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Önsöz
Sevgili okurlar,
HIV, AIDS ya da Hepatit hastalarının ayrımcılığa maruz kalmadan
yaşayabilmeleri önemlidir.
Bu enfeksiyonların nasıl bulaştığını ve toplumumuzu bunlara karşı
nasıl koruyabileceğimizi hepimizin bilmesi gerekir. Bunu yaparken
farklı dillerimiz ve kültürel altyapılarımızı da dikkate almamız gerekir. Kendim gibi göçmen kökenli olan insanlar, hareket halindeki
halk grupları ve etnik azınlıklar ile yıllardır yapmakta olduğum çalışmalarımda bilginin korkudan daha iyi olduğunu ve anahtarın da
kendi dilinde bilgilenme olduğunu öğrendim. Bu yüzden bu broşüre “HIV hakkında konuşuyoruz – kendi dilimizde” adını verdik.
Cinsel ilişki, cinsel sağlık ve damardan uyuşturucu kullanımı hakkında bilgilenmek ve bu
konular üzerine bazen zor da olsa konuşabilmek bize yardımcı olur ve hayatımızı daha
güvenli hale sokar.
Avrupa Komisyonu, genç insanlara, onların ailelerine ve topluluklarına ulaşmak için AIDS
& Mobility Europe (A&M)’yi kendi çabalarıyla desteklemektedir. Bu broşür size AIDS &
Mobility ağı tarafından sunulmaktadır.
Broşürün belirtilen şu önemli konularda bilgi sahibi olmanız için size yardımcı olması gerekir: HIV, Hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar nasıl bulaşır? Kişi kendisini ve diğer
insanları nasıl korur? Kişi kendisine enfeksiyon bulaşıp bulaşmadığını ve ne tür tedavi
yöntemleri olduğunu nasıl öğrenir? Burada amaç size güncel bilgiler sunmak ve kişisel
danışmanlığa ihtiyaç duymanız halinde uzman yardım imkânlarının seçimi konusunda yardımcı olmaktır.
AIDS & Mobility sizi bilgilenme ve HIV ile Hepatit testlerini yaptırma konusunda cesaretlendirmek istemektedir. Gönüllü olarak test yaptırmak etkili bir tedavi ve bakım için atılacak ilk adımdır. Kılavuzda geçen organizasyonlar ile irtibat kurmanızı öneririz. İlk irtibatta
kişinin asıl adını bildirmesi zorunlu değildir.
Sizlere bu broşürü tavsiye etmekten hem gurur hem de memnuniyet duyuyorum ve AIDS
& Mobility ortakları ile destekçilerine yapım ve dağıtıma katkılarından dolayı teşekkür
ediyorum.

Ramazan Salman,
A&M Proje yöneticisi
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Giriş
HIV prevensiyonu herkes için önemlidir. Cinsel ilişkide bulunma ya da uyuşturucu kullanma durumunuz olmasa da önemlidir. ‘Bilgi güçtür’ ve bilginizi belki bir gün bir başkasına
aktarabilirsiniz. Bu kılavuz HIV ve AIDS hakkında ve bunlarla bağlantılı prevensiyon, testler, tedavi, danışmanlık ve destek bilgilerini içerir. Ayrıca viral Hepatit, tüberküloz ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) hakkında bilgiler de içerir.
Bu hastalıkların tamamına enfeksiyonlar neden olur. Bir enfeksiyonda bulunan çok küçük
bir organizma; çoğunlukla bir virüs ya da bir bakteri vücuda girerek değişikliklerin oluşmasına yol açar ve bulaşan kişiyi hasta eder.
Değişik bulaşıcı organizmalar vücudun değişik kısımlarına yerleşirler. Bu belli bir organ
olabileceği gibi (örneğin Hepatitte karaciğerdir) belli bir sistem de olabilir (örneğin HIV’de
vücudun bağışıklık sistemidir).
HIV, Hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar kişiden kişiye bulaşarak yayılırlar. Cinsel
ilişki ve uyuşturucu kullanımı gibi bazı kişisel davranış biçimleri bu bakteri ve virüslerin
vücuda girişini kolaylaştırırlar.
Sağlığınızı şu şekilde koruyabilirsiniz:
■

Cinsel ilişkiye gireceğiniz zaman güvenli cinsel ilişkiyi tercih edin,

■

Uyuşturucu kullanıyorsanız güvenli uyuşturucu kullanımını tercih edin,

■

Hepatit A ve B aşılarını olun.

