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Positiiviset ry on hiv-tartunnan
saaneiden ja heidän läheistensä
edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota
tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille
ja heidän läheisilleen.
Positiiviset ry:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä
heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet.
Jäsenhakemuskaavakkeen voit tilata
toimistoltamme. Yhdistyksen säännöt
löytyvät positiiviset.fi » yhdistys »
säännöt.
Sinun ei tarvitse olla jäsen
osallistuaksesi toimintaan.
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Uusi polku elämässä?

PUHEENJOHTAJA
TAPANI VALKONEN

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

allituksen järjestäytymiskokous
tammikuun lopussa päätti muun muassa, että kaksivuotiskaudelle jatkavat
hallituksen uudet jäsenet. Tässä tilanteessa kokeneempien jäsenten neuvot ja panos ovat erityisen arvokkaita.
Hyvät käytännöt saavat jatkoa. Tämä
koskee luonnollisesti niin hallituksen jäseniä, kuin niitä jotka eivät siinä
istu. Puheenjohtajana olen löytänyt
myös itseni kovin uudessa roolissa.
Työssä olen ollut asiantuntijatehtävissä ja elämässä mieluummin tarkkailijana. Olen aina ajatellut, että jokaisella on oma totuutensa, jota haluan
kunnioittaa. Miten tuohon ajatukseen
voi liittää puheenjohtajuuden? Eikö
tuo sana jo vaadi johtajuutta, edelläkävijyyttä?
Perimmiltään hallituksen puheenjohtajan tehtävä on vain jakaa puheenvuoroja kokouksissa. Hän on samanarvoinen kenen tahansa jäsenen
rinnalla. Puheenjohtajalla on kuitenkin symboliarvoa. Toivon, että voisin
olla symboli sellaisesta tasapainosta,
jossa erilaiset mielipiteet voivat kukoistaa rinta rinnan. Järjestössämme
vapaaehtoistyön merkitys on suuri.
Ajatukseni on, että tärkein hallituksen
tehtävä on saada erilaiset äänet kuuluville, tarkentaa niistä toimintamme
suuntaa ja siten avata mahdollisuuksia toimia sellaisten tehtävien parissa,
jotka tuntuvat kullekin tärkeältä.

Maailman Aids-päivän hetken julkisuuden sijaan pidän yllä mainitsemaani roolimuutosta henkilökohtaisesti suurempana askeleena.
Tiedotustilaisuudessa minulla ei ollut
vaihtoehtoa kieltäytyä julkisuudessa esiintymisestä omilla kasvoillani,
koska en voinut tehdä kompromissia sen välillä, minkä tunsin tärkeäksi
lausua julki ja sen, mikä olisi tuntunut
turvalliselta ja ehkä järkevältä. Samalla sydäntä raastoi tietoisuus, että
julkituleminen saattaa päättää herkän orastavan ihmissuhteen. Minua
ilahduttaa median kiinnostus hivistä
myös Maailman aids-päivän ulkopuolella ja se, että jäsenet ovat rohkeasti esiintyneet lehdistössä ja radiossa.
Julkisuudessa esiintymiset voivat madaltaa muille kynnystä kertoa hivistä
omalle lähipiirille.
Nähdyksi tuleminen on mielestäni jokaiselle perustava ihmisoikeus. Hivistä avoimesti kertominen ei ole kuitenkaan mikään kilpailu kuka ehtii tai
uskaltaa ensin. Jokainen kertoo sairaudestaan siinä laajuudessa kuin itsestä tuntuu oikealta. Vaikean sairauden kohtaaminen on pitkä prosessi.
Käsittelyyn liittyy monenlaisia tunteita, usein monenlaisia epämiellyttäviä tuntemuksia ja surua. Jollekin on
tärkeä päästä omassa prosessissaan
päätökseen ennen muille kertomista.
Tässä prosessissa oma järjestömme
voi toimia tukipilarina. Parhaimpia välineitä on vertaisten tapaaminen. Vapaaehtoiset eri puolilla Suomea jär-

jestävät tapaamisia. Tukipuhelin ja
tukihenkilötoiminta ovat käynnissä
vapaaehtoisin voimin. Käyttäkää ne
hyväksi!
Kaikki eivät halua tai voi tulla tapaamisiin. Yksi selviytymisväline tällaisessa tilanteessa on oma käsikirjamme, jonka syyskokous päätti saattaa
ajan tasalle. Hallitus perusti työryhmän hiv-käsikirjan päivittämiseksi.
Muita sairauksia kohdanneet ihmiset tuntuvat painiskelevan samankaltaisten ongelmien kanssa kuin hivpotilaat. Suomen Syöpäpotilaat ry:n
Selviytyjän matkaoppaan alussa syöpään sairastunut kuvataan sudenpentuna, joka kohtaa uuden polun elämässään. Johdannossa sanotaan, että
”joskus olemme laumaeläimiä ja tarvitsemme toisten hoivaa ja tukea, toisinaan taas tarvitsemme yksinäisyyttä ja etäisyyttä selkiyttämään omia
tuntemuksia ja ajatuksia”. Opas on ladattavissa ilmaiseksi Syöpäpotilaiden
verkkosivuilla.
Tervetuloa meidän omaan laumaamme! Olemme käytettävissä myös silloin kun tarvitset sitä etäisyyttä omien tuntemuksien tutkimiseen. Tässä
yhteydessä haluan kiittää asialle
omistautunutta henkilökuntaamme
ja erityisesti kaikkia vapaaehtoisia,
joiden panoksella lauman tapaamiset
ja toiminta nykyisessä laajuudessaan
on ollut mahdollista.
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Hiv-lääkitys: perustietoa
lääkkeiden käyttäjille

SINI PASANEN

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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HIV LÄÄKI TYS:
TIETOA LÄÄKKEEN
KÄYTTÄJÄLLE

ehittyneiden lääkehoitojen ansiosta hiv-tartunta ei enää juurikaan
lyhennä elinikää. Tehokas hoito poistaa myös tarttumisriskin. Lääkkeiden
säännöllinen ottaminen on ehdoton
edellytys onnistuneelle lääkehoidolle.

hiv-asiantuntijat ovat tarkastaneet
lehtisen asiasisällön. Lehtinen on luettavissa ja ladattavissa Internetissä.

Helsingin yliopiston farmasian opiskelijat ovat yhdessä HUS-Apteekin,
HUS Infektiosairauksien klinikan ja
Positiiviset ry:n kanssa laatineet informaatiolehtisen, jossa on perustietoa
hivin lääkehoidoista. Lehtisen sisältö
on koottu kirjallisuudesta ja hiv-potilaiden ryhmäkeskustelusta. HUS:n

