverkolla.

• Infektioiden ehkäisy
Tartuntoja voi saada mm. suojaamattoman seksin, 
likaisten ruiskujen, onnettomuuksien, lääketieteellisten 
toimenpiteiden, verensiirtojen, akupunktion, 
tatuointivälineiden tai lävistysten kautta.

• Käytä aurinkosuojaa
Käytä aurinkolaseja ja aurinkosuojaa. Parhaan UV-suojan 
saat vaatetuksella.

• Lääkkeidenottoajat
Suunnittele lääkkeidenottoajat niin, että lääkkeiden otto olisi 
mahdollista toteuttaa säännöllisesti myös matkan aikana.

Matkan aikana
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Matkailijoiden rokotukset hiv-positiivisille

Suositellaan
• Hepatiitti B -rokote
• Hepatiitti A -rokote

Riippuu matkakohteesta
• Poliorokote
• Lavantautirokote (pistettävä inaktivoitu rokote)
• Keltakuumerokote 
• Kolerarokote
• Rabiesrokote 
• Puutiaisaivotulehdusrokote
• Japanin aivotulehdus -rokote
• Meningokokkirokote (ACWY)

Ei suositella
• BCG-rokote (tuberkuloosi-rokote)

Konsultoi aina lääkäriä tai terveydenhoitajaa ennen rokotteiden 
ottamista. Muista mainita hiv-tartunnastasi ja muista 
mahdollisista perussairauksista.
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Euroopassa yleensä riittää, että perusrokotukset ovat kunnossa. 

Pohjois-Amerikkaan (Yhdysvallat ja Kanada) ja Uuteen-
Seelantiin riittävät perusrokotukset.

Aasiaan, Afrikkaan, Oseaniaan, Karibialle sekä Väli- ja Etelä-
Amerikkaan tarvitaan yleensä perusrokotteiden lisäksi 
muita rokotteita tai estolääkityksiä. Afrikkaan matkustaessa 
täytyy huomioida erityisesti lavantauti, rabies, keltakuume 
sekä malaria. Aasiassa edellä mainittujen tautien lisäksi voi 
esiintyä myös Japanin aivotuledusta sekä koleraa. Oseaniassa 
enimmäkseen esiintyy lavantautia, mutta joillain alueilla esiintyy 
myös Japanin aivotulehdusta, malariaa ja keltakuumetta.

Ennen Etelä- ja Väli-Amerikkaan sekä Karibialle matkustamista 
tulisi ottaa lavantautirokote, keltakuumerokote ja joskus 
malarian estolääke. 

Suomessa rabiesrokotetta ei pääosin suositella turisti-
matkailijoille. Rokotus kannattaa ottaa jos aikoo oleskella 
pitkään alueilla, joilla voi joutua eläimen puremaksi.

Muista tarkistaa maa- ja aluekohtaiset rokotussuositukset 
ennen matkaa! 

Maankohtaisista rokotetiedoista 
lue lisää tästä: bit.ly/2h23xKz

Matkustusrajoitukset
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Jotkut maat asettavat hiv-positiivisille jonkinasteisia 
matkustus- tai oleskelurajoituksia. Muutamassa maassa 
maahantulijoilta vaaditaan hiv-testi, jolla pyritään estämään 
hiv-positiivisten maahanpääsy. Alla on luettelo maista, jotka 
asettavat maahanpääsyrajoituksia hiv-positiivisille. Lueteltujen 
maiden lisäksi myös muilla mailla saattaa olla matkustamiseen 
liittyviä rajoituksia hiv-positiivisille. Tarkista aina ajankohtainen 
tilanne ennen matkaa hivtravel.org-sivustolta!

• Andorra: työ- tai oleskelulupaa ei myönnetä.

• Armenia: laki antaa mahdollisuuden karkotuksiin.

• Egypti: asumis- tai työlupaa ei myönnetä.

Matkustusrajoitukset
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• Etelä-Korea: hiv-positiivisia ei päästetä maahan. 
Kuitenkin alle kolmen kuukauden oleskelussa hiv-statusta ei 
tarvitse todistaa ellet tarvitse viisumia. Rajalla ei ole hiv-
statusta koskevia tarkastuksia.

• Georgia: tilanne on epäselvä, terveystarkastukset 
tehdään niille, jotka hakevat oleskelulupaa.

• Iran: työ- ja oleskelulupaa hakevien ulkomaalaisten tai yli 
kolmeksi kuukaudeksi maahan aikovia ei päästetä maahan.

• Irak: yli 10 vuorokauden oleskelu edellyttää hiv-testiä.

• Israel:  hiv-testi vaaditaan ulkomaalaisilta työntekijöiltä.

• Jemen:  hiv-positiivisia ei päästetä maahan. Kuitenkaan 
alle 3 kuukauden oleskeluviisumia ei valvota maahantulossa 
eikä oleskelun aikana. Asumis- tai työlupaa hakevien on 
osoitettava hiv-negatiivisuutensa. Määräykset kohdistuvat 
opiskelijoihin, ulkomaalaisiin työntekijöihin, pakolaisiin ja 
maahanmuuttajiin.

• Jordania: yli kuukauden oleskeluun vaaditaan hiv-testiä. 

• Kazakstan: hiv-testi vaaditaan pitempään kuin 
3 kuukautta maassa oleskelevilta, karkotukset ovat 
mahdollisia.

• Kirgisia: useamman kuukauden oleskelua varten on 
esitettävä hiv-todistus.

• Kuwait: pitkäaikaisen oleskelun viisumihakemus 
edellyttää hiv-testiä.

• Kypros: työ- tai opiskelulupaa hakevilta vaaditaan hiv-testiä.
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• Libanon: suurlähetystö suosittelee, etteivät hiv-
positiiviset matkustaisivat Libanoniin.

• Malesia: hiv-testi vaaditaan kuukauden sisällä maahan 
saapumisesta. 

• Moldova: hiv-testi vaaditaan pidempään kuin 3 
kuukautta maassa oleskelevilta, karkotukset mahdollisia.

• Oman: kaikki pitkäaikaiset viisumihakemukset (työpaikka, 
asuminen jne.) edellyttävät hiv-testiä. 

• Papua-Uusi-Guinea: hiv-testi vaaditaan yli 16-vuotiailta.

• Päiväntasaajan Guinea: hiv-testitodistusta voidaan 
vaatia turisteilta.

• Qatar: hiv-testi vaaditaan kaikilta, jotka aikovat jäädä yli 
kuukaudeksi. 

• Saksa, Baijerin osavaltio: hiv-testi on pakollinen 
pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. 

• Saudi-Arabia: työ- tai oleskelulupaa hakevien 
ulkomaalaisten on tehtävä hiv-testi.

• Singapore: hiv-testi on pakollinen yli 30 päivän oleskelua 
varten.

• Slovakia: oleskelulupaa ei myönnetä hiv-positiivisille. 

• Solomonsaaret: hiv-testi vaaditaan yli 90 päivän 
oleskelua varten.

• Syyria: työ- tai oleskelulupaa hakevien ulkomaalaisten on 
tehtävä hiv-testi.
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• Tajikistan: hiv-testi vaaditaan 3 kuukautta ylittävästä 
oleskelusta. Hiv-positiivisuus johtaa välittömään maasta 
karkottamiseen. 

• Taiwan: hiv-testi on suoritettava, jos haluaa viipyä 
pidempään kuin 90 päivää tai hakea asumis- tai työlupaa. 

• Turkmenistan: viranomaiset epäävät viisumin hiv-
positiivisilta ja karkottavat maasta.

• Ukraina: hiv-testi vaaditaan 3 kuukautta ylittävästä 
oleskelusta.

• Unkari: määrittelee hivin kansanterveyttä uhkaavaksi 
sairaudeksi, karkotus on mahdollinen.

• Uzbekistan: hiv-testi vaaditaan 3 kuukautta ylittävästä 
oleskelusta, mahdollinen karkotus.

• Valko-Venäjä:  hiv-testit opiskelijoille.

• Venäjä: hiv-testi vaaditaan ulkomaalaisilta työntekijöiltä 
ja opiskelijoilta. Suomalaisilta vaaditaan hiv-todistus siinä 
tapauksessa, kun haetaan viisumia yli kolmen kuukauden 
pituiselle ajalle (käytännössä vain opiskelu- ja työ- 
maahantuloviisumit). Monikertaista vuosiviisumia varten 
hiv-todistusta ei enää tarvita.

• Yhdistyneet Arabiemiirikunnat: Lyhytaikaiset turistilomat 
ovat mahdollisia, mutta hiv-lääkitystä ei voida tuoda maahan. 
Yli 60 päivän oleskeluun matkustajan on hankittava viisumi 
ennen saapumista Arabiemiirikuntaan ja sitä ei myönnetä 
hiv-positiiviselle.

Lue lisää: hivtravel.org
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Matkustaminen tuo iloa arkeen henkilöstä riippumatta. Hi-virus 
vaikuttaa matkustamiseen, mutta sen ei tarvitse antaa kahlita 
kantajaansa. Erityisesti matkustettaessa kysymykset rokotteista 
ovat tärkeitä, ja rokotukset ovatkin merkittävä osa sairauksien 
ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Hiv-positiivisuus vaikuttaa myös 
rokottamiseen, eikä aiheesta ole ollut saatavilla helposti tietoa 
suomeksi. Valitettavasti myös virheellinen informaatio rokotteista 
on lisääntynyt voimakkaasti.

Suunnittelimme ja toteutimme oppaan, joka sisältää matkailuun 
ja rokottamiseen liittyvää tietoa erityisesti Suomessa asuvan hiv-
positiivisen näkökulmasta. Opas on tehty yhteistyössä Positiiviset 
ry:n kanssa. Oppaassa annetut ohjeet rokotteista on tarkoitettu 
suuntaa antaviksi ja joidenkin kohdalla poikkeuksia saattaa ilmetä.

Muista aina konsultoida lääkäriä tai terveydenhoitajaa 
kaikissa rokottamiseen liittyvissä asioissa 

ennen matkaa tai rokotusten ottamista.                             
Muista mainita kaikista perussairauksistasi!

Tämä opas on osa ammattikorkeakoulu Metropolian sairaanhoitaja-
opiskelijoiden opinnäytetyötä. Opinnäytetyö on luettavissa 
THESEUS-tietokannasta nimellä: «Rokotus- ja matkailuterveysopas 
hiv-positiivisille.»

Valmistuvat Sairaanhoitajaopiskelijat (AMK)
Anastasia Daniliants & Katerina Mäkelä 

Tekijöiltä



Tämä opas on kirjoitettu hiv-positiivisille. 
Se sisältää yleistietoa rokotuksista sekä tarkempaa tietoa 

matkustamiseen liittyvistä asioista ja rokotteista.

Positiiviset ry, HivFinland
Malminkatu 24 C
00100 Helsinki

puh. 09 692 5441
positiiviset@positiiviset.fi
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