■

Düzenli olarak HIV testi ile birlikte cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlarla ilgili muayene olun.

■

Bir bulaşma riskinin söz konusu olabileceği ile ilgili tereddüdünüzün
olması halinde tüberküloz testi yaptırın.

Bu broşür neden ve nasılları açıklamaktadır.
Broşürün amacı farklı kültürden gelen ve farklı dilleri konuşan insanları, özellikle de gençler ile ailelerini kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için desteklemektir. Ayrıca korkuları
azaltmak, diyalogu artırmak, HIV ve AIDS’li kişileri maruz kaldıkları dışlanma ve ayrımcılığa karşı verdikleri savaşta desteklemektir.
AIDS & Mobility Avrupa Projesi birçok kültürden ve dilden insanı bir araya getirir. Bu
kılavuzun içinde birçok ülkenin tecrübesi bulunmaktadır.
Kılavuz, AIDS & Mobility’nin, tüm kültürlere hitap eden, yetkin HIV ve AIDS medyatörleri tarafından yürütülen, HIV kampanya eğitimleri katılımcıları için hazırlanmıştır. Ücretsiz
olarak kullanımınıza sunulmaktadır. Size faydalı olmasını dileriz.
Daha fazla bilgi ve destek için lütfen broşürün sonunda belirtilen diğer kurumlarla irtibat
kurun.
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Haklarınız
Sağlık hakkı, statü veya milliyete bakılmaksızın herkesin sahip olduğu temel
insan hakkıdır. Göç tecrübelerinden
dolayı veya prevensiyon veya sağlığın korunmasına yönelik hizmetlere
ilişkin bilgilere ulaşmada eksiklikler
yaşadıklarından göçmenler sağlıkla
ilgili belli ihtiyaçlar duyarlar ve HIV,
Hepatit, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi enfeksiyon hastalıklarının
bulaşmasında yüksek risk taşırlar.

Avrupa Birliği düzeyinde tüzük ve
kararların; göçmenlerin, hareket halindeki halk gruplarına ait kişilerin ya
da etnik azınlıkların sağlığın korunmasına yönelik hizmetlere erişimde
eşit olmalarını temin etmeleri gerekmektedir. Bir ülkede yasal oturma izni
olmadan bulunsa dahi kişinin sağlık
hakkı ve bu yüzden tıbbi hizmetlerden
faydalanma hakkı bulunmaktadır.
Her ne kadar ülkeler herkes için eşit
tıbbi müdahalede ilerlemiş olsa da
göçmenler ve hareket halindeki halk
gruplarının sağlık hizmetlerine erişiminde hala ciddi eksiklikler bulunmaktadır.
Muhtemelen kendi dillerinde bilgi ya
da uzman tercüman bulunmamaktadır. Bazı sağlık hizmetleri için ödeme
yapmak gerekmekte veya mesafe
olarak uzak yerlerde bulunmaktadırlar.

Avrupa Birliği’ne dâhil tüm ülkeler
ekonomik, sosyal ve kültürel hakları
içeren uluslar arası antlaşma (sosyal
pakt) imzalamışlardır ve sağlık hizmetlerinin herkes için kullanılabilir, ulaşılabilir,
kabul edilebilir ve yüksek kalitede
olmasını sağlamakla yükümlüdürler.
Bariyerlerin bulunmaması, aynı zamanda
sağlık kurumlarının hastalarının farklı
kültürel altyapılarını göz önünde bulundurmaları anlamına da gelmektedir.
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Yaşadığınız şehirdeki sağlık hizmetlerine
erişim konusunda daha fazla bilgi almak
için en yakındaki göçmen danışma
merkezine başvurun. Bu kılavuzun
sonundaki adresler size yardımcı olabilir.