1) yleistä tietoa hiv-lääkehoidosta,
2) omien lääkitystietojen

Informaatiolehtisessä on kolme
osaa:

tallentaminen lääkityskorttiin ja

3) hiv-lääkkeiden mahdolliset
yhteisvaikutukset itsehoitolääkkeiden kanssa

Yleistä tietoa hivin lääkehoidosta
Lehtisessä korostetaan hiv-lääkkeiden säännöllisen käytön tärkeyttä,
jotta lääkehoidosta saataisiin paras
teho. Samalla estettäisiin lääkkeille vastustuskykyisten virusten kehittyminen. Lehtisessä on käytännön
vinkkejä, esimerkiksi dosetin eli lääkeannostelijan käytöstä lääkkeiden
ottamisen muistamisen helpottamiseksi. Siinä on myös yleisiä ohjeita
matkalle lähtöä varten: mukaan kannattaa varata lääkkeitä muutamaksi ylimääräiseksi päiväksi ja lääkkeet
tulee säilyttää alkuperäispakkauksissa pakkausselosteineen. Lisäksi lehtiseen on laitettu linkkejä luotettaviin
tietolähteisiin, muun muassa suomen- ja englanninkielisiin pakkausselosteisiin
(Taulukko 1).
Tallenna omat lääkitystiedot
lääkityskorttiin
Lehtisessä on malli lääkityskortista
(Taulukko 2). Lääkityskorttiin voi kirjata tiedot omista sekä säännöllisesti että tarvittaessa käytössä olevista
reseptilääkkeistä, itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä ja luontaistuotteista. Lääkityskortti on tärkeä työkalu
lääkehoidon hallintaan. Se myös helpottaa esimerkiksi yhteisvaikutusten
tarkistamista, koska siinä on yhdellä
silmäyksellä nähtävissä kaikki käytössä olevat lääkkeet. Ajantasainen lääkityskortti olisi hyvä olla aina mukana asioidessa esimerkiksi lääkärin tai

ITSEHOI TOVALMISTEIDEN JA HIV-LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUSTAULUKKO

Rennie
Esomeprazol
ratiopharm, Nexium
Pepcid, Pepcid Duo

antasidit (sis. Al, Mg, Ca)
esomepratsoli
famotidiini

Inside, Ranixal, Ranisan

PREZISTA

REYATAZ

STOCRIN

STRIBILD

TELZIR

TIVICAY

Infolehtinen on laadittu HUS-Apteekin, HUS Infektiosairauksien klinikan,
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan ja Positiiviset ry:n yhteistyönä.

Taulukko 3. Hiv-lääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden välisiä yhteisvaikutuksia.

ruksilla ja keltaisella pohjalla merkittyjä voidaan joissakin tilanteissa
käyttää yhdessä, mutta annosteluaikoja ja lääkeannoksia on tarkistettava
(kysy apua lääkäriltä tai apteekista)

TRIUMEQ VIRAMUNE

Lähde: SFINX-PHARAO, Duodecim Lääketietokanta 27.1.2015

Yhteisvaikutukset huomioitava (jälkiehkäisyn teho voi heikentyä), kysy neuvoa omalta infektiolääkäriltäsi tai gynekologiltasi!

NORVIR

HIV-LÄÄKE
ATRIPLA CELSENTRI EDURANT EVIPLERA INTELENCE INVIRASE ISENTRESS KALETRA

ruksilla ja punaisella pohjalla merkityt ovat vältettäviä lääkeyhdistelmiä

ranitidiini

pantopratsoli

Losec, Omeprazol
ratiopharm
Pantoloc control,
Panzor, Somac

Hypericum Nova

mäkikuisma
omepratsoli

Zolt
Norlevo
(jälkiehkäisyvalmiste)

levonorgestreeli

kalsium, rauta,
magnesium, sinkki

lansopratsoli

monia valmistajia

Ginkgo biloba
(neidonhiuspuu)
kivennäisaineet
(monivitamiinit!)

Flixonase, Nasofan

ITSEHOITOVALMISTEEN
KAUPPANIMIÄ

ITSEHOITOVALMISTEEN
VAIKUTTAVAN AINEEN NIMI

ITSEHOI TOVALMISTEET

Hiv-lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden välisiä merkittäviä yhteisvaikutuksia. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä kata kaikkia itsehoitovalmisteita. Varmista lääkityksen sopivuus aina hoitavalta lääkäriltä.

Taulukko 2. Lääkityskortti

Taulukko 1. Luotettavia tietolähteitä hiv-lääkkeistä.

www.arvosta.fi Ajantasaista tietoa hiv-lääkkeistä, myös terveydenhuollon ammattilaisille
www.ema.europa.eu/ema/ Euroopan lääkevirasto, muun muassa hiv-lääkkeiden pakkausselosteet
www.hivtukikeskus.fi Tietoa hivistä sairautena sekä tukea ja neuvoja hiv-tartunnan saaneille
www.laakeinfo.fi Suomessa käytettävien lääkkeiden pakkausselosteet ja tietoa lääkkeistä
www.positiiviset.fi Edunvalvonta- ja potilasjärjestö, joka tukee hiv-tartunnan saaneita
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jatkuu seuraavalla sivulla...
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hoitajan vastaanotolla ja apteekissa.
Lääkityskortin voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa
https://laakekortti.fi/.
Varmista itsehoitolääkkeen
sopivuus hiv-lääkityksen kanssa
Lehtisessä on yhteisvaikutustaulukko, johon on merkitty hiv-lääkkeiden
ja itsehoitolääkkeiden välisiä yhteisvaikutuksia (Taulukko 3). Taulukkoon
on koottu vain yleisimpiä yhteisvaikutuksia. Taulukosta näkee sellaiset
lääkeyhdistelmät, joita tulisi välttää
(punaisella) sekä yhteisvaikutukset,
jotka ovat hallittavissa lääkkeiden ottoajankohtia muuttamalla (keltaisella). Apteekkien farmaseutit ja proviisorit voivat auttaa yhteisvaikutusten
välttämisessä, tunnistamisessa ja hallitsemisessa. Kaikkien lääkkeiden yhteensopivuus omien hiv-lääkkeiden
kanssa tulee silti aina varmistaa myös
hoitavalta lääkäriltä. Pidä tätä varten
ajantasainen lääkityskortti mukanasi ja näytä se aina lääkärille, hoitajalle ja apteekin farmaseutille tai proviisorille.
Ryhmäkeskustelusta vinkkejä
informaatiolehtisen sisältöön
Hiv-potilaiden ryhmäkeskusteluun
osallistuneet korostivat lääkehoitojen
toteuttamisessa seuraavia käytännön
asioita, jotka huomioitiin potilasinformaatiolehtisessä:
- Varsinkin lääkehoidon aloitusvaiheessa tulisi korostaa säännöllisen
lääkehoidon tärkeyttä.
- Joitakin itsehoito- ja ravintovalmisteita ei voi käyttää yhtä aikaa tietty-

jen hiv-lääkkeiden kanssa.
- Mahdollisissa lääkitykseen liittyvissä epäselvissä tapauksissa kannattaa
aina ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin, joka on parhaiten perehtynyt
kyseisen potilaan lääkitykseen ja
terveydentilaan kokonaisvaltaisesti.
- Matkalle lähdettäessä ja apteekissa
asioidessa olisi hyvä olla mukana
tiedot kaikista käytössä olevista lääkkeistä (hiv-lääkkeet ja muut lääkkeet).
- Internet lääketiedon lähteenä sisältää sekä luotettavaa että vähemmän
luotettavaa tietoa lääkkeistä. Luotettavista hiv-tietolähteistä olisi tärkeää
olla olemassa lista.
Lopuksi
Lääkkeiden ohjeenmukainen käyttö
on tärkeää lääkehoidon onnistumisen kannalta. Hiv-lääkitys tulisi ottaa
huomioon aina aloitettaessa muita
lääkityksiä, myös itsehoitolääkkeitä,
sillä niilläkin on merkittäviä yhteisvaikutuksia hiv-lääkkeiden kanssa. Internetistä löytyvän lääketiedon luotettavuuden arvioimiseen on kehitetty
KATSE-niminen työkalu. KATSE tulee
sanoista Kirjoittaja, Ajankohtaisuus,
Tarkoitus, Sponsorointi ja Evidenssi. Nämä asiat on hyvä pitää mielessä arvioitaessa tiedon luotettavuutta.
Hae tietoa itse ja kysy hoidoista sinua
hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Positiiviset ry:ssä toimii vertaisryhmiä, joiden toimintaan voi tulla mukaan.

Kiitokset
Kiitämme HUS-Apteekkia, HUS Infektiosairauksien klinikkaa ja Positiiviset
ry:tä hyvästä yhteistyöstä sekä ryhmäkeskusteluun osallistuneita henkilöitä kokemusten ja ajatusten jakamisesta.
Kirjoittajat:
Tiina Hakala (farmasian opiskelija,
Helsingin yliopisto), Juha Korhonen
(farmasian opiskelija, Helsingin yliopisto), Emmi Nieminen (farmasian
opiskelija, Helsingin yliopisto), Marja Airaksinen (professori, Helsingin yliopisto), Marika Pohjanoksa-Mäntylä
(yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto),
Miia Kallio (vastaava proviisori, HUSApteekki), Lotta Tyynismaa (asiantuntijaproviisori, HUS-Apteekki)
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Ammattitautiko?

PELKO POIS

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M

inusta on mielenkiintoista,
että kaikista huonoimman suhtautumisen, pelokkaimman käytöksen
ja ennakkoluuloisimman käytöksen
olen saanut hoitoalan ”ammattilaisilta”.
Puhutaanpa siitä, mitä sana ammattilainen tarkoittaa. Tässä yhteydessä
ammattilainen tarkoittaa sitä, että potilaan hoitaa samalla kunnioituksella
ja ammattitaidolla, kuin kenet tahansa. Lääkärin, hoitajan tai minkä tahansa titteli ei tee sinusta parempaa, tai
immuunia jollekin sairaudelle.
Olisi aika jo nostaa se pää sieltä pen-

saasta. Enää et voi yksinkertaisesti
vedota siihen, että ei ole ajantasaiset
tiedot – sähköposti kulkee ja saatanan lujaa. Keneen minä voin luottaa,
jos ”ammattilaisetkaan” eivät ole ajan
tasalla?
Minulla on olemassa myös hoitotahto, ihan niin kuin muillakin potilailla. Et sinä voi minulle sanoa, että: sitten kun aloitat lääkityksen… Eihän
me olla edes missään vaiheessa keskusteltu siitä haluanko ylipäätänsä
aloittaa lääkitystä. En ole mitään lihakarjaa, päätän edelleen omasta kropastani.

Minä tarvitsisin sinua. Hoitamaan minua ja kertomaan minulle, että minulla on kaikki hyvin. En tarvitse latistajaa – sellaisia asennevammaisia
ihmisiä on jo ihan tarpeeksi. Tarvitsen
sinua joskus taistelemaan puolestani,
oikeuksistani, jotta minä voisin vain
keskittyä olemaan potilas. Tarvitsen
sinut joskus kertomaan minulle, että
olen samanarvoinen kuin muut. En
kaipaa ivallista katsetta, niitäkin saan
tarpeeksi.
Toivoisin, että korjaisit asennevammasi, päivittäisit tietosi ja jakaisit sen
tiedon muiden kanssa. Koska minä
oikeasti tarvitsen sinua, ammattilainen isolla A:lla.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tukipuhelin
Oletko sinä tai onko läheisesi saanut juuri tietää hiv-tartunnasta?
Tuntuuko, että olet vaikeassa elämäntilanteessa hivin kanssa
elämiseen liittyen? Tukipuhelimesta saat keskusteluapua.
Puhelimeen vastaavat tukihenkilöt ovat Positiiviset ry:n jäseniä
ja heillä on pääsääntöisesti omakohtainen kokemus hivin kanssa
elämisestä joko itse hiv-positiivisena tai heidän läheisenään.
Positiiviset ry:ssä päivystää tukipuhelin torstaisin klo 17–20 puh. (09) 692 5441.

ARKISIN KLO 9-16 PUHELIMEEN VASTAAVAT POSITIIVISET RY:N TYÖNTEKIJÄT.
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KANTA.FI

Kantarekisteri – kirjaudu sisään omiin tietoihisi ja hallitse
mitä tietoja terveydenhuollon eri pisteet sinusta näkevät

LEA WEURLANDER,
SAIRAANHOITAJA

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

otilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää, Kansallista Terveysarkistoa
(Kanta). Siihen kuuluvat sähköinen
resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Omakanta. Kun potilastietosi
ovat yhdessä paikassa, hoitoosi liittyvä tiedonkulku paranee. Sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat näkevät potilastietosi arkistosta, jos tahdot niiden
näkyvän.
Kirjaudu valtakunnalliseen potilastietoarkistoon omilla pankkitunnuksillasi ja käy valitsemassa ne hoitavat tahot joiden tekstit saavat näkyä
käyttäjällesi. Tuolloin ei tarvitse miettiä mitä tietoja esimerkiksi yllättävällä sairaalakäynnilläsi näkyy itsestä-

si ja hoidoistasi. Terveydenhuollon
henkilökunta toivoo ja kehottaa jokaista, jolla vain on mahdollisuus kirjautua potilastietoihinsa, tekemään
sen. Suurin osa ihmisistä ei käytä terveyspalveluja kovinkaan usein ja kiireen ja muiden muuttuvien tekijöiden vuoksi luvat ja rajoitukset voivat
jäädä vaillinaisiksi, jos se jää vastaanoton tai ilmoittautumisen yhteydessä tehtäväksi.
Potilastiedon arkistossa olevia potilastietoja voivat käyttää ne terveydenhuollon palvelujen antajat, jotka ovat liittyneet arkiston käyttäjäksi.
Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää, että olet antanut siihen
suostumuksen. Ilman suostumustasi

tietojasi voidaan luovuttaa vain hätätilanteessa silloin, kun et pysty tajuttomuuden tai muun vastaavan syyn
vuoksi antamaan suostumustasi.

Voit myös kieltää tietojen
luovutuksen.
Tällöin tietojasi ei voida luovuttaa kenellekään edes hätätilanteessa. Kieltoa tehdessäsi voit kuitenkin erikseen
sallia tietojesi luovuttamisen hätätilanteessa rastittamalla kysytyn kohdan. Voit antaa suostumuksen (suositeltava) kirjautumalla Omakantaan
(www.kanta.fi) tai terveydenhuollon
palvelujen antajan luona.
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Suostumus on voimassa
toistaiseksi, ja se koskee
kaikkia potilastietojasi.
Voit perua suostumuksen
tai kiellon milloin tahansa.
Eri sairaanhoitopiirit ovat liittyneet
Kanta potilastietorekisterin eri aikoina ja tämän vuoksi tiedot eivät esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin ja Espoon alueen asukkailla ja
palvelujen käyttäjillä näkyvät eri tavoin. Kantarekisteriä ylläpitää Kela.
Pääkaupunkiseudulla Espoon perusterveydenhuolto liittyi Kantaan toukokuussa 2014, Helsinki sen sijaan
syyskuussa 2014. Tällä hetkellä tiedot
näkyvät liittymispäivän jälkeen tulleista käynneistä. HUS:n liittyminen
potilastiedon arkistoon on vielä meneillään eikä HUS vielä tallenna Potilastiedon arkistoon potilaiden hoitotietoja muuten kuin otsikoiden ja
päivämäärien osalta, sisältö tulee näkyviin myöhemmin
(http://www.hus.fi/potilasasiakirjat_
tietojen_salassapito/omakanta-potilastiedon-arkisto/Sivut/default.aspx)
Omakannassa voit katsella omia potilastietojasi, mm. laboratoriotuloksia, jotka on pyydetty terveysasemasi
tai työterveyden kautta, antaa suostumuksen tietojesi luovuttamiseen,
tehdä luovutuskieltoja ja tahdonilmaisuja, seurata potilastietojesi luovutuksia, tarkastaa reseptiesi voimassaolo ja lääkkeiden noudettavissa
oleva määrä. Terveydenhuollon palvelujen antaja taas voi käyttää potilastietojasi hoidossasi, jos olet antanut siihen suostumuksen ja tallentaa
arkistoon tiedot annetuista hoidois-

ta. Jos esimerkiksi jätät terveyskeskukseen reseptin uusintapyynnön,
jonka on alun perin kirjoittanut erikoissairaanhoito, annat tuolloin automaattisesti lääkärille luvan katsoa
kaikki reseptikeskuksen lääkkeet, jotta hän voi uusia reseptin. Reseptin
teko ei kuitenkaan anna lupaa mennä muihin potilastietoihin, jos olet ne
kieltänyt.
Miten sitten tiedot välittyvät Kantaan, on ollut vielä varsin vaihtelevaa.
Terveyskeskuskäyntien potilastiedot
pitäisi siirtyä Kantaan noin 5 vrk kuluessa. Ajoittain tutkimustulosten saanti on hankalaa terveyskeskusten takaisinsoittojärjestelmän kautta, eikä
aina voi tietää koska ja millaisessa tilanteessa takaisinsoittopuhelu tulee
ja siksipä tulosten katselu Omakannasta helpottaa asiointia, samalla voi
lukea myös lääkärin kommentin tuloksista, jos sellainen on sovittu. Laboratoriokokeiden vastauksia katsellessa näet myös normaalivastausten
viitearvot.
Lomalaisen, joka on vaikkapa Ivalossa lomalla ollessaan joutunut asioimaan paikallisessa terveyskeskuksessa ja jatkohoitoa varten haluaa
näyttää siellä otettujen kokeiden tai
röntgenlausunnon omalle hoitavalle lääkärille, voi lomalainen käydä
Omakannassa ja rastittaa sen terveydenhuoltoalueen tiedot nähtäväksi.
Jos taas ei halua, että terveyskeskuslääkäri hoitaessaan kipeää selkää tai
murtunutta sormea saa tietää erikoissairaanhoidon tietojasi esimerkiksi hivistä, voi tehdä kiellon niin ettei
terveyskeskuslääkäri pääse tietoihisi.
Huomioitava on, että valitessasi esimerkiksi HUS-sairaanhoitopiirin kieltolistalle, mitkään HUS:n tiedot eivät
luonnollisesti näy terveyskeskuksessasi, eli et voi valita yksittäisiä tietoja tai eri hoitavia alueita. Palvelutietosi näkyvät Omakannassa niin kauan

kun niitä säilytetään Potilastiedon arkistossa.
Omakantaan voi siis kirjautua omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.
Muistathan, että nämä tunnistautumisvälineet ovat henkilökohtaisia.
Jos sinulla on yhteiskäytössä oleva
tili, ota yhteyttä pankkiisi uusien tunnusten saamiseksi. Näin estät muiden henkilöiden pääsyn tietoihisi.
Aina kun terveydenhuollossa tai apteekissa katsotaan tietojasi, siitä jää
merkintä Reseptikeskukseen tai Potilastiedon arkistoon. Näin voit seurata
missä omia tietojasi on käsitelty.
Mitä tietoja voi tulevaisuudessa katsoa Omakannasta? sähköiset reseptit näkyvät jo nyt ja potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain,
viimeistään vuonna 2016. Voit katsoa Omakannan sivuilta, mitä sairaanhoitopiirit ovat jo siirtyneet potilasarkiston käyttäjäksi. Myöhemmin
palveluun voi itse tallentaa myös
elinluovutus- ja hoitotahdon.
Kaikki tiedonsiirto tapahtuu luotettavasti ja turvallisesti. Kukaan ulkopuolinen ei pääse näkemään tietojasi.
Tietoja saavat käsitellä vain ammattihenkilöt, jotka ovat osallistuneet hoitoosi.
Lisätietoja www.kanta.fi
terveydenhuollon toimintayksiköt
Kirjoittaja Lea Weurlander
sairaanhoitaja, Espoo
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Me vaadimme PrEP:IÄ nyt!
Ai, mikä se PrEP olikaan?

SINI JA TAPANI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PrEP
P

ositiiviset ry on yhdistyksenä allekirjoittanut eurooppalaisen manifestin, jonka yhdessä monien Euroopan HIV- ja LGBT-toimijoiden kanssa
osoitamme kansallisille terveysviranomaisille sekä lääketeollisuudelle.
PrEP on lyhennys sanoista Pre-exposure Prophylaxis eli ennen hiv-tartunnalle altistumista otettava estolääke.

Estolääkityksestä on monenlaisia käsityksiä, joista
osa saattaa olla myös vääristyneitä.
PrEP on sallittu Yhdysvalloissa vuodesta 2012 ja sen käyttö rantautuu
Eurooppaan, toistaiseksi terveydenhuollon ohi epävirallisia reittejä. Pelkästään tämän vuoksi keskustelu
PrEPistä on hyvä aloittaa myös Suomessa. Huhtikuun lopussa Positiiviset
ry järjesti keskustelutilaisuuden, jo-

hon osallistui 25 kiinnostunutta. Keskustelua oli alustamassa Auroran sairaalan osastonylilääkäri Matti Ristola.
Ristola esitteli kaksi tutkimusta, jotka
on tehty ainakin osittain Euroopassa.
Englantilaisessa PROUD tutkimuksessa siihen osallistuneet ottivat lääkettä
jatkuvasti kuten hivin hoidossa yleensä. Kanadalais-ranskalaisen IPERGAYtutkimuksessa taas estolääkitys otettiin vain ennen virukselle altistumista
ja kaksi vuorokautta sen jälkeen. Tutkimukset toteutettiin kaksoissokkojärjestelyllä, jossa puolet osallistujista
sai lumelääkettä. Molemmissa tutkimuksissa lumelääkettä saaneille alettiin antaa oikeaa lääkettä sen vuoksi,
että tulokset estolääkityksen tehosta olivat niin kiistattomat silloin kun
sitä otettiin oikein, että olisi ollut epäeettistä jatkaa verrokkiryhmän altistamista hiv-tartunnalle.
Keskustelutilaisuuteen osallistujille
oli suhteellisen selvää, että PrEP estolääkityksessä käytetään hiv-lääkettä,
kauppanimikkeeltään Truvadaa. Pu-

heenvuoroissa todettiin, että usein
luullaan, että estolääkitykseen on jokin oma lääkeaineensa eikä tiedetä
kyseessä olevan hiv-lääke. Truvadan
patentti on Gilead lääkeyhtiöllä, jonka tulisi hakea Euroopassa käyttöoikeutta lääkkeelleen ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa. Tämän vuoksi
manifesti on osoitettu myös lääketeollisuudelle, jotta Truvadan käyttötarkoitukseksi tulisi hivin hoidon lisäksi
myös ennalta ehkäisy. Mielenkiinnolla odotamme, mitä tapahtuu Truvadan patentin rauetessa? Laajentuuko
edullisempien rinnakkaisvalmisteiden käyttö?
Keskustelussa esille nousseet kysymykset ja ajatukset olivat pitkälti samoja, kuin mitä yleensä PrEPin yhteydessä on noussut esille eri puolilla
maailmaa.
Miten se olisi tarjottavissa?
Englannissa on seksitautiklinikat, joissa hiv-positiivisia ei ole eroteltu omiin
yksikköihinsä. Yhdysvalloissa taas on
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huomattu, että hiv-negatiiviset eivät
halua käydä positiivisille tarkoitetuilla klinikoilla, jos ne toimisivat PrEPin
jakelukanavana. Suomessa ylipäänsä
Kela ei korvaa mitään lääkkeitä, jotka on tarkoitettu ennaltaehkäisyyn.
Positiivisen hiv-lääkityksen kustantaa kunkin potilaan kotikunta, mutta kuka olisi valmis vastaamaan PrEP
lääkityksen kustannuksista? Tällä hetkellä lääkkeen hinta on niin korkea,
että harva olisi valmis maksamaan
sitä itse, mutta kustannusten laskiessa se on varmasti monen ulottuvilla,
jos se vain tehdään mahdolliseksi. Viranomaisten halukkuutta tähän epäiltiin myös puheenvuoroissa.
Kuka tarvitsee ja voi käyttää
PrEPiä?
Kuka sitten oikeasti tarvitsee PrEP:iä,
kuka pelkää vain turhaan? Miten saavutetaan ne henkilöt, jotka eniten
tarvitsevat PrEPiä, ne jotka ovat suurimmassa vaarassa saada hiv-tartunnan?
Suomessa sukupuolitautien poliklinikoita on vain kolmessa suuressa kaupungissa. Pitäisikö olla jokin eri verkosto sukupuolitautipoleja? Tällaista
tuskin tulee, mutta terveyteen liittyvä
neuvonta terveyskeskuksista lähtien
pitäisi olla ihmisten todellista seksikäyttäytymistä vastaavaa. Keskustelu
PrEPistä toisi ainakin yleiseen tietoisuuteen sen, että Truvadan käyttöön
liittyy myös seikkoja, jotka täytyy tarkistaa, ettei vaaranna omaa terveyttään. Jos on munuaissairaus, niin Truvadan käyttö voi johtaa vakavaan
munuaisten toimintahäiriöön. Yksinkertaisilla veri- ja virtsakokeilla voidaan todeta, sopiiko Truvada.

Hiv-statuksestaan tietämättömän ei kannata
myöskään ottaa lääkettä.
Lääkkeen ottaminen satunnaisesti saattaisi johtaa viruksen muuttumiseen resistentiksi. Yhden lääkeryhmän käyttö olisi näin tämän henkilön
kohdalla menetetty.
Keskustelussa todettiin, että tiettynä periodina elämässä, kun seksuaalinen käyttäytyminen on aktiivista, PrEPin käyttö olisi perusteltua.
Keskustelussa nousi esille myös suomalainen ilmiö, että miesten välistä
seksiä lukuun ottamatta saadaan hivtartunta usein ulkomailla. Voisivatko
”seksituristit” olla kohdennettu ryhmä, jolla PrEPin käyttö ehkäisisi uusia
tartuntoja? Tässäkin yhteydessä ennaltaehkäisy olisi edullisempaa kuin
elinikäinen hoito.
Hämmennystä aiheutti myös se, että
Yhdysvalloissa suositellaan estolääkityksen lisäksi käyttämään kondomia.
Suositus johtunee kuitenkin sikäläisestä oikeuskäytännöstä: lääkevalmistaja ei voi ottaa oikeustapausten
riskiä lupaamalla pelkällä estolääkityksellä sataprosenttista suojaa tartunnalta. Ylipäänsä ajateltiin, että jos
tieto lääkityksen tehoamisesta ennaltaehkäisevästi leviää, se jättäisi yleiseen tietoisuuteen sellaisen mielikuvan, että hivin hallitsemiseen on
löydetty uusia keinoja. Tämä lieventäisi joka tapauksessa hiv-positiivisuuteen liittyviä pelkoja ja asenteita.
Itselleni tuli keskustelussa yllätyksenä se, että jopa PEPiin eli estolääkitykseen hiv-tartunnan altistuksen jälkeen suhtaudutaan osittain nihkeästi

terveydenhuollon piirissä. Tällaisessa
ilmapiirissä voi olla turhauttavaa esittää kysymyksiä ennaltaehkäisevästä
estolääkityksestä. Kenelle edes esittää PrEPin hyväksymistä? Välinpitämättömyyttä perustellaan sillä, että
hiv on Suomessa niin harvinainen sairaus, että mikään taho ei näe kohdennettuja toimeenpiteitä perusteltuina.
Asia koskee niin pientä osaa väestöä. Tällöin unohdetaan hiv-epidemian onnistunut torjuminen ruiskuhuumeiden käyttäjien keskuudessa.
PrEP-tutkimukset jatkuvat, ennaltaehkäisevä lääkitys on tulossa Eurooppaan. Hiv-positiiviset Truvadan
käyttäjät saattavat jakaa lääkkeitään
negatiivisille ystävilleen. Joku toinen
yrittää saada lääkettä verkkokaupasta. Useat Hiv-tukikeskukseen testattavaksi tulleet ovat kyselleet PrEPistä.
Koska PrEP on jo täällä, on parempi,
että sen käytöstä olisi saatavilla avoimesti oikeaa tietoa eikä vain huhupuheita. Viesti, jonka vähintään toivottiin menevän eteenpäin on, että jos
otat hiv-lääkkeitä estääksesi tartunnan, niin ole testin kautta tietoinen
omasta negatiivisuudestasi.
Suuri kiitos kaikille 25 keskustelijalle!
Keskustelu jatkuu Positiiviset ry:n järjestämänä Helsinki Priden yhteydessä 23.6.2015.
Tervetuloa! Be PrEPed!
Englantilainen PROUD tutkimus
www.proud.mrc.ac.uk/
IPERGAY:stä
http://i-base.info/htb/27897
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Hiv-säätiö / Hiv-tukikeskus 2.0
VILMA PIETILÄ, VIESTINTÄSUUNNITTELIJA, HIV-TUKIKESKUS
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hiv-tukikeskuksen sosiaaliohjaaja Anni Susineva ja nuorten seksuaaliterveyden edistämistyön suunnittelija Veera Leppänen

H

iv-tukikeskusta ylläpitävän
Hiv-säätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on tammikuussa
valittu vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen puheenjohtajan pallilta siirtyvän vihreiden kansanedustaja Jani Toivolan
tilalle. Myös Hiv-tukikeskuksen toiminnassa puhaltavat uudet tuulet uuden toiminnanjohtajan Jukka
Kerosen astuttua tehtävään heinäkuussa 2014.
Hiv-säätiö / Hiv-tukikeskus on uudistanut toimintaansa siten, että se

pyrkii jatkossa vahvistamaan vaikuttamistyötään ja toteuttamaan ennaltaehkäisytyötä yhä kohdennetummin
ja tehokkaammin. Uuden strategiansa mukaisesti Hiv-tukikeskus pyrkii
vahvistamaan rooliaan keskustelussa
Suomen hiv-politiikasta ja hiv-positiivisten asemasta.
- Vaikuttamistyössä tärkeää on tiivis
yhteistyö ja vuorovaikutus tartunnan
saaneiden ja Positiiviset ry:n kanssa,
toteaa toiminnanjohtaja Jukka
Keronen.

Meillä kaikilla on hiv-status
Viime aikoina Hiv-tukikeskuksessa
on pyritty kehittämään innovatiivista
matalankynnyksen testaustoimintaa,
mikä on tuottanut tulosta. Vuoden
2014 aikana Suomessa todetuista
uusista hiv-tartunnoista 10 prosenttia löytyi Hiv-tukikeskuksen testeissä, vaikka tukikeskuksen resurssit riittävät määrällisesti vain alle kahteen
prosenttiin koko maan testeistä.
- Homo- ja bimiehille suunnatun vii-
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voivat hyötyä sekä hiljattain tartunnastaan tiedon saaneet että pitkään
hiv-positiivisina eläneet. Kursseilla
on ammatillisesti ohjattua työskentelyä, luentoja ja virkistäytymistä. Vuosittain järjestetään kurssit ainakin
homo- ja bimiehille, naisille, maahanmuuttajataustaisille ja perheille. Lisäksi järjestetään leirejä ja tapaamisia hiv-tartunnan saaneille lapsille ja
nuorille, kertoo pitkään sope-kursseja
ohjannut Hiv-tukikeskuksen Tampereen toimipisteen työntekijä, psykologi Katariina Huuhka.

Hiv-tukikeskuksen liikkuva testausyksikkö Vogue-saunan takapihalla

koittaisen CHECKPOINT 2.0 -testauspalvelun ja liikkuvan testausyksikön
käynnistäminen on selvästi madaltanut miesten kynnystä hakeutua testiin ja lisännyt testissä kävijöiden
määrää. Tartuntoja on löydetty entistä tehokkaammin, jolloin on pystytty
vaikuttamaan tartunnasta tietämättömien määrään ja sitä kautta ennaltaehkäisemään myös uusia tartuntoja, toteaa Keronen.
Vuosi 2014 oli historiallinen Hiv-tukikeskuksen testaustoiminnassa monella tapaa. Hiv-tukikeskus otti ensimmäisenä suomalaisena toimijana
käyttöön 60 sekunnin pikatestin entisen 15 minuutin testin tilalle. 60 sekunnin testi on mahdollistanut testaustoiminnan tehostamisen ja lisännyt
aikaa ja mahdollisuuksia testaustilanteessa tapahtuvalle seksuaaliterveysneuvonnalle. Lisäksi Hiv-tukikeskuksen työntekijät ovat ensimmäistä
kertaa jalkautuneet testaamaan toimipisteiden ulkopuolelle, kuten
Pride-puistojuhlaan, yökerhoon,
puistoihin, homosaunaan ja videopaikkojen läheisyyteen, eli sinne missä ihmiset ovat. Toiminnan tarkoituksena on laskea testiin hakeutumisen

kynnystä ja vähentää hiv-tartuntaan
liittyvää stigmaa. Kampanjan slogan
kuuluukin:

”Meillä kaikilla on hivstatus. Tiedätkö omasi?”.
Positiivisia palveluja
Hiv-tukikeskuksessa on aina vaikuttamis- ja ennaltaehkäisytyön rinnalla
tuotettu palveluja tartunnan saaneille
ja se on yhä merkittävä osa toimintaa.
Hiv-tukikeskus järjestää asiakkaille
maksuttomia sopeutumisvalmennuskursseja, vertaistukitoimintaa, sosiaaliohjausta sekä tuki- ja kriisipalveluja.
Kaikki palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan elämäntilanteen,
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Apua
ja tukea on mahdollista saada pelkällä puhelinsoitolla tai varaamalla ajan
työntekijälle. Toimintaan voi osallistua myös hakemalla sopeutumisvalmennuskurssille.
- Kurssien tavoitteena on tukea toimintakykyä ja elämänhallintaa, löytää
voimavaroja sekä saada vertaistukea
toisilta tartunnan saaneilta. Kursseista

Hiv-tukikeskuksen uusi
sosiaaliohjaaja
Hiv-tukikeskus sai helmikuussa tiimiinsä uutta verta, kun sosionomi Anni Susineva ja terveydenhoitaja Veera Leppänen astuivat remmiin.
Veera tulee seksuaaliterveyden edistämistyön suunnittelija Maria Oinosen vanhempainvapaan sijaiseksi ja
Anni täyttää tyhjänä olleen sosiaaliohjaajan paikan.
Hiv-tukikeskuksessa ollaan erityisen
tyytyväisiä siitä, että hiv-positiivisille
suunnatut sosiaaliohjauspalvelut jatkuvat ja toivotaan, että jatkossa asiakkaille voidaan tarjota yhä monipuolisempaa tukea. Sosiaaliohjauksessa
voi saada tukea ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa tai kriiseissä sekä
neuvontaa esimerkiksi asumiseen,
oleskelulupaan, toimeentuloon tai
erilaisiin etuuksiin ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.
- Sosiaaliohjauksessa voimme yhdessä miettiä, miten hiv-tartunta vaikuttaa asiakkaan elämään ja minkälaista tukea hän mahdollisesti tarvitsee.
Yhdessä voimme pohtia ratkaisuja eri
elämäntilanteiden asettamiin haasteisiin. Sosiaaliohjauksen tavoitteena
on edistää hiv-tartunnan saaneiden
asemaa ja oikeuksia ja autan mielelläni myös mahdollisissa syrjintätilanteissa, Susineva kertoo.
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Hiv-tukikeskuksen sopeutumisvalmennuskurssit
Maksuttomille kursseille haetaan henkilökohtaisella hakulomakkeella,
joka löytyy Hiv-tukikeskuksen nettisivulta www.hivtukikeskus.fi.
Sieltä löytyvät myös tarkemmat kurssikuvaukset.
Kurssiaikataulu:
• Nuorten kurssi 12.–14.6.2015
• Monikulttuurinen naisten kurssi 26.–28.6.2015
• Perhekurssi 28.–30.8.2015
• Hyvinvointikurssi 11.–13.9.2015

Monikulttuurinen vertaistukiryhmä
Vertaistukiryhmä on avoin kaikille hiv-tartunnan saaneille maahanmuuttajille ja heidän
läheisilleen riippumatta uskonnosta, kulttuuritaustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta
suuntautumisesta tai maassaolo-statuksesta. Ryhmään osallistuaksesi ota yhteyttä:
Batulo Essak, batulo.essak@hivtukikeskus.fi, puh. 0207 465 734.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uutisia
Uusia hiv- ja hepatiitti C -lääkkeitä 2014
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

IV
Tivicay® (dolutegraviiri) ViiV Healthcare UK Ltd / GlaxoSmithKline Oy
Dolutegraviiri on H1-viruksen monistumista estävä integraasinestäjä.
Tybost® (kobisistaatti) Gilead Sciences
Finland Oy
Yhdessä atatsanaviirin tai darunaviirin kanssa käytettävä kobisis-

taatti lisää muun samanaikaisen
viruslääkityksen tehoa. Se estää CYP3A-välitteistä metaboliaa ja näin lisää sellaisten CYP3A-substraattien
(kuten atatsanaviirin ja darunaviirin)
systeemistä altistusta, joiden hyötyosuus suun kautta annettuna on pieni ja puoliintumisaika on lyhyt.

Krooninen hepatiitti C
Kroonisen C -hepatiitin hoitoon on
kolme uutta vaikuttavaa ainetta:
Daklinza® (daklatasviiri) Bristol-Myers
Squibb Finland Sovaldi® (sofosbuviiri)
Gilead Sciences Finland Oy
Olysio® (simepreviiri) Janssen-Cilag
International NV/Medivir AB
Lähde: Terveysportti 8.1.2015
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Tulevaisuuden kondomi tuntuu paremmalta kuin paljas iho Kestää paremmin kuin lateksi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A

ustralialainen tutkimusryhmä
kehittää uudentyyppistä kondomia,
jonka toivotaan lisäävän ehkäisyvälineiden suosiota. Hydrogeelimateriaaleja hyödyntävät kondomit voisivat
tuntua jopa paremmalta kuin seksi ilman kumia, arvelevat tutkijat.
Tavoitteena on erityisesti muuttaa
kondomin käyttöön liittyviä negatiivisia mielikuvia sekä auttaa taiste-

lua HI-virusta vastaan. Tutkija Robert
Gorkinin mukaan hydrogeelimateriaaleja on ollut käytössä jo vuosikymmeniä. Niiden arvellaan olevan lateksia ja muita kondomimateriaaleja
kestävämpiä, mutta tarjoavan myös
muita hyötyjä.
”Jos teemme kondomeista niin nautinnollisia, että ihmiset eivät malta
odottaa niiden käyttöä, niin yhä use-

ammat suosivat niitä ja voimme toivottavasti estää hivin leviämisen”,
hän arvioi.
http://www.tekniikkatalous.fi/viihde/
tulevaisuuden+kondomi+tuntuu+pa
remmalta+kuin+paljas+iho++kestaa
+paremmin+kuin+lateksi/a1058068
Lähde: Tekniikka & Talous 13.4.2015

Kehitysmaiden ammattiliitot taistelevat hiv-potilaiden syrjintää vastaan
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S

unnuntaina 1. maaliskuuta vietettiin kansainvälistä syrjinnän vastaista päivää. Syrjinnän vastaisen päivän isäntänä toimi UNAIDS, joka on
YK:n alainen hiv:n ja aidsin vastaiseen
työhön keskittyvä järjestö.
Teemapäivänä muistutettiin, että kukaan ei saisi joutua syrjinnän kohteeksi hiv-tartunnan takia.
– Sitoutuminen siihen, että maailmassa ketään ei leimattaisi eikä syrjittäisi, ei ole vaihtoehto vaan velvollisuus,
UNAIDSin toiminnanjohtaja Michel
Sidibé sanoo.

Vaikka hiv/aids ei ole oikein hoidettuna enää tappava tauti, vaan krooninen sairaus, jonka kanssa voi elää
kymmeniä vuosia, se saattaa edelleen
herättää siihen sairastuneen ympäristöön kauhua ja torjuntaa.
Maissa, joissa työ on ainoa toimeentulon lähde, eikä yhteiskunta tarjoa turvaverkkoja, sairauden suurin haittavaikutus elämänlaatuun ei
välttämättä olekaan sen oireet tai lyhentynyt elämä, vaan toimeentulon romahdus syrjinnän aiheuttaman
työttömyyden takia.

Ammattiliitot apuna työsyrjinnän torjunnassa
Syrjinnän vastustaminen kehitysmaiden työyhteisöissä lähtee liikkeelle
asenteista ja myös työlaeista.
Myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on ollut näissä
hankkeissa mukana. Hiv/aids-hankkeita on ollut etenkin Afrikan alueella.
Hankkeissa on koulutettu muun muassa hiv/aids-vertaiskouluttajia paikallisiin ammattiliittoihin.
Lähde: Tehy 25.2.2015
http://www.tehy.fi/tehy/
ajankohtaista/?x22250=29808206
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Britanniassa aletaan myydä kotona tehtävää hiv-testiä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B

ritanniassa on alettu myydä kotona tehtäviä hiv-testejä, joista saa
tuloksen vartissa, kertoo BBC. Testi perustuu veripisarasta mitattaviin
vasta-aineisiin, jotka yleensä ovat havaittavissa kolmen kuukauden päästä
tartunnasta.

Asiantuntijat varoittavat, että positiiviset testitulokset on syytä varmistaa
terveydenhuollon ammattilaisten testeissä. Britanniassa arvioidaan olevan
26 000 ihmistä, joilla on diagnosoimaton hiv.

Varhainen diagnoosi ja hoito on tärkeää. Lisäksi hoitoa saaneet ihmiset
levittävät muita epätodennäköisemmin viruksen toisiin.
Lähteet STT ja Iltalehti 27.4.2015
http://www.bbc.com/news/
health-32453192

Mies, vastaa kyselyyn!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

iv-tukikeskus ja Positiiviset ry
toteuttavat kyselyn, joka on suunnattu homo- ja bimiehille, ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa
sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Kyselyn tarkoitus on selvittää
vastaajien seksikäyttäytymistä sekä
hiviin liittyviä tietoja ja asenteita.
Kysely on osa Hiv-tukikeskuksen ja
Positiiviset ry:n yhteistä kaksivuotista
SeksiPertti -kampanjaa. Kampanjan
tavoitteena on parantaa hiv-positiivisten asemaa homoyhteisössä, lisätä
hiv-tietoutta yhteisön sisällä, edistää
homo- ja bimiesten seksuaaliterveyttä sekä madaltaa kynnystä hakeutua
hiv-testiin.
Raportti kyselyn tuloksista julkaistaan
syksyllä 2015 positiiviset.fi ja miestenkesken.fi nettisivuilla. Kyselyn tuloksia käytetään SeksiPertti-kampanjan
suunnittelussa. Tuloksia hyödynnetään myös hiv-ennaltaehkäisytyön ja
-testauksen kehittämisessä sekä

hiv-positiivisille suunnattujen
palveluiden suunnittelussa.
Kysely tullaan toistamaan
kampanjan lopussa.
Kyselyn arvioitu vastausaika on 15
minuuttia ja vastaaminen onnistuu
myös mobiililaitteella/tabletilla. Vastaamisaika on 4.5.–7.6.2015. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä.
Vastaukset käsitellään ja tulokset raportoidaan luottamuksellisesti ja vastaajan anonymiteettiä kunnioittaen.
Vastaajien kesken arvotaan vuoden
kondomit ja liukuvoiteet sekä lahjakortti seksitarvikeliikkeeseen.
Kyselyyn pääset helposti näiden
sivujen kautta:
positiiviset.fi
hivtukikeskus.fi
miestenkesken.fi
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Yhtenä, vertaisista.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

uljen katuja edes takaisin. Jännittää, pelottaa. Olen menossa tapaamiseen, johon en koskaan olisi uskonut meneväni, mutta päätökseni
pitää. Haluan saada kasvot sekä tietoa asiasta joka on tullut kohdalleni.
Muutama vuosi sitten sain tietää
että olen saanut hiv-tartunnan. Tiedon myötä tuli valtaisa kriisi. Olenhan
vielä suht nuori. Elämä vielä edessä.
Mitä nyt? Miten tästä eteenpäin?
Työstin asiaa pitkään itsekseni sekä
seksuaaliterapeutin kautta ja hänen
kanssaan. Tarve oli kuitenkin saada
”kasvot” noille kolmelle kirjaimelle ja
kokemusta sekä tietoa elämästä niiden kanssa.
Nyt olen siis matkalla kohtaamaan
vastaavassa tilanteessa eläviä vertaisia. Miten niin vertaisia? Minähän
olen minä.

Miten jonkun muun elämä
voi antaa mulle perspektiiviä sairauteen?
Mitä jos kohtaan siellä entisen kumppanin? Tutun kapakasta? Mitä jos jutut alkaa leviämään? Tolla on hiv?
Olen käynyt puhelinkeskustelun paikallisen verti-tukihenkilön kanssa.
Asiallista, rauhallista sekä uskoakseni
ajantasaista tietoa olen saanut. Mutta
ei puhelin korvaa ihmistä.

Mietin vain miten pienemmällä paikkakunnalla, vaikka kaupungissa olen
ja asunkin, tuo tuleva kohtaaminen
onnistuu? Ryhmä on kuulemma kuitenkin pienehkö. Vain n. 6-8 henk.
Mukana on myös naisia. Tuleekohan
se asia häiritsemään? En usko että ainakaan itselläni olisi kovin paljoa annettavana naisille, tai että saisin heiltä mitään itselleni? Ovatkohan kaikki
Suomalaisia? Vai onko paikalla myös
maahanmuuttajia? Tokkopa sillä on
merkitystä, mutta kaikki nuo asiat tulvivat juuri nyt mieleeni.
Kohtaan annetussa osoitteessa henkilön kenen kanssa tapaaminen on sovittu. Rauhallinen, mukava vanhempi
mies katselee silmiin, kättelee lämpimästi kertoen lyhyesti tilanteen ja tapaamisen luonteen vielä kertaalleen.
Ajattelen; Helsingissä kaikki on varmaan toisin? Siellä kun heitä, tai siis
meitä, on jo satoja? Mutta omassa
kaupungissani vain reilut sata.
Iloinen puheensorina täyttää tilan johon saavumme. Jokainen moikkaa
ja tarjoaa kättä sanoen etunimensä.
Ootko ekaa kertaa täällä? Tulee kysymys.
Mulle kerrotaan että voin olla täysin anonyyminä paikalla. Saan kertoa
vain sen minkä koen tarpeelliseksi.
Istun ja olenkin kuuntelevana osapuolena. Huumori soljuu läpi keskustelun. Tunnelma on todella mukava

ja rento. Juuri tätä olisin tarvinnut jo
kauan sitten. Rohkeus vain puuttui.
Nyt olen saanut ne kaipaamani kasvot kirjaimille.

Olen saanut jakaa asiaa
josta muuten joutuu vaikenemaan. Kohdata ihmisiä jotka elävät arkeaan
samassa tilanteessa.
Kavereita, joita mulla on mahdollisuus tavata kerran kuukaudessa ennalta sovitusti. Puhua luottamuksella
ihmisenä ihmiselle. Kuunnella.
Paikalla on pidetty kuulemma pari
hyvää luentoa jo, ja lisää seuraa. Niihin haluan ehdottomasti mukaan.
Yhteistä virkistäytymistäkin on kuulemma kesän korvalla luvassa?
Tänne tulen uudelleen.
Kiitos vertaiset. Kiitos Turku.
(mä). :-D
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TULEVIA TAPAHTUMIA JA VERTAISTAPAAMISIA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V

ertaistapaamiset ovat vertaistukitapaamisia, jotka on tarkoitettu hivtartunnan saaneille ja heidän läheisilleen. Tapaamisiin ovat tervetulleita
niin uudet kuin vanhat tartunnan saaneet kuin myös ne hiv-tartunnan saa-

neet, jotka eivät ole aikaisemmin
osallistuneet tapaamisiin. Sinun ei
tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi tapaamisiin ja Positiivisten
toimintaan. Tapaamisissa toivomme
vaitiolovelvollisuutta.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tapaamiset Positiivisten
tapaamispaikassa:
Naiset
La 6.6. ja 29.8. klo 18
Naisten yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7457
Homo- ja bi-miehet
La 15.8. klo 18
Miesten yhdyshenkilö
puh. 044 750 7456
Nuoret
Pe 29.5. ja 21.8. klo 18
Nuorten yhdyshenkilö
puh 044 750 7468
+55 tapaamiset
Su 14.6 klo 10
La 8.8. klo 13
+55 yhdyshenkilö
puh 044 750 7467
Läheiset
To 8.10. klo 17 puolisot
ja kumppanit
To 22.10 klo 17 sisarukset,
vanhemmat, ystävät

Tapaaminen kaikille
La 19.9. klo 15–18
Tapaaminen on tarkoitettu
kaikille hiv-tartunnan saaneille
ja heidän läheisilleen riippumatta
iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
MINÄ JA HIV-KESKUSTELURYHMÄ
Positiiviset ry:ssä järjestetään suljettu
kolmen kerran keskusteluryhmä liittyen hivin kanssa elämiseen.
Keskustelun vetäjinä toimivat
Positiiviset ry:n työntekijät
Sini Pasanen ja Juha-Erkki Kants.
Keskusteluryhmä on tarkoitettu
sinulle, joka haluat pohtia ja keskustella hivistä ja sen vaikutuksesta elämääsi toisten hiv- tartunnan saaneiden kanssa.
Ryhmään otetaan 4-8 henkilöä.
Ryhmä sulkeutuu ensimmäisen kerran jälkeen ja sen jälkeen ryhmään
ei pääse enää mukaan.
Keskusteluillat pidetään
Positiiviset ry:n toimitiloissa
Kampissa keskiviikkoisin
30.9., 14.10. ja 28.10 klo 17–19

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
vertaistuen koordinaattori
Juha-Erkki Kants,
Puh. 044 750 7462,
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

Alueelliset tapaamiset:
Oulu
Ke 12.8. klo 17–19
yhdyshenkilö Juha-Erkki,
Puh. 044 750 7462
Hämeenlinna
La 13.6 grillausta
La 3.10 vierailu vankilamuseossa
Hämeenlinnan yhdyshenkilö
puh. 044 750 7453
Tampere
Su 7.6.
Su 2.8. klo 15
Tampereen yhdyshenkilö,
puh. 044 750 74
Turku
Ke 27. 5. klo 13 tapaaminen
virkistäytymisen merkeissä
Ke 31.8 klo 18
Turun yhdyshenkilö,
puh. 044 750 7452
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TIETOA JA TUKEA
HIV-POSITIIVISILLE
Positiiviset ry ja Hiv-tukikeskus
järjestävät vuoden 2015 aikana kolme luento/keskustelutiaisuutta. Tilaisuudet on tarkoitettu niille hiv-positiivisille, joiden tartunta on hiljattain
todettu tai jotka eivät aiemmin ole
osallistuneet toimintaan. Osallistua
voivat kaikki riippumatta iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Tilaisuudet pidetään Tampereen ja
Oulun Hiv-tukikeskuksen tiloissa.
Pyydämme teitä ilmoittautumaan
viikkoa ennen tilaisuutta kahvitarjoilua varten.
Stigma
Luento/keskustelutilaisuus hiviin liittyvästä stigmasta ja sen vaikutuksesta hiv-positiivisen elämään. Aiheesta
alustamassa Positiiviset ry:n työntekijä Juha-Erkki Kants.
Oulu la 23.5 klo 13 ja
Tampere Ke 10.6.klo 17
Seksi, seksuaalisuus ja turvaseksi
Oman seksuaalisuuden toteuttaminen on olennainen osa elämää ja jatkuu tartunnan toteamisen jälkeenkin.
Kertoako kumppanille tartunnasta?
Turvalliset seksitavat? Muuttunut kehonkuva? Nämä kysymykset askarruttavat usein alkuvaiheessa. Aiheesta
alustamassa muun muassa Hiv-tukikeskuksen Miesten kesken turvallisesti- työntekijä.
Oulu 7.11. klo 13
ja Tampere 3.10 klo 13

Lääkehoito
Asiantuntijavieraana Tampereella on
infektiolääkäri Jaana Syrjänen TAYSista ja Oulussa infektiohoitaja Riikka Lyijynen OYSista. Molemmille voi
esittää kysymyksiä liittyen lääkitykseen, sen aloittamiseen, sivuvaikutuksiin ym.
Oulu ke 9.9. klo 17 ja
Tampere ke 16.12 klo 17
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Juha-Erkki Kants Positiiviset ry
puh 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi
Katriina Huuhka Hiv-tukikeskus
Tampere, puh 0207 465 754
katariina.huuhka@hivtukikeskus.fi
Mervi Valjus Hiv-tukikeskus Oulu
puh 0207 465 784
mervi.valjus@hivtukikeskus.fi
Kaikista vertaistapaamisista ja
tapahtumista ilmoitetaan myös
kotisivuillamme www.positiiviset.fi.
Lisätietoja tapaamisista sekä tapaamispaikan saat tietoosi yhdyshenkilöiltä tai toimistoltamme
(09) 692 5441 tai Juha-Erkiltä
puh 044 750 7462
juha-erkki.kants@positiiviset.fi

