BİLGİLEN! HIV HEPİMİZİ İLGİLENDİRİR

HIV/AIDS
HEPİMİZİ İLGİLENDİRİR
HIV bugün dünyada ve KKTC’de
tüm din, dil, etnik köken, meslek,
yaş, kadın, erkek, çocuk ayrımı
yapmadan herkesi etkileyebilir.
HIV hepimizi ilgilendirmektedir...
HIV ve AIDS farklıdır
HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Türkçe’de ‘’İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsü’’
olarak adlandırılan bir virüstür. Bu virüs tedavi alınmadığı durumda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve etkisiz hale gelmesine
neden olur.
AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome)
Türkçe’de ‘’Kazanılmış Bağışık Yetmezlik
Sendromu’’ olarak adlandırılan HIV’in neden
olduğu hastalıklar bütünüdür. AIDS, HIV
pozitif bir kişide, bağışıklık sisteminin
zayıflaması sebebiyle ciddi bir enfeksiyonun
gelişmiş olmasıdır. Tedavi almayan HIV pozitif kişiler ancak hastalığın son döneminde
AIDS tablosuna girebilirler. Her HIV pozitif
kişi AIDS değildir.


HIV zannedildiği kadar
bulaşıcı değildir
HIV sosyal ilişkilerle, öpüşmekle, sarılmakla,
aynı ortamda bulunmakla, aynı çatal–kaşığı,
aynı havuzu, aynı tuvaleti kullanmakla,
sivrisinek ısırmasıyla, gözle görünür miktarda kan içermedikçe tükürükle, ter ile
bulaşmaz.
- Korunmasız cinsel ilişki: HIV’in en yaygın
bulaşma şeklidir. Korunmasız oral, anal ve
vajinal cinsel ilişki sırasında virüs vücuda
girebilir. Her tip korunmasız cinsel ilişki ile
HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bulaşabilmektedir.
- Kan ve kan ürünleri: İçinde virüs bulunan
kan veya kan ürünlerinin nakli ya da doku ve
organ nakilleriyle bulaşma olabilmektedir.
Ortak enjektör kullanımı kan alışverişine
neden olabileceğinden geçiş yoludur. HIV
dış ortamda oksijen ve güneş ile temas
ettiğinde uzun süre yaşayamamaktadır.
Kanın miktarına göre dış ortamda saniyeler,
en fazla dakikalar içinde bulaştırcılığını yitirir.

- Anneden bebeğe: HIV gebelik süresince,
doğum sırasında ve emzirme ile bebeğe
geçebilmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bulaş % 20-30’dur. Günümüzde
gelişmiş tıp sayesinde HIV pozitif anneler
virüsü taşımayan bebek sahibi olabilmektedir. Ancak HIV pozitif anne gebeliği
süresince de tedavi alıp, gerekli önlemler
alınırsa bebeğe geçiş % 0,5’in altına kadar
düşürülebilmektedir.

HIV’den kaçmadan da korunabilirsin
- Her türlü ve her cinsel ilişkide kondom
(prezervatif ) kullanarak.
- Kontrol edilmiş güvenli kan ürünleri
kullanarak.
- Ortak enjektör (şırınga) kullanmayarak.
- HIV pozitif anneden bebeğe geçişi
önlemek için gebelik öncesi ve gebelik
sırasında HIV testi yaptırarak.
- HIV pozitif annenin doğumunda gerekli
önlemler alınarak.
- HIV pozitif anne bebeğini emzirmeyerek
bebeğe geçiş engellenebilir.

HIV testi yaptırmaktan korkmayın
HIV vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık
durumuna göre uzun yıllar (2-13 yıl) herhangi bir belirti göstermeden varlığını
sürdürür.

Tüm devlet hastanelerinde HIV testi
yaptırabilirsiniz. Ayrıca pek çok özel hastanede ve laboratuvarda da test yapılıyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde isim vermeden de test yaptırmak
mümkündür. Tek yapmanız gereken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanına başvurmaktır.

HIV/AIDS kronik bir hastalıktır
Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklar
listesinde olan HIV, 1996’dan bu yana mevcut gelişmiş Antiretroviral (HIV’i baskılayan)
ilaç seçenekleriyle kontrol altında tutulabilir.
Günümüzün yenilikleri ile ise artık HIV günlük tek tablet ile tedavi edilebilmektedir.
Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV
pozitifler kaliteli ve sağlıklı bir yaşam
sürdürebilirler. Geç HIV tanısı alan ve AIDS
evresinde olan kişiler dahi ilaç tedavisiyle
sağlıklarına geri kavuşabilmektedir.

Prezervatif ile önlenebilen diğer
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
(CYBH)
Bakteriyel CYBH: Bel Soğukluğu (Gonore),
Bakteriyel Vajinoz, Yumuşak Yara, Kasık
Granülomu, Sifiliz (Frengi), Klamidya, Mikoplazma.
Viral CYBH: Genital Herpes, Genital Siğiller,
Molluscum contagiosum virusü (MCV) enfeksiyonu, Hepatit B, Hepatit C, Sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonu.
Parazitik CYBH: Trichomonas vaginalis.
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