İnsan vücudu
İnsan anatomisi
Yutak

Beyin

Gırtlak
Kalp
Atardamarlar
Kaslar
Karaciğer
Safra kesesi
Böbrekler

Lenf düğümleri
Akciğerler
Dalak
Kemik iliği
Mide
Toplardamarlar

İskelet

Pankreas

Barsaklar

İdrar kesesi

Bu broşürde geçen enfeksiyon
hastalıkları insan vücudunun farklı
kısımlarını etkilerler. Resim belli başlı

yapıtaşların ve organların nerede
bulunduğunu göstermektedir.
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HIV ve AIDS hakkında
■

HIV (Humanes Immundefizienz
Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik
Virüsü) tedavi edilmediği takdirde
AIDS’e (Acquired Immuno Deficiency
Syndrome / Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) yol açan bir virüstür.

■

HIV enfeksiyonunun erken aşamalarında henüz belirtiler olmayabilir. Bir
insan yıllarca hiçbir belirtisi olmadan
HIV bulaşmış olarak yaşayabilir ve bu
virüsü başkalarına da bulaştırabilir.

■

HIV enfeksiyonu ile ilgili güncel
tedaviler son derece başarılıdır.
Bu tedaviler sayesinde hastalığı
taşıyan kişi tüm yaşamını sağlıklı
bir şekilde geçirebilir. Antiretroviral HIV ilaçları günlük olarak
alınır ve bazı yan etkileri olabilir.

■

Eğer tedavi olunmazsa virüs vücudun
bağışıklık sistemini etkiler ve vücut
pek çok enfeksiyon ve hastalığa
karşı savaşmada ve kendisini toparlamada önemli ölçüde zayıflar.

■

■
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Tedaviler ile AIDS’in önüne geçilebilir.
Bu hastalık ancak vücudun, bağışıklık
sisteminin pek çok ciddi hastalığı
ve enfeksiyonu kaldıramayacak hale
gelip ölümle sonuçlanabilecek kadar
hassas duruma gelmesi ile gelişir.
HIV’e karşı korunmayı sağlayacak
bir aşı henüz bulunmamaktadır.

HIV ve vücut sıvıları

Virüs bu hastalığı taşıyan kişinin tüm
vücut sıvılarında bulunmakla beraber
bulaşmaya neden olacak derecede
yüksek konsantrasyon özellikle aşağıdaki vücut sıvılarında bulunur:
■ K an, meni, vajinal 
sıvı ve anne sütü

Bir insanın vücudunda enfeksiyonun
tetiklenmesi için vücuda yeterli miktarda
virüsün girmesi gerekir: Bu da akan kan
ile ya da mukozadan (ağız içi, vajina, iç
dudak, penis, sünnet derisi gibi ıslak,
ince ve hassas deri kısımları) bulaşır.

HIV’in bulaşma yolları:
■

Prezervatif kullanmaksızın vajinal
ya da anal cinsel ilişkide bulunma

■

Uyuşturucu alırken iğne veya diğer
araç-gereçlerin ortak kullanımı

■

Hijyen olmayan koşullarda dövme
yaptırma ya da piercing taktırma

■

Her ne kadar burada risk daha
düşük olsa da prezervatif alınmadan oral cinsel ilişkide bulunma
ve cinsel organın ağız ile teması,
özellikle meni ağza alınırsa ve ağzın iç mukozasında tahriş varsa.

■

■

Anneden hamilelikte, doğum
sırasında ve/veya emzirme aracılığıyla çocuğa bulaşma. Bu durum
tıbbi müdahaleler yardımıyla
güvenli bir şekilde önlenebilir.

Eğer HIV bulaşmış olduğundan şüpheleniyorsanız HIV testi yaptırmalısınız.

HIV nasıl bulaşmaz?

HIV taşıyan birisini tanıyorsanız
bu sizin için tehlikeli değildir.
■

Ortak tabak, bardak kullanma, aynı
yatağı veya tuvaleti paylaşma

■

Ter veya gözyaşının bulaşması

■

Tokalaşma

■

Dokunma, öpme

■

Penis içe girmeden yapılan
cinsel ilişki

■

Prezervatif ve kaygan madde (kaygan jel) kullanılarak yapılan oral,
vajinal ya da anal cinsel ilişki

Organ veya kan naklinde kontrol edilmemiş kan veya kan
bileşeninin kullanılması
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HIV testi
■
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Kan veya tükürük testi ile bir kişiye
HIV bulaşıp bulaşmadığı tespit edilebilir. Bazı kliniklerde sonucun hemen
verildiği ‘hızlı test’ler yapılabilmektedir. Ama çoğunlukla test sonuçlarının
alınması birkaç gün sürmektedir.

■

Bir vücuda HI virüsü girdiği zaman bu
enfeksiyona reaksiyon olarak vücut
özel bir protein üretir. Buna antikor
denilir. Yapılan test kanda HIV antikorunun olup olmadığını tespit eder.

■

Vücut bu antikoru 3 ila 12 hafta
arasında üretir. Enfeksiyonun vücuda
girişi ile antikorun üretilmesi arasında
geçen zaman tanısal boşluk olarak
adlandırılır. Bu tanısal boşluk içinde
kişiye HIV enfeksiyonu bulaşmıştır
fakat test ile tespit edilebilecek antikor henüz kanda oluşmamıştır. Dolayısıyla bu dönemde kanda, menide,
vajinal sıvıda ya da anne sütünde
yüksek oranda HI virüsü bulunduğundan diğer insanlara bulaşabilir.

■

Bu da demek oluyor ki, HIV testi
sizin testten 12 hafta önceki HIV
durumunuzu göstermektedir.

■

Testin sonuçlarını beklerken kendinizi korumaya devam edin. Test
sizi bir enfeksiyona karşı korumaz.

■

Kanda antikorun bulunması kişinin HI
virüsü taşıdığı anlamına gelmektedir.

■

Eğer testin sonucu pozitif çıkarsa bu testin sonucunu pekiştirmek amacıyla normalde
ikinci bir test daha yapılır.

NEGATİF sonuç şu anlama
gelmektedir:
■

Kanda HIV antikoru BULUNMAMIŞTIR ve bu kişi HIV taşımamaktadır.

POZİTİF sonuç şu anlama gelmektedir:
■

Testte HIV antikoru bulunmuştur. Bu
da kişide enfeksiyonun bulunduğu
ve bundan sonra kişinin yaptıracağı
tüm HIV testlerinde sonucun pozitif
çıkacağı anlamına gelmektedir.

Belirtiler

Bazı kişiler enfeksiyonun bulaşmasının hemen ardından gribal belirtilere
benzer şikâyetler yaşarlar. Bu dönem
serokonversiyon hastalık dönemi olarak
adlandırılır. Bu aşamadan sonra hastalığın belirtilerinin kendini göstermesi yıllar
sürebilir ve bu süre içinde pozitif HIV
taşıyıcısı hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Her vücudun HIV enfeksiyonuna
gösterdiği reaksiyon farklı olmakla
beraber şu belirtiler görülebilmektedir:
Tekrar eden uçuk (herpes) ve mantar
hastalıkları, şiddetli yorgunluk, gece
terlemeleri, ateş, aşırı kilo kaybı, tekrar
eden ishal, vücutta veya ağızda kırmızı/
pembe/kahverengi lekeler. Bunlar başka
hastalıkların belirtileri de olabilir ve
ancak kan testi HIV ihtimalini ortadan
kaldırır. HIV, antiretroviral ilaçlarla tedavi
edilebilir. Bu sayede HIV taşıyan kişi
sağlıklı kalır, yaklaşık olarak ortalama
bir yaşam süresine sahip olabilir. Tam
iyileşme yine de mümkün değildir. Ancak müdahale edilmediği takdirde HIV
pozitif kişilerin çoğunluğu ilerleyen zamanlarda AIDS hastalığına yakalanırlar.

Tedavi

Antiviral ilaçlar HIV enfeksiyonlu kişinin
sağlık durumunu iyileştirmede oldukça
etkilidirler ve kişi neredeyse ortalama
yaşam süresine sahip olabilir. HIV
enfeksiyonlu olup tedavisini sürdüren
kişilerin çoğunluğu AIDS’e yakalanmazlar. Günümüzde HIV’i tamamen tedavi
etmek mümkün olmamakla beraber
antiviral ilaçlar sayesinde kişi sağlıklı
kalabilir ve AIDS’in önüne geçilebilir. Bu
ilaçlar virüsün çoğalmasını ve vücudun
direnç sistemine büyük zarar vermesini önler. İlaçların günlük alınması
gerekir ve bazı ağır yan etkiler gösterebilir. Her vücut bu antiviral ilaçları
iyi bir şekilde kaldıramaz ve herkes
antiviral tedavi görmek istemeyebilir.
HIV taşıyan kişilerin bağışıklık sistemlerinin muayene edilmesi ve içinde
bulunulan duruma en uygun tedavinin
belirlenebilmesi için düzenli olarak bir
uzman doktora görünmeleri gerekir.
Maruziyet (etkenle karşılaşma) sonrası
koruma (Post-Expositionsprophylaxe)

Postexpositionsprophylaxe örneğin
korunmasız cinsel ilişki, prezervatifin
yırtılması ya da uyuşturucu iğnesinin
ortak kullanılması gibi durumlardan
sonra oluşabilecek muhtemel bulaşma riskine karşı HIV enfeksiyonunu
önlemeye yönelik uygulanan acil
durum tedavisidir. Tedavi bir ay süreyle antiviral ilaç almayı içerir ve
muhtemel kontaktan itibaren en geç
72 saat içinde başlanması gerekir.

Tedaviye başlamadan önce doktor size
yaşadığınız deneyimin risk durumunu
sorar. Tedavi yan etkiler gösterebileceğinden ancak yüksek bir riskin söz konusu olması durumunda tedaviye başlanır.
PEP tedavisini nasıl olacağınız yere göre
değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için
yakınınızdaki HIV/AIDS danışma merkezleri ile sağlık kurumlarına başvurun.
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Güvenli cinsel ilişki
Prezervatif

Güvenli cinsel ilişki, vücut sıvılarının
karşılıklı geçiş olmadan, prezervatif
gibi bariyer yöntemleri kullanılarak
hastalıkların bulaşma riskinin azaltıldığı
cinsel faaliyetlerdir. Daima güvenli
cinsel ilişkinin tercih edilmesi herkes
için önemli bir karardır. Hamile kalmak
istiyorsanız ilişkide prezervatifi kaldırmadan önce eşinizle birlikte HIV’in de dâhil
olduğu cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı test yaptırmanız iyi olur.
Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı
her zaman güvenli cinsel ilişki kararını
uygulamayı güçleştirebilir. Güvenli cinsel
ilişki, eğer önceden böyle bir karar verildiyse her zaman prezervatif taşıyarak ve
alkol ve uyuşturucunun negatif etkilerinden kaçınarak başarıya ulaşabilir.
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Prezervatif, hem kadınları hem de
erkekleri HIV de dâhil olmak üzere
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı
korur. Erkekler için prezervatif ince
lâteks (ya da poliüretan) bir hortumdur
ve penis üzerine geçirilerek spermin
vajina veya anal kanallara akmasını
önler. Sperm prezervatifin içinde kalır.
Bu, kadınlarda yumurtanın döllenmesini,
dolayısıyla hamileliği önler. Kadınlar
için prezervatif güvenli cinsel ilişkide
daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen
kadınlara ve erkekler için prezervatifi
kullanamayan erkeklere faydalı olabilir.
Erkekler için prezervatif her türlü penis
yapısına ve duruma uyacak şekilde
çok değişik şekillerde, tatlarda ve
renklerde olabilmektedir. Bir prezervatifin en önemli unsurları kalite mührü
(CE gibi) ve son kullanma tarihidir.
Ülkeye ve yere bağlı olarak prezervatifler dükkânlardan, süpermarketlerden
ya da eczanelerden satın alınmakta,
otomatlardan çekilebilmekte ya da
internette ısmarlanabilmektedir. Ayrıca
gençlik, sosyal ve sağlık kurumları
da hatta bazen ücretsiz olmak üzere prezervatif dağıtabilmektedir.

Doğru kullanılması halinde prezervatif
size ve eşinize HIV ve diğer cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlara karşı sonucu
ispatlanmış etkili bir koruma sağlarlar.
■

Vajinal ve anal cinsel ilişkide
daima prezervatif kullanın.

■

Küçük penisler için daha küçük
(dar) prezervatif temin edilerek çabuk kayması önlenir.

■

Büyük penisler için daha büyük
(geniş) prezervatif kullanarak hem
kan akışı önlenmemiş olur hem
de prezervatif kolayca yırtılmaz.

■

Oral cinsel ilişkide tadı olan (lastik tadını örter) veya kaygan madde kullanmaksızın prezervatif kullanabilirsiniz.

Anal ilişkide hem ilişkiyi daha rahat hale
getirmek, hem hassasiyeti artırmak,
hem de yırtılma riskini azaltmak için
daima kaygan madde kullanın. Hiçbir zaman iki prezervatifi üst üste kullanmayın
sürtünmeden dolayı daha kolay yırtılır.
Eğer ilişki sırasında prezervatif yırtılırsa,
sızdırma yapıyorsa veya kayarsa ve
sizce HIV enfeksiyonu tehlikesi bulunuyorsa en kısa zamanda doktora gitmelisiniz. Böylelikle PEP tedavisi uygulanabilir (tedavinin cinsel ilişkiden sonra en
fazla 72 saat içinde başlaması gerekir.
Ne kadar çabuk olursa o kadar iyidir).
Eğer hamilelik endişesi duyuyorsanız
ilişkiden sonra da hap kullanabilirsiniz.
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Kaygan madde (Jel)

Prezervatif ile ilgili tavsiyeler
Prezervatif alırken
■

Yalnızca üzerinde kalite markası
CE olan prezervatifleri alın.

■

Yalnızca lâteks ve poliüretandan yapılmış prezervatifler
güvenli ilişki için uygundur.

■

Paketin zarar görmüş olmadığından emin olun.

■

Son kullanma tarihinin geçmemiş olduğundan emin olun.
Eğer süresi geçtiyse prezervatif daha çabuk yırtılabilir.

Prezervatif kullanırken neler
YAPILMALI:

Su bazlı kaygan maddenin kullanılması
hem ilişkiyi daha rahat hale getirir hem
de hassasiyeti artırır. Ayrıca özellikle
anüs veya vajinanın kuru olması halinde
prezervatifin yırtılma ihtimalini azaltır.
Anüs kaygan sıvı üretmediğinden
özellikle anal ilişkide jeli fazla kullanın.
Bazı kaygan maddeler hamileliği önlemek amacıyla spermatisid (spermleri
öldüren bir jel) içerirler. Fakat araştırmalar göstermiştir ki Nonoxynol
maddesinin kullanımı HIV enfeksiyon
riskini artırmaktadır. Dolayısıyla nonoxynol içerikli ürünleri kullanmayınız.
Bu broşürün sonunda adı geçen kurumlar ile irtibat kurun. Onlar size prezervatif ve kaygan maddeleri nereden
temin edebileceğinizi, kendi ülkenizde
ilişki sonrası haplar ve PEP için reçeteleri nasıl alabileceğinizi söylerler.
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■

Kalite mührü olan ve son
kullanma tarihi geçmemiş
prezervatifleri kullanın.

■

Prezervatifi sıcağa maruz kalmamış yerden temin edin.

■

Her ilişkide yeni prezervatif kullanın.

■

Prezervatifinizi sadece su bazlı
kaygan madde ile kullanın.

■

Paketi dikkatli biçimde açın. Sivri
veya kırık tırnağınız varsa dikkat edin.

Prezervatif kullanırken neler
YAPILMAMALI:
■

Lateks prezervatif kullanırken hiç
bir zaman bebek yağı, vazelin veya
yağ bazlı diğer kaygan maddeleri
kullanmayın. Bunlar lateks prezervatifleri sızdırgan yapar ve yırtar.

■

Prezervatif paketini hiçbir zaman
diş veya makas ile açmayın.
Farkına varmadan prezervatife
zarar verebilirsiniz.

■

Prezervatifi takmadan önce ruloyu açmayın. Çünkü ucunda hava oluşabilir.

Prezervatifin doğru kullanımı

İlişki sırasında
■

Ne zaman geçirilmeli
■

Prezervatif geçirilmeden önce
penis uyarılmış olmalıdır.

■

Prezervatifi girmeden önce geçirin.

Prezervatifin geçirilmesi
■

■

■

Prezervatifin ucunu başparmak ile
işaret parmağınızla tutarak içinde
hava kalmadığından emin olun.
Prezervatifi, başını tutmaya devam
ederek önce penis başına geçirin ve
penis boyunca aşağıya doğru açın.
Prezervatifi penisin sonuna kadar
geçirdiğinizden emin olun.

Ara sıra prezervatifin tam olarak
yerinde olup olmadığını kontrol edin.
İlişki sırasında kaymasını önlemek
ve/veya eşinizin müdahalesini önlemek için prezervatifin kenar halkasını
penisin bitiminde tutabilirsiniz.

Boşalmadan sonra
■

Yumuşamadan önce penisi
dışarıya çekin.

■

Penisi dışarıya çekerken prezervatifi kenarından tutun. Böylece
prezervatifin kayarak vajina veya
anüs içinde kalması önlenir.

■

Penisi dışarıya çıkardıktan sonra
prezervatifi çıkarıp çöpe atabilirsiniz (prezervatifi tuvalete
atmayın – boruları ve kanalizasyon tesisatlarını tıkamaktadır).

■

Özellikle halka açık yerlerde
sonrasında temizlenin ve
arkanızda çöp bırakmayın.
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Güvenli uyuşturucu kullanımı
En güvenlisi hiç uyuşturucu kullanmamaktır. Fakat eğer uyuşturucu kullanıyorsanız riskleri azaltmanın yolları vardır.

Uyuşturucu kullanımı aşağıdaki faktörlere bağlı olarak
değişik riskler içerirler:

Eğer siz veya arkadaşlarınız uyuşturucu
kullanıyorsanız güvenli kullanım yolları
hakkında bilgilenmeniz önemlidir.

■

Uyuşturucu türü,

■

Uyuşturucuyu kullanma şekli,

■

Uyuşturucunun alındığı yer, çevre.

Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri
uyuşturucu kullananları, davranışlarını
yargılamadan veya bundan vazgeçmelerini talep etmeden desteklemektedir.
Hatta sık sık sokaklarda uyuşturucu
kullananlar aranarak kendilerine temiz
iğne, şırınga ve diğer malzemeler
temin edilmektedir. Kalacak yer, tıbbi
bakım ve karar verdikleri halde tedaviye
başlamalarında da yardım alırlar. Hatta
bazı ülkelerde düşük risk içeren miktarda uyuşturucu iğnelerinin yapıldığı özel
uyuşturucu tüketim odaları da bulunmaktadır. Bu birimlerin ana amacı uyuşturucu kullanımının getirdiği zarar ve
sağlık problemlerini en aza indirmektir.

Uyuşturucu kullanımı kabiliyetlerinizi,
karar verme özelliklerinizi, özellikle de güvenli cinsel ilişki kararınızı
değiştirebilir. Özellikle amfetamin
gibi bazı uyuşturucular cinsel isteği
artırır. Fakat diğer tarafta erkeklerde
ereksiyon kabiliyetini de etkileyerek
prezervatif kullanımını güçleştirebilir.

Eğer uyuşturucu kullanıyorsanız
yakınınızda böyle bir kurum olup
olmadığını araştırın ve bilgi ve
destek almak için başvurun.
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Bu broşürde her şeyden önce değişik uyuşturucu türleri kullanımının
risklerinin nasıl azaltılacağı yer alır.
İğne ile uyuşturucu kullanımı en yüksek riski içerir.

Güvenli şırınga kullanımı

■

Dokuya en az zararı vermek için
iğneyi sivri kısmı yukarıya gelecek şekilde ve 45 derece açıyla
tutun. İğneyi her zaman kalbe
doğru kan akışı yönünde vurun.

■

Kanın şırıngaya akıp akmadığını görmek için iğnenin
ucunu biraz geriye çekin.

■

Hortumu açın.

■

Maddeyi yavaşça damara
enjekte edin.

1. Kullandığınız araçların temiz
olmasına gayret gösterin
■

Yalnızca steril iğne ve şırınga kullanın

■

Kendi temiz kaşığınızı, filtrenizi
ve kendi temiz suyunuzu
(şişe suyu veya en az 5 dakika kaynatılmış su) kullanın.

■

Araçlarınızı hiçbir zaman
ortak kullanmayın.

2. Şırınga vurmadan önce
■

Ellerinizi yıkayın

4. Şırınga vurduktan sonra

■

İğneyi vuracağınız yeri arayın

■

■

İğne vurduğunuz yeri arada
değiştirin. Hep aynı damardan
şırınga vurursanız damarda dolaşım bozukluğu oluşabilir.

■

Şırınga vurduğunuