OLLA
TOTTA?

s. 2

Hiv tarttuu pääasiassa
ihmisiltä, jotka eivät tiedä
omasta tartunnastaan
s. 4

Matkailulla merkittävä
rooli suomalaisten hivtartunnoissa s. 3
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JO YHDEKSÄN VUOTTA SITTEN sveitsiläiset
asiantuntijat julkaisivat julkilausuman, jossa todettiin, että
HIV EI TARTU SEKSITEITSE, MIKÄLI
HIV-POSITIIVINEN ON LÄÄKITYKSELLÄ
JA HÄNEN HI-VIRUSTASONSA ON
MITTAAMATTOMISSA.
Kesällä 2016 PARTNER tutkimus vihdoin vahvisti aiemmat tutkimukset ja havainnot: Hiv-lääkitys on tehokkain tapa estää hi-viruksen tarttuminen. Opposites Attract -tutkimuksesta raportoitiin vastaavia tuloksia kesällä 2017.
PARTNER-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hivin tartuntariskiä pariskunnissa, joissa
hiv-positiivinen käytti hiv-lääkitystä ja hänen virustasonsa oli mittaamattomissa, ja hänellä oli
seksiä ilman kondomia hiv-negatiivisen puolisonsa kassa.

HIV-TESTI
KANNATTAA!

Tutkimukseen on osallistunut yli 1100 pariskuntaa. Yli vuoden seuranta ajalla oli noin
58 000 yhdyntää. Yhtään hiv-tartuntaa ei tapahtunut lääkityksellä olevalta hiv-positiiviselta henkilöltä.
PARTNER tutkimus vahvisti aiemman tutkimuksen tuloksen: Hiv-lääkitys on tehokkain
tapa estää viruksen tarttuminen.
Vaikka hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen,
niin kondomi suojaa myös muilta seksitaudeilta.
Suomessa ei ole myöskään tapahtunut yhtään
äidistä lapseen siirtynyttä hiv-tartuntaa, mikäli
äidin hiv-tartunta on ollut tiedossa ja äiti on saanut hiv-lääkityksen. Koska hiv-tartunta äidistä
lapseen on ehkäistävissä, on Suomessa tarjottu
jo 90-luvun lopulta hiv-testiä kaikille odottaville äideille. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA >

• Saat tietää tämän hetkisen
hiv-statuksesi
• Jos testitulos on positiivinen,
pääset hoidon piiriin etkä
tartuta hiviä eteenpäin

90-90-90 - KUNNIANHIMOINEN KANSAINVÄLINEN TAVOITE KUKISTAA AIDS-EPIDEMIA
Vuonna 2020
• 90% hiv-positiivisista tietää hiv-tartunnastaan,
• diagnosoiduista hiv-positiivisista 90% saa hiv-lääkitystä ja
• lääkitystä saavista 90%:lla veren viruspitoisuus on
mittauskynnyksen alapuolella eli ”mittaamattomissa”.
Onnistuessaan tämä strategia voisi vähentää uusien hiv-tartuntojen määrää 90% ja lähes saman verran aids-kuolemien määrää.

Suomessa hiv-lääkityksellä saavutetut hoitotulokset ovat hyvät ja suurin haaste meillä onkin ensimmäisen 90%:n saavuttaminen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii hiviin liittyvän stigman vähentämistä, universaalia hiv-hoidon saatavuutta, matalan kynnyksen testauspalveluja ja monipuolisten ehkäisykeinojen hyödyntämistä, ihmisoikeuksia unohtamatta.

#BEATTHESTIGMA

VOIKO

Hiv ei estä
lasten saamista
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HIV-LÄÄKITYS ESTÄÄ
HIVIN TARTTUMISEN
> JATKUU EDELLISELTÄ SIVULTA

PEP (POST EXPOSURE PROPHYLAXIS)
ON HIV-TARTUNNALLE ALTISTUMISEN JÄLKEEN
ALOITETTAVA ESTOHOITO.
Estohoito on aloitettava mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa altistustilanteen jälkeen. Merkittävä altistus sisältyy hiv-positiivisen veren, sperman, äidinmaidon tai näkyvästi verisen eritteen joutumisesta limakalvoille, rikkinäiselle iholle
tai ihon läpi. Hiv-tartunnan saaneen ollessa toimivalla hiv-lääkityksellä, tiedetään, ettei hiv tartu seksiteitse. Tällöin myöskään PEPin aloittaminen ei ole
tarpeen. Virtsaa, hikeä, kyyneleitä, nenäeritteitä tai
sylkeä ei pidetä hivin kannalta tartunnanvaarallisena.
PREP (PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS)
ELI ENNEN HIV-TARTUNNALLE ALTISTUMISTA
OTETTAVA LÄÄKE.
PrEP tarkoittaa, että hiv-negatiivinen henkilö ottaa hiv-lääkettä estääkseen hiv-tartunnan. Tällöin
hiv-lääkettä on valmiiksi elimistössä estämässä tartuntaa. PrEPpinä käytetty lääke on kauppanimeltään Truvada. Se on tavallinen hiv-lääke, jonka käytöstä on jo paljon kokemusta. Hivin hoidossa Truvadaa käytetään yhdessä kolmannen lääkeaineen
kanssa, jotta hi-virus pysyy kurissa.
PrEPpinä sitä käytetään ilman sitä kolmatta lääkeainetta.
Truvadan käyttö ei ole täysin riskitöntä. Huolena
on, että jos saa hivin kaikesta huolimatta, niin virus

voi tulla lääkeresistentiksi. Silloin tämä yksinkertaisempi hiv-lääkitys ei enää toimi. Siksi onkin erittäin
tärkeää käydä hiv-testeissä esim. 3 kk välein, jotta
mahdollinen tartunta voidaan todeta ja siihen voidaan puuttua ajoissa. Koska kyseessä on hivin hoitoon käytettävä lääke, tulisi sitä käyttää lääkärin valvonnassa mahdollisten sivuvaikutusten havaitsemiseksi ja estolääkkeenä käytettäessä henkilön tulee
tietysti olla hiv-negatiivinen.
Termillä ”TREATMENT AS PREVENTION” (TasP)
viitataan eri tapoihin estää hivin tarttumista hiv-lääkityksellä.
Vuonna 2015 Truvada oli saatavilla ennaltaehkäisy käyttöön vain USA:ssa. Vuonna 2016 Truvada ja 2017 sen kopiolääke saivat myyntiluvat Euroopassa. Euroopassa 2016 RANSKA oli ensimmäinen maa, joka aloitti Truvadan antamisen kaikille,
jotka kokevat sitä tarvitsevansa. NORJA oli toinen
maa, missä Truvada on nyt saatavilla kaikille, jotka
kokevat kuuluvansa hivin ehkäisyn suhteen avainryhmiin. Eli ihmiset, joilla on suurempi riski saada hiv-tartunta kuin muulla väestöllä keskimäärin.
Euroopassa on saatavuus lisääntynyt (kartassa tummanvihreät maat) ja aloitettu tutkimuksia PrEPin käyttöön liittyen
(vaaleammat vihreät): Kuka olisi valmis ottamaan estolääkitystä, ketkä voisivat kuulua hiv-tartunnan kannalta riskiryhmiin, mistä ja miten lääkettä voitaisiin jaella? Punaisella merkityissä maissa ei ole edes suunnitteilla virallisia kokeiluja.

PrEPin virallinen saatavuus Euroopan alueella.
Evidence brief: Pre-exposure prophylaxis for HIV prevention in Europe. Stockholm: ECDC; 2016. (updated August 2017).

Implemented / reimbursed
Ongoing demonstration project
Planned demonstration project
No planned demonstration project
No data reported

S

uomessa on syntynyt hiv-positiivisille äideille noin
400 vauvaa. Naisille, joiden hiv-tartunta oli tiedossa raskauden aikana, on syntynyt 290 vauvaa vuoden
2013 loppuun mennessä. Tämän jälkeen vauvoja on
syntynyt noin 20-40 vuodessa, eli arviolta tähän mennessä noin 400. Tarkkaa määrää ei ole tilastoitu.
Hiv ei estä lasten saamista. Hiv-tartunnalla ei ole ainakaan
suurta vaikutusta naisen hedelmällisyyteen, eikä hivillä ole vaikutusta raskauteen. Tutkimukset, joissa on osoitettu hivillä olevan vaikutuksia raskaaksi tulemiseen ja raskauden kulkuun, eivät ole ihan viime vuosilta. Näiden tutkimusten jälkeen hiv-lääkitys on kehittynyt ja olemassa olevan tutkimustiedon valossa
lääkitys aloitetaan nykyään heti, kun hiv-positiivinen on siihen
valmis. Näin ei ole aina ollut.
Hedelmällisessä iässä olevan hiv-positiivisen naisen hiv-lääkitys suunnitellaan ottaen huomioon raskauden mahdollisuus.
Hiv-tartunnan saaneilla on myös mahdollisuus hedelmöityshoitoihin.
Tänä päivänä suuri osa hiv-positiivisten lapsista on saanut alkunsa ihan perinteisesti yhdynnällä. Mikäli pariskunnan toinen
osapuoli on hiv-negatiivinen, mahdollinen hiv-tartunnan riski on olematon hiv-positiivisen ollessa hiv-lääkityksellä ja hänen hi-virusmäärän ollessa mittaamattomalla tasolla. Tällöin
hiv-tartunnan riskiä ei käytännössä ole, ei edes suojaamattomassa yhdynnässä.
Ajoissa aloitettu hiv-lääkitys estää vertikaalisen tartunnan eli
tartunnan siirtymisen äidiltä sikiölle. Vertikaalisesti hiv voi tarttua sikiöön raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana.
Suomessa tarjotaan raskauden alkuvaiheessa hiv-testiä jokaiselle raskaana olevalle naiselle. Testaus on tärkeää, jotta mahdollinen tartunta voidaan todeta varhaisessa vaiheessa. Lääkehoito
raskauden aikana ja verikontaktin minimoiminen synnytyksessä
ehkäisevät tartunnan siirtymistä syntyvälle lapselle.
Mikäli hiv-positiivinen äiti ei ole lääkityksellä, hiv-tartunnan
riski on noin 15-40 prosenttia. Eli hiv-positiiviset vanhemmat
voivat saada hiv-negatiivisia lapsia myös ilman estolääkitystä
tai muita ehkäiseviä toimenpiteitä. Lääkitys ja hyvä hoito alentavat tartunnan riskin alle 1 prosentin. Hiv-positiivisen naisen
raskautta seurataan hieman tiheämmin ja synnytystapa suunnitellaan etukäteen. Suomessa hiv-tartunnan saaneet eivät imetä,
mutta toimivalla hiv-lääkityksellä imetyskin tulee olemaan mahdollista lähivuosina.
Juttua varten haastateltiin infektiosairauksien erikoislääkäri Inka
Ahoa HYKSistä.

Kaikki oli niin selvää,
kirkasta ja helppoa.
Sain sinut syliini,
tuijotit
jäänsinisillä silmilläsi,
niistä lumouduin.
Maailma muutti muotoaan,
kaikki mikä ennen oli
katosi.
Näen silmistäsi
maailmankaikkeuden
ja
olen pieni, niin pieni.
Mutta niin kuin tähti,
valaiset pimeyttäni
ja
rakkautesi vuoksi
tunnen itseni vahvemmaksi kuin koskaan.
-Laura
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OVATKO UUDET
HIV-TARTUNNAT
KÄÄNTYMÄSSÄ
VIHDOINKIN
LASKUUN?
Vastaajina Kirsi Liitsola ja Henrikki
Brummer-Korvenkontio THL:n
Virusinfektiot-yksiköstä
Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana todettu keskimäärin noin 170 hiv-tartuntaa vuodessa. Vuoden 2016 lopussa oli arviota 3400 tartunnan saanutta, joista noin 500 ei ollut tietoisia
tartunnastaan. MITÄÄN MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA TODETTUJEN

TARTUNTOJEN MÄÄRISSÄ TAI TARTUNTATAVOISSA EI OLE TAPAHTUNUT 2010 LUVULLA –TARTUNTOJEN MÄÄRÄ EI OLE OLLUT NOUSUSSA, MUTTA EI MYÖSKÄÄN OLE KÄÄNTYNYT TOIVOTTUUN LASKUUN. Tartuntoja todetaan kaikissa väestöryhmissä. Tietyissä

ryhmissä tartuntoja on kuitenkin suhteessa enemmän kuin väestössä keskimäärin: miesten osuus on kaksi kolmesta, valtaosa
tartunnoista todetaan 25–49 -vuotiailla, ulkomaalaisten osuus
on yli puolet ja miesten tartunnoista yli puolet on saatu miesten välisessä seksissä.

MATKAILULLA ON MERKITTÄVÄ ROOLI SUOMALAISTEN TARTUNNOISSA. Viime vuosina suomalaista alkuperää olevien tartunnoista yli puolet on saatu ulkomailla. Tartuntoja tuotiin kymmenistä eri maista. Selvästi eniten on Thaimaan tartuntoja, ja
seuraavina ovat Venäjällä, Espanjassa ja Virossa saadut tartunnat.
Huumeiden käyttöön pistämällä liittyviä hiv-tartuntoja on todettu viime vuosina hyvin vähän. Hiviä esiintyy pistoshuumeita
käyttävien keskuudessa kuitenkin noin kymmenen kertaa enemmän kuin yleisväestössämme. Tämä johtuu vuosien 1998−2003
hiv-epidemiasta tässä ryhmässä. Uuden epidemian riski kasvaa
merkittävästi, mikäli torjuntatoimenpiteitä ei pidetä riittävällä
tasolla. Tehokkaita torjuntatoimenpiteitä ovat ruiskujen ja neulojen vaihdon sisältävä terveysneuvontatyö, korvaushoito ja tartunnan saaneiden hiv-lääkehoito.
Hiv kuuluu turvapaikanhakijoilta seulottaviin infektioihin. Tartunnoissa ei kuitenkaan todettu merkittävää kasvua viime vuonna. Valtaosa pakolaisista oli lähtöisin alueilta, joissa hiviä esiintyy vähän.

Suomessa vuosittain todettujen
hiv-tartuntojen määrä
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LÄHDE: THL.FI

Miten hiv-tartunnan saaneet
voivat Suomessa?

H

ivin hoito on kehittynyt, ja nykyään
kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös hiv-hoitojen pitkäaikaisvaikutuksiin ja hiv-positiivisten elämänlaatuun. Positiiviset ry teki kyselyn
hiv-tartunnan saaneiden elämänlaadusta 2016 lopussa. Kyselyyn vastasi 117 henkilöä.
Kehittyneestä lääkehoidosta huolimatta hiv on
edelleen sairaus, johon liittyy paljon salailua, ja
harva kertoo avoimesti positiivisuudestaan. Tämän takia hiv-tartunnan kanssa elävien elämänlaatua tutkittaessa on koettu tärkeäksi tunnistaa,
missä määrin hiv-positiiviset ovat tavanneet muita hiv-tartunnan saaneita sekä vaihtaneet ajatuksia ja kokemuksia hivin kanssa elämisestä.
Suurin osa vertaistukeen osallistuvista kokee,
että ajatusten ja kokemusten vaihto helpottaa
elämää. Tutkimuksissa ei ole raportoitu huonoista kokemuksista, vaan toisten hiv-tartunnan saaneiden tapaaminen koetaan hyvin voimauttavaksi
ja vapauttavaksi. Kyselyyn vastanneista 8% ei ole
koskaan tavannut toista hiv-positiivista ja 6 prosenttia on tavannut, mutta ei varsinaisesti tunne ketään.

Vuonna 2016 omasta hiv-tartunnastaan mainitsi
satunnaiselle seksikumppanille aina 16 prosenttia vastaajista, vuoden 2013 vastaajista 20 prosenttia. Sama trendi näkyy myös tuttaville ja muille ystäville (v. 2016 8 % ja v. 2013 11 %) sekä omille
lapsille (v. 2016 15 % ja v. 2013 17 %) kertomisessa.
Työkavereille asiasta avaudutaan hieman enemmän (v. 2016 6 % ja v. 2013 5 %). Kukaan vastaajista ei kertonut ottaneensa asiaa puheeksi lastenlastensa kanssa.
Elämänlaatukyselyssä tiedusteltiin, onko kyselyyn osallistuvalla läheisiä, joille hän olisi halunnut kertoa omasta hiv-positiivisuudestaan mutta
joille hän ei ole syystä tai toisesta pystynyt kertomaan. Kaikista vuoden 2016 vastaajista myönteisesti vastasi 59 prosenttia. Naisista kysymykseen
myönteisesti vastasi 67 prosenttia.
MIKSI OMASTA HIV-TARTUNNASTA EI
KERROTA LÄHEISILLE?
74 prosenttia ilmoitti syyksi halun olla rasittamatta tai tuottamatta murhetta läheisilleen. Vastaajat eivät myöskään halua, että heidät nähdään
pelkästään hiv-tartunnan saaneina. Vastaajista
45 prosenttia pelkäsi, että tietoa hiv-tartunnasta voidaan käyttää heitä vastaan. Hiv-tartunnasta vaietaan myös siksi, että hiv-positiiviset pelkäävät ihmisten puhuvan asiasta asianomaisen
selän takana (45%).
Kun vuosien 2016 ja 2013 elämänlaatukyselyjen tuloksia vertaa aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin, näyttää siltä, että hiv-tartunnasta
ei enää kerrota läheisille yhtä usein kuin hiv-epidemian alkuaikoina. Monet hiv-tartunnan saaneet ovat sanoneet, että aiemmin hiv-näkyi jossain vaiheessa päällepäin ja että kuolema tuntui
väistämättömältä. Niinpä oli lähes pakko kertoa.
Nyt hiv ei enää näy päällepäin eikä aiheuta muita oireita tai sairauksia, joten siitä ei tarvitse kertoa kenellekään.

KENELLE HIV-TARTUNNASTA KERROTAAN?
Hiv-tartunnastaan on puolisolleen tai vakituiselle
kumppanilleen kertonut 94 prosenttia. Tyttö- tai
poikaystävälleen kertoneita on vuoden 2016 vastaajista 91 prosenttia. Työnantajalleen hiv-positiivisuudestaan on kertonut 23% vastaajista.
Kyselyssä tiedusteltiin myös hiv-tartunnasta
kertomisesta muille läheisille toimijoille. Muille kuin hivin hoitoon liittyville terveydenhuollon ammattilaisille omasta hiv-tartunnastaan on
kertonut 44 prosenttia vastaajista. Sisaruksilleen
asiasta on kertonut 43 prosenttia. Lähimmille ystävilleen oman hiv-tartuntansa on paljastanut 40
prosenttia vastaajista. Vanhemmilleen asiasta on
maininnut 38 prosenttia.
Verrattuna vuonna 2013 tehtyyn vastaavaan kyselyyn satunnaisille seksikumppaneille kerrotaan
entistä harvemmin omasta hiv-positiivisuudesta.

Kyselyn tulokset on luettavissa kokonaisuudessaan:
Positiiviset.fi ja sieltä jäsenlehti Poveri 2/2017.

Oletko kertonut seuraaville henkilöille saaneesi hiv-tartunnan?
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terveydenhuollon ammattilaiset
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Oletko kertonut seuraaville henkilöille saaneesi hiv-tartunnan?
Työnantaja
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Kuinka hyvinvoivaksi koet itsesi juuri tällä hetkellä? Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
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MIKÄ ON
HIV?

H

iv on viruksen aiheuttama
krooninen sairaus, jota ei
voida parantaa. Kun ihminen saa hiv-tartunnan, hi-virus hiljalleen tuhoaa elimistön immuunipuolustuksen hyökkäämällä auttajasoluja (CD4-solut) vastaan. Mikäli hiviä ei hoideta, etenee hiv aids-vaiheeseen. Pikkuhiljaa ihmisen oma puolustusjärjestelmä on tuhottu ja hiv-positiivinen henkilö ei enää pysty taistelemaan tavallisia bakteereita ja muita taudin aiheuttajia vastaan.
Tänä päivänä hiv-tartunnan saanut voi
kuitenkin elää tavallista elämää lääkityksen turvin.

MITEN HIV-TARTUNNAN VOI SAADA?
Hiv-tartuntaa ei voi saada henkilöltä,
joka on toimivalla lääkityksellä. Suomessa lähes kaikkien hiv-positiivisten
(n. 95%) hi-virusmäärä saadaan mittaamattomalle tasolle.
Hiv tarttuu pääasiassa niiltä ihmisiltä,
jotka eivät ole tietoisia omasta hiv-tartunnastaan. Erityisen hanakasti hiv tarttuu tartunnan alkuvaiheessa, jolloin virus
etsii isäntäsoluja lisääntyäkseen. Hiv-tartunnan alkuvaiheessa viruksia voi olla
jopa miljoona kopiota /ml verta. Kun virusmäärä on ”mittaamattomissa”, viruksia on alle 20 kopiota/ml verta.
Useimmiten hiv-tartunnan saanut ei
tiedä saaneensa hiv-tartuntaa. Noin puolet ei ole kokenut mitään ensioireita.
Hiv on huonosti tarttuva virus, eikä se
tartu lähellekään niin hyvin kuin monet
muut seksiteitse tarttuvat taudit. Hiv voi
tarttua siemennesteen, emätineritteiden,
veren tai äidinmaidon kautta. Myös monissa muissa ihmisen eritteissä voi olla

hi-virusta, mutta sitä ei ole riittävästi aiheuttamaan tartuntaa.
MITEN VAKAVA SAIRAUS HIV ON? Olemassa oleva hiv-lääkitys on tehokas, ja
toimivalla lääkityksellä hiv-tartunnan
saanut voi elää yhtä pitkään kuin hiv-negatiivisenakin. Hiviä voidaan hoitaa paremmin, jos se todetaan varhaisessa vaiheessa. Hiv-testissä kannattaa siis käydä!
Nykysuositusten mukaan hiv-lääkitys tulisi aloittaa mahdollisimman pian kaikille
hiv-positiivisille hiv-tartunnan toteamisen jälkeen. Aikaisemmin Suomessakin
on käytetty rajana mm. tiettyä CD4-solutasoa. Nyt suositus lääkityksen aloittamisesta mahdollisimman pian sisältyy
kaikkiin länsimaisiin hoitosuosituksiin.
Ehkäisevää rokotetta tai parantavaa
hoitoa ei ole näköpiirissä. Hiv-lääkitys
ehkäisee kuitenkin tehokkaasti uusia
hiv-tartuntoja.

Asiantuntijuutta hivistä ja hivin kanssa
elämisestä.
Positiiviset ry on hiv-tartunnan
saaneiden ja heidän läheistensä
edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota
tietoa hivistä ja hivin kanssa
elämisestä sekä tukea hiv-tartunnan
saaneita ja heidän läheisiään.

MAAILMAN AIDS-PÄIVÄN
ERIKOISNUMERO 1.12.2017
POSITIIVISET RY:N POVERIJÄSENTIEDOTE
Toimitus: Positiiviset ry
Paino: Painotalo Casper Oy

C-HEPATIITTI
VOIDAAN PARANTAA
C-hepatiittiin on olemassa toimiva lääkitys, joka parantaa infektion kokonaan. Tieteellisen kehityksen myötä hoidoista on tullut tehokkaampia ja niiden sivuvaikutukset ovat vähentyneet
huomattavasti. Kansallisen C-hepatiittistrategian tavoitteena on hävittää C-hepatiitti Suomesta kokonaan, mahdollistamalla uusien lääkkeiden parempi saatavuus sekä mataloittamalla hoitoon pääsyn kynnystä. C-hepatiitti voidaan havaita joko pikatestillä tai suoniverinäytteestä, ja
testiä voi pyytää esim. omalta terveysasemalta tai terveysneuvontapisteistä.

Positiiviset ry / HivFinland
p. 09 692 5441
positiiviset@positiiviset.fi
Malminkatu 24
00100 Helsinki
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• Saat tietää tämän hetkisen hiv-statuksesi
• Jos testitulos on positiivinen, pääset hoidon piiriin
etkä tartuta hiviä eteenpäin

S

uomessa arvellaan olevan noin 500 henkilöä, jotka eivät tiedä omasta tartunnastaan. Koska hiv voi olla oireeton vuosia, tartunnan saanut voi tietämättään levittää tartuntaa eteenpäin. Hiv ei sitkeistä uskomuksista huolimatta ole vain pistämällä huumeita käyttävien tai
homojen tauti, vaan heterotartuntoja on enemmän.
Hiv ei näy päällepäin ja hiv-tartunta voidaan todeta vain hiv-testillä. Hiv-testi ei kuulu
mihinkään verikoe-paketteihin eikä hiviä testata ennen leikkauksia.
Varhain todettu hiv-tartunta mahdollistaa myös hoidon aloittamisen ajoissa. Nykyään hiv on krooninen sairaus, johon on olemassa tehokas lääkehoito. Hiv-tartunnan saaneiden elinajanodote on yhtä pitkä kuin hiv-negatiivisten, kunhan hiv -tartunta löydetään ajoissa.

NOPEIMMILLAAN HIV-TESTITULOKSEN SAA JO MINUUTISSA
Hiv-testi tehdään tavallisesti joko kyynärtaipeen laskimoverestä tai sormenpään veripisarasta. Suoniverinäytteen vastauksen saamiseen voi mennä noin viikko, mutta sormenpäästä testattaessa käytetään pikatestiä ja tuloksen voi saada minuutissa.
Hiv-testi on ns. vasta-ainetesti, jolla mitataan onko elimistöön muodostunut hiv-viruksen vasta-aineita. Vasta-aineet näkyvät kaikilla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua mahdollisesta tartunnasta.
Internetissä on saatavilla myös maksullisia kotitestejä, joilla hiviä voi testata kotioloissa. Testien laatu
vaihtelee, eikä niistä ole riittävästi kokemusta kotikäytössä. Mikäli tilaat netistä hiv-testin, varmista, että
se on CE-merkitty. Suomen markkinoille on tulossa maksullinen kotitesti. Evaluointia tehdään parhaillaan THL:n ja Hivpointin yhteistyönä ja siinä kartoitetaan mm. testin ohjeistuksen ymmärrettävyyttä
käyttäjäkokemusten perusteella.
Mikäli testin tulos on positiivinen eli testissä todetaan vasta-aineita, tarkoittaa se mahdollista hiv-tartuntaa. Tulos varmistetaan aina suoniverinäytteestä tehtävällä vasta-ainetutkimuksella, jonka tuloksen
saa noin viikossa. Hiv-tartuntadiagnoosin tekemiseen vaaditaan varmistustesti. Negatiivinen testitulos merkitsee sitä, että veressä ei ole todettu hi-viruksen vasta-aineita eli testatulla ei ole hiv-tartuntaa.
Hiv-testi voidaan tehdä myös syljestä. Sylkitesti ei ole yleisesti käytössä Suomessa.
MISSÄ PÄÄSEE HIV-TESTIIN?
Hiv-testiin voi hakeutua mm. terveysasemille, sukupuolitautien poliklinikalle, opiskelija- ja työterveydenhuoltoon sekä useisiin, pääasiassa järjestöjen pyörittämiin testauspaikkoihin. Myös yksityiset lääkäriasemat tekevät maksullisia hiv-testejä. Osassa terveyskeskuksista testiin pääsee nimettömänä.
Anonyymeja, maksuttomia pikatestejä tehdään mm. Hiv-pointissa ja osassa SPR:n Pluspisteistä. Positiiviset ry:ssä pääsee hiv-testiin 1-2 krt kuussa, jolloin on mahdollisuus päästä myös hiv-positiivisen testaamaksi.

Aidsin ”kulta-ajat”
ovat ohi

MEILLÄ ON KEINOJA estää hiv-tartunta ja pystymme estämään
hivin etenemisen aids-vaiheeseen.
Nykyhoidolla hiv-tartunta ei lyhennä elinikää, eikä hiv etene
koskaan aids-vaiheeseen. Hiv-hoitoon tulee kuitenkin sitoutua
loppuiäksi.
1990-luvun puolivälin jälkeen käyttöön otettu kolmoislääkitys on pitänyt hiv-tartunnan saaneet ihmiset terveinä. Yhdistelmähoidon vaikutukset olivat havaittavassa hyvin pian, kun
lääkitys romahdutti kuolleisuuden hiviin ja aidsiin.
Tänä päivänä tiedetään varmuudella, että hiv-infektio ollessa
hallinnassa ja virusmäärän mittaamattomissa, hivin tartuntariski seksiteitse häviää.

Maailman aids-päivänä julkaistaan Angry Aidsin jouluvinkit!
Maailmanaidspaiva.fi
Maailman aids-päivä
ANGRY AIDSIN JOULUVINKIT TARJOILEE:

LUOVA TOTEUTUS:

