Anti–HIV testinin pozitif (seropozitif) oldu¤unu söyleyebilmemiz
için Western Blot testi denen do¤rulama testininde yap›l›p
sonucunun pozitif olmas› gerekmektedir. Anti–HIV testi, üniversite
hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda, sigorta ve devlet
hastanelerinde ve özel laboratuvarlarda yapt›r›labilir.
Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri Nedir?
HIV bulaﬂmas›, AIDS hastal›¤›, hastal›ktan korunma, test yapt›rma,
hastalar›n bak›m ve tedavisi hakk›ndaki bilgileri, kiﬂiler yüz yüze ya
da telefonla baﬂvurarak, dan›ﬂmanlardan ö¤renebilirler.
Dan›ﬂmanl›k hizmeti, test yapt›rmadan önce ve sonra mutlaka
al›nmal›d›r.
HIV/AIDS’in Tedavisi var m›d›r?
HIV/AIDS’in tedavisinde olumlu geliﬂmeler vard›r. Retrovirüs
grubunda bulunan HIV virüsüne etkili olduklar›ndan antiretroviral
ad› verilen ilaçlar elde edilmiﬂtir. Bu ilaçlardan farkl› etki mekanizmalar› olanlar›n ikisinin ya da üçünün birlikte kullan›m›yla baﬂar›l›
tedavi mümkündür. Tedavinin ana amac›: kandaki virüs miktar›n›
gösteren viral yükün bask›lan›p en alt düzeye indirilmesi hatta yok
edilmesi, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin korunmas›, HIV enfeksiyonunun
etkilerinin azalt›lmas›, yaﬂam kalitesinin art›r›lmas›, AIDS’den
ölüm oran›n›n azalt›lmas›d›r. Tedavi doktor kontrolünde ve kesintisiz sürdürülmelidir. F›rsatç› enfeksiyonlar›n ço¤unu tedavi etmek
mümkündür. AIDS’e karﬂ› bugüne kadar kullan›labilecek aﬂ›
bulunamad›.
HIV’nin Dezenfeksiyonu Yap›labilir mi?
Spermdeki ve vajina salg›s›ndaki HIV, d›ﬂ ortamda birkaç saatte,
kuru ortamda ise yar›m saatte ölür. HIV kurumuﬂ kanda k›sa
zamanda ölür. Hastan›n ya da seropozitif kiﬂinin kan›, spermi veya
vajina salg›s›n›n bulaﬂt›¤› eﬂyadaki HIV’nin öldürülmesi:

• Eﬂyay› birkaç dakika kaynatarak ya da 60°C’de 30 dakika
›s›tarak virüs öldürülür.

• Suland›r›lm›ﬂ çamaﬂ›r suyu temas etti¤i HIV’i 10 dakika içinde
öldürür. 10 kez suland›r›larak kullan›l›r.

• Ultraviyole ile ›ﬂ›nlama (mavi ›ﬂ›k) HIV’nin yok edilmesi için

önerilmeyen bir yöntemdir. Ultraviyole ›ﬂ›n› do¤rudan temas
etti¤i yüzeydeki mikroplar› öldürür. Cisimin alt›nda kalan
mikroplar› öldürmez.

Deri HIV’den Nas›l Ar›nd›r›l›r?
Su ve sabunla iyice y›kama ile (en az 15 saniye) bütün mikroplar
gibi HIV de deriden uzaklaﬂt›r›labilir. Y›kand›ktan sonra derinin
alkol ile temizlenmesi uygun olabilir. Yaralanma durumunda, yara
yeri önce sabun ve su ile iyice y›kanmal›, ard›ndan tentürdiyot veya
betadin gibi bir antiseptik ile temizlenmelidir.

Sevgili arkadaﬂlar›m›z, AIDS’e
kulak ver›n, AIDS konusunda
yeterince bilgi sahibi olun.
Ö¤rendiklerinizi yak›nlar›n›za,
arkadaﬂlar›n›za aktar›n, bilinçli
olarak kendinizi korumak için
kullan›n. Baﬂkalar›n›n korunmas›
için çaba gösterin; uzun, mutlu ve
aktif yaﬂam›n s›rr›n› çözün.
AID’sin yay›lmas› ancak do¤ru
bilgilerin ›ﬂ›¤› alt›nda önlenebilir.

D‹NLE! Ö⁄REN! YAﬁA!
AIDS hakk›nda bilgi almak, yada AIDS
hastalar›na yard›mc› olmak isteyenler için:
AIDS Savaﬂ›m Derne¤i, Rumeli Caddesi,
‹pek Apt. No 70/7, 80220 Osmanbey, ‹stanbul
Telefon: 0212 231 07 60 veya 219 93 41
Email: tasd@turk.net
Web sitesi: www.aidsdernegi.org.tr
Bizi ba¤›ﬂlar›n›zla destekleyiniz: Türkiye ‹ﬂ Bankas› ‹stanbul Tip
Fakültesi Çapa ﬁubesi/‹stanbul
Banka Hesap No: 1200 30440 3084081

K›zlar›m›z,
delikanl›lar›m›z,
kad›nlar›m›z,
erkeklerimiz …

AIDS

’e

kulak verin:
Dinleyin,
Ö¤renin,
Yaﬂay›n!

Her çocuk için
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANLI⁄IN GEL‹ﬁMES‹

Anti–HIV Testi Nedir? Ne Zaman Yap›l›r?
Nerelerde Yapt›r›labilir?
HIV vücuda girdi¤inden itibaren, vücutta bununla savaﬂmak için
özel antikorlar oluﬂur. Kandaki bu antikorlar›n ELISA yöntemiyle
saptanmas›na Anti–HIV testi denir. HIV antikorlar›n›n ELISA
yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaﬂmas› için 3 ayl›k bir süreye
(pencere dönemi) ihtiyaç vard›r. Bu nedenle test, bulaﬂma
olduktan 3 ay sonra yap›lmal›d›r.

AIDS Nedir? Nas›l Bir Hastal›kt›r?
AIDS bulaﬂ›c› bir virüs hastal›¤›d›r. Mikrobu HIV ad› verilen
virüstür. HIV girdi¤i vücudun, mikroplara karﬂ› koyma yetene¤ini
sa¤layan ba¤›ﬂ›kl›k sistemini etkileyip yok eder. Direnci azalan
vücutta, HIV’nin etkisinin yan› s›ra, çeﬂitli mikroplarda hastal›klara
neden olurlar.
HIV Pozitif Nedir?
Kan›nda HIV virüsü bulunan kiﬂilere HIV pozitif denir. Bu kiﬂiler
ayn› zamanda kan›nda antikor bulunan seropozitif (Anti–HIV testi =
ELISA testi pozitif) kiﬂilerdir.
AIDS Hastal›¤›n›n Belirtileri Nelerdir?
HIV bulaﬂt›ktan sonra, AIDS hastal›¤› belirtileri kiﬂinin yaﬂam
koﬂullar›na ve vücut direncine göre, 5–15 y›l, hatta bazen daha
uzun bir süre sonra ortaya ç›kar. HIV bulaﬂt›¤› vücutta çeﬂitli
hücrelere, özellikle CD4T kan hücrelerine yerleﬂerek ço¤al›r.
Zarar gören CD4T hücreleri giderek azal›r ve bunun sonucu olarak
vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sistemi y›k›ma u¤rar.
Vücut direnci zay›flayan hastada, normalde zarars›z olan, hafif
geçen ya da ender rastlanan baz› hastal›klar belirir. Ayr›ca lenf
bezlerinde büyümeler, a¤›z ve deride tekrarlayan uçuk, yara ve
lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateﬂ, gece terlemeleri, kilo
kayb›, ishal, öksürük görülür. Tüberküloz, pamukçuk, di¤er
bakteri, mantar ve protozoon hastal›klar› ‘f›rsatç› enfeksiyonlar’
ortaya ç›kar. Kiﬂide bu belirtilerin ancak birkaç tanesinin bir arada
bulunmas› durumunda AIDS düﬂünülebilir. Kaposi sarkomu ve
baz› lenfomalarda HIV enfeksiyonunu düﬂündüren önemli
belirtilerdendir. Kesin tan› için anti–HIV testi yap›l›r.
HIV Nas›l Bulaﬂ›r?
Cinsel iliﬂki, kan ve anneden bebe¤ine olmak üzere üç yolla
bulaﬂ›r.
Cinsel iliﬂki ile bulaﬂ›r: Korunmas›z cinsel iliﬂki ile bulaﬂ›r. Tüm
bulaﬂmalar›n %80–85’i bu yolla olmaktad›r. HIV kanda bulundu¤u
gibi erke¤in sperm s›v›s›nda, kad›n›n vajina salg›s›nda da bulunur.
Cinsel iliﬂki s›ras›nda vajina, penis, anüs mukozas› veya a¤›zdaki
zedelenmiﬂ doku ve çatlaklardan vücuda girerek; erkekten kad›na,
kad›ndan erke¤e, erkekten erke¤e veya kad›ndan kad›na
bulaﬂabilir. AIDS’ten baﬂka cinsel iliﬂki ile bulaﬂan en önemli
hastal›klar; bel so¤uklu¤u (gonore), frengi (sifiliz) ve bulaﬂ›c›
sar›l›k(viral hepatit)’t›r.

Kan ile bulaﬂ›r: Tüm bulaﬂmalar›n %10–15’i bu yolla olmaktad›r.
AIDS hastas›n›n ve taﬂ›y›c›s›n›n kan›nda HIV bulunur. HIV’li kanla
bulaﬂma çeﬂitli ﬂekillerde olur:

• Kontrolsüz kan nakli ile bulaﬂ›r.
• Kullan›lm›ﬂ ve dezenfekte edilmemiﬂ, ﬂ›r›nga, i¤ne, cerrahi

aletler, diﬂ hekimli¤i aletleri, dövme aletleri, akupunktur
i¤neleri, jilet, makas gibi tüm kesici ve delici aletler ile bulaﬂma
olabilir.

• HIV’li erkek ve kad›n›n cinsel organlar›ndaki kanamalar›n veya
adet kan›n›n penise, vajinaya ve a¤›za temas› ile bulaﬂma
olabilir.

prezervatif kullanmay› ihmal etmeyin. Koruyucu k›l›f, cinsel
hayat›n›zda en büyük dostunuzdur. Ço¤umuz HIV’nin hayat
kad›nlar›nda, uyuﬂturucu kullananlarda, eﬂcinsellerde
bulundu¤unu ve kendimize bulaﬂmayaca¤›n› san›r›z. Ancak, AIDS
belirli bir sosyal grubun hastal›¤› de¤ildir. Hastal›¤›n mikrobu olan
HIV, cins, ›rk, renk, din, yaﬂ fark› gözetmeden herkese bulaﬂabilir.
HIV, kiﬂinin ya da cinsel eﬂinin HIV pozitif kiﬂilerle prezervatif
kullanmadan iliﬂki kurmas› durumunda, kiﬂiye ve eﬂine rahatl›kla
bulaﬂabilir. HIV pozitif olan kiﬂi kendisini ve cinsel eﬂini korumak
için her türlü cinsel iliﬂkisinde prezervatif kullanmal›d›r. Kontrolsüz kan nakline ve kan bulaﬂm›ﬂ aletlerin kullan›lmas›na izin
vermeyin.

• Damar içi uyuﬂturucu kullananlar›n paylaﬂt›klar› i¤ne, enjektör

• Kan naklinde AIDS testi yap›lmam›ﬂ kan asla kullan›lmamal›d›r.

• HIV’li organ, doku ve sperm nakli ile bulaﬂma olas›l›¤› vard›r.

• Kullan›lm›ﬂ ve dezenfekte edilmemiﬂ ﬂ›r›nga, i¤ne ve cerrahi

ve uyuﬂturucu madde eritilen kaﬂ›klar ile bulaﬂma olabilir.

Anneden bebe¤ine bulaﬂ›r: Tüm bulaﬂmalar›n %5–10’u bu yolla
olmaktad›r. HIV hasta veya taﬂ›y›c› anneden bebe¤ine gebelik,
do¤um veya emzirme s›ras›nda bulaﬂabilir. HIV pozifif kad›n›n
do¤uraca¤› çocu¤a HIV’nin geçme oran› %30 civar›ndad›r. Gebe
annenin tedavisi ile bu oran %7’ye düﬂmektedir. Sütle geçme oran›
fazla olmamakta birlikte, HIV pozitif annelere emzirme önerilmez.
Gebelik ve HIV ile ilgili bilgiler için AIDS Dan›ﬂma Merkezi’ne
baﬂvurunuz.
HIV’nin Bulaﬂmad›¤› Durumlar Nelerdir?
HIV günlük yaﬂamda, ayn› odada bulunma, ayn› okulda okuma, ayn›
havay› soluma ile bulaﬂmaz. HIV sa¤lam deriden geçmez.

• Tükürük, gözyaﬂ›, ter, aks›r›k, öksürük, idrar, d›ﬂk›.
• El s›k›ﬂma, deriye dokunma, okﬂama, kucaklama, öpüﬂme.
• Yiyecekler, içecekler, çatal, kaﬂ›k, bardak, tabak, telefon.
• Tuvalet, duﬂ, musluk, yüzme havuzu, deniz, sauna, hamam.
• Sivrisinek ve di¤er böceklerin sokmas›, kedi, köpek ve di¤er
hayvanlarla yaﬂamak HIV’nin bulaﬂmas›na neden olmaz.

AIDS’ten Nas›l Korunal›m?
Cinsel iliﬂki en önemli bulaﬂma yoludur. HIV her türlü cinsel iliﬂki
ile bulaﬂ›r. Güvenli yaﬂam kurallar›na uyularak, cinsel yolla
olabilecek bulaﬂmadan korunulur. Bu nedenle, cinsel iliﬂkide
mutlaka koruyucu k›l›f (kondom, prezervatif, kaput) kullan›n.
Kurdu¤unuz iliﬂkinin tehlikeli olmayaca¤›n› düﬂünseniz bile,

Test sonucu negatif olan kan kullan›lmal›d›r.

aletler, diﬂ hekimli¤i aletleri, dövme aletleri, akupunktur
i¤neleri, jilet ve makas› kesinlikle kullanmay›n, size
uygulanmas›na izin vermeyin.

• Bedeniz sizindir. ELISA testinde size uygulanacak iﬂlemler

s›ras›nda akl›n›za tak›lan sorular› karﬂ›n›zdakine sormaktan
çekinmeyin.

• HIV pozitif kiﬂi, test sonucunu ö¤rendikten sonra kesinlikle kan
vermemelidir.

• HIV’li sperm s›v›s›, genital s›v› ve kan bulaﬂm›ﬂ alet ve eﬂyan›n

yaral› dokuya temas› ile de HIV’nin bulaﬂabilece¤ini unutmay›n.
Yaralar›n›z› bantla kapayarak kendinizi koruyun.

AIDS’e Karﬂ› Güvenli Cinsel Yaﬂam Nas›l Olmal›d›r?
Cinsel Yaﬂam›n› güvence alt›na almak isteyenler için seçenekler:

• HIV taﬂ›mayan kiﬂi ile karﬂ›l›kl› sadakate dayal› iliﬂki kurmak.
• Vajinal, anal, oral (kad›n veya erkek) tüm cinsel iliﬂkilerde
prezervatif kullanmak.

• Cinsel birleﬂme yerine: okﬂamak, öpmek, mastürbasyon veya
masaj yapmak.

Cinsel Yaﬂamda Bilinmesi Yararl› Bilgiler:
Cinsel eﬂ say›s›n›n fazlal›¤›n›n HIV bulaﬂma riskini art›ran bir unsur
oldu¤u bilinmelidir. Alkol ve uyuﬂturucular do¤ru ve sa¤l›kl›
düﬂünmeyi engelleyerek, cinsel iliﬂki s›ras›nda olumsuz
davran›ﬂlara neden olabilir.

