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HIV, potilastiedote 
 
Potilastiedote ja käyttäytymissäännöt. Tartuntasuojalääkärien tartuntavaaratiedote.
Tartuntavaara 
Sinulla on HIV-infektio. HIV tarttuu veren kautta, sukupuolisessa kanssakäymisessä ja äidiltä 
lapselle raskauden tai synnytyksen aikana. Veren kautta tartunnan voi saada verensiirrossa, 
tartunnan saaneelta henkilöltä tai yhdessä käytetyistä injektiovälineistä. Tartuntavaara on myös 
silloin, jos tartuntaa kantavan verta joutuu limakalvolle. HIV ei tartu normaalissa 
kanssakäymisessä. HIV-tartunta ei parane, vaan tartunnan saanut kantaa virusta koko elämänsä. 
Tartuntavaara on olemassa myös hoidon aikana. 
 
Oireet 
Yli puolessa kaikista tapauksista HIV-tartunnan oireita esiintyy varhain, 1–4 viikkoa sen 
saamisesta. Oireita voivat olla kuume, ihottuma, kurkkukipu, imusolmukkeiden turpoaminen ja 
päänsärky, ja ne kestävät yleensä 1–2 viikkoa. Kun vastustuskyky heikkenee usean vuoden 
kuluessa, esiintyy muita oireita ja pikkuhiljaa erilaisia tulehdussairauksia, mikä tarkoittaa 
AIDSin puhkeamista. HIV:n hoitaminen voi jarruttaa tätä taudin etenemistä.  
 
HIV-tartunnan saaneet lapset 
Pikkulapset ovat herkkiä saamaan infektioita, eikä heitä saa sijoittaa tavallisiin esikouluihin. 
Hoitavan lääkärin on ilmoitettava HIV-tartunnan saaneen lapsen huoltajalle toimintaohjeista, 
jotka koskevat HIV-tartuntaa kantavaa lasta esikoulussa/koulussa. Tartunnasta ilmoittamiseen 
tarvitaan huoltajan suostumus.  
 
Ammatinharjoitus 
Ammatinharjoituksen rajoitukset ovat harvinaisia. Hoitava lääkäri arvioi yhdessä 
tartuntasuojalääkärin kanssa, onko työssään verikosketuksessa oleville lääkäreille, 
hammaslääkäreille tai muulle hoitohenkilökunnalle annettava työtä koskevat 
käyttäytymissäännöt. 
 
Kondomi suojaa hyvin 
Kondomi suojaa hyvin HIV:ltä ja muilta sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta, jos sitä käytetään 
koko yhdynnän ajan.  
 
Hygieniaohjeet 
Laita aina side myös pieniin haavoihin. Jos joku auttaa sinua, hänen on käytettävä 
muovikäsineitä. Paketoi verinen materiaali huolellisesti, ennen kuin hävität sen. Esimerkiksi 
lattialle roiskunut veri on kuivattava Klorinilla/Virkonilla tai muulla vastaavalla 
desinfiointiaineella.  
 
 
 



Sveriges Smittskyddsläkarförening  2004-07-01 med anpassning för Norrbottens län 2006-09-15 
 
Patientinformation och förhållningsregler 
HIV, översättning till finska 

  2 (2) 

 
Käyttäytymissäännöt 
• Sinun on käytävä uusintakäynneillä ja näytteenotoissa, jotka hoitava lääkäri katsoo 
tarpeellisiksi.  
• Käydessäsi terveyden- tai hammashoidossa sinun on kerrottava, että veressäsi on tartunnan 
aiheuttajaa. 
• Huoltajan on noudatettava paikallisia ohjeita, jotka koskevat HIV-tartuntaa kantavan lapsen 
sijoittamista päivähoitoon/kouluun.  
• Jos sinun vertasi joutuu jonkun toisen silmään, nenään, suuhun tai iholle, kohtaa on 
huuhdeltava vedellä. Verelle altistunut iho voidaan vesihuuhtelun jälkeen desinfioida esimerkiksi 
klooriheksidiinispriillä. Sinun on ilmoitettava henkilöille, jotka altistuvat veritartunnalle, että 
sinulla on HIV-tartunta ja että hänen on heti otettava yhteyttä infektiovastaanottoon saadakseen 
tietoa ehkäisevästä hoidosta. 
• Älä käytä muiden kanssa yhteisiä hygieniavälineitä, kuten partahöylää, partakonetta tai 
hammasharjaa. 
• Jos käytät huumausaineita suonensisäisesti, sinun on käytettävä omia ruiskuja ja neuloja etkä 
saa antaa muiden käyttää niitä. Et saa käyttää yhteistä sekoituskuppia, ja injektiovälineet on 
säilytettävä niin, että ne eivät aiheuta tartuntavaaraa muille.  
• Et saa ottaa tatuointeja tai reikiä korviin tai mennä muuhun toimenpiteeseen, jossa käytetään 
teräviä välineitä ja jossa voi syntyä verenvuotoa. Jos kuitenkin haluat tehdä niin, sinun on 
kerrottava, että sinulla on HIV.  
• Sinun on ilmoitettava ennen yhdyntää tulevalle seksikumppanillesi, että sinulla on HIV. Tämä 
koskee yhdyntää, jonka aikana penis on emättimessä, peräsuolessa tai suussa, ja muuta 
seksuaalista kanssakäymistä, jossa on tartunnan leviämisen vaara.  
• Yhdynnässä, jossa penis on emättimessä, peräsuolessa tai suussa, on käytettävä koko ajan 
kondomia.  
• Et saa luovuttaa verta, spermaa, munasoluja, elimiä tai kudosta siirrännäistä varten.
 
 
• Hiv-positiivinen nainen ei saa tartuntasuojalain (smittskyddslagen) 2 luvun 2 §:n mukaan 
imettää lastaan.  
 
Sinuun tarttunut tauti on tartuntasuojalain (smittskyddslagen) mukaan yleisvaarallinen. Siksi olet 
velvollinen noudattamaan lääkärisi antamia käyttäytymissääntöjä. Voit halutessasi pyytää 
tartuntasuojalääkäriä harkitsemaan käyttäytymissääntöjen muuttamista sinun tapauksessasi. 
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