
Muistiinpanoja
Yleisin syy heikentyneeseen immuunijärjestelmään hiviä sairastavilla ihmisillä 
on se, etteivät he käytä hiv-lääkkeitä. Immuunijärjestelmä voi joskus heikentyä myös 
muun sairauden, vähäisen ravinnonsaannin, heikkojen asuinolojen, raskauden tai 
hyvin nuoren iän tai vanhuuden takia.

Perusasiat
Tuberkuloosi ja hiv

Haluatko tietää enemmän?
NAM on Isossa-Britanniassa toimiva hiv-järjestö. Toimimme läheisessä yhteistyössä 
lääketieteen, tutkimuksen ja sosiaalialan asiantuntijoiden sekä hivin kanssa elävien 
ihmisten kanssa. Tuotamme painettua ja verkkopohjaista tietoa hivistä englanniksi 
sekä hivin kanssa eläville ihmisille että sen parissa työskenteleville ammatti-ihmisille.

Tämä materiaali perustuu alkuperäiseen NAM:n tekijänoikeuksien suojaamaan 
julkaisuun. NAM ei ole vastuussa käännöksen virheettömyydestä eikä sen 
sopivuudesta paikalliseen käyttöön.

Valitettavasti englanninkielisenä järjestönä emme pysty kommunikoimaan suomeksi. 
Verkkosivuillamme aidsmap.com on kuitenkin hakutoiminnolla varustettu tietokanta 
palveluista ympäri maailman. Voit etsiä sen avulla lähelläsi olevan järjestön tai 
terveyspalvelun. 

Voit myös lukea ja ladata muita käännettyjä materiaalejamme vierailemalla 
verkkosivuillamme aidsmap.com.

Hiv-tartunnan saaneiden edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö Suomessa Positiiviset ry 
positiiviset.fi.

NAM
77a Tradescant Road
London SW8 1 XJ
Puhelin: +44 (0) 20 3242 0820
Verkkosivusto: 
www.aidsmap.com
S-posti: info@nam.org.uk

Isossa-Britanniassa rekisteröity 
hyväntekeväisyysjärjestö numero 1011220 

Tässä esitteessä annetut tiedot heijastavat hivin 
hoitokäytäntöä ja hoito-ohjeita Euroopassa.

Sisällön ja ulkoasun suunnittelun on rahoittanut 
Ison-Britannian kansallisen terveysjärjestön NHS:n 
Pan-London HIV Prevention Programme ja NHS 
South West Essex

Käännöksen on rahoittanut Merck, Sharp and Dohme
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Tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille
Positiiviset ry, HivFinland
Malminkatu 24 C
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6925 441
Verkkosivusto: positiiviset.fi
S-posti: positiiviset@positiiviset.fi

Hiv-tukikeskus, Finnish AIDS council
hivtukikeskus.fi
Vaihde 0207 465 700
Neuvonta ja ajanvaraus hiv-testiin 0207 465 705



Bakteerit 
tartuttavat 
yleensä keuhkot, 
mutta ne voivat 
tartuttaa myös 
muita elimistön 
osia (kuten luita tai 
niveliä).

Bakteerit siirtyvät 
ihmisestä toiseen 
ilman välityksellä. 
Ne voivat päästä 
elimistöösi hengityksen 
kautta.

Tuberkuloosi on bakteeriperäinen 
tartunta.
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Voit vahvistaa 
immuunijärjestelmääsi 
hiv-lääkkeillä.

6Bakteerit saa tapettua 
tuberkuloosilääkkeillä.5

Bakteerit eivät sairastuta kaikkia ihmisiä. Sairastuminen riippuu siitä, kuinka vahva immuunijärjestelmäsi on.4
Jos immuunijärjestelmäsi 
on hyvin vahva, se tappaa 
bakteerit.

Jos immuunijärjestelmäsi on melko 
vahva, se ei tapa bakteereja, mutta 
pitää ne hallinnassa etkä tunne itseäsi 
sairaaksi.
Tätä kutsutaan ”piileväksi tartunnaksi”.

Jos immuunijärjestelmä 
on heikko, se ei pysty 
hillitsemään bakteereita. 
Tuberkuloosibakteerit kasvavat ja 
saavat sinut sairastumaan. 
Tätä kutsutaan ”aktiiviseksi 
tartunnaksi”.

Tuberkuloosin oireet
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Väsymys PainonlaskuYskä, joka kestää 
yli kolme viikkoa

Jos hiv on heikentänyt immuunijärjestelmääsi, olet alttiimpi tuberkuloosille.

Tärkeää l Tuberkuloosin aiheuttajina ovat 
ilman kautta tarttuvat bakteerit.

l Hoitamaton hiv heikentää 
immuunijärjestelmääsi. Sen takia 
voit sairastua tuberkuloosiin 
muita todennäköisemmin.

l Tuberkuloosi on hyvin vakava 
sairaus, mutta siihen on 
hoitokeino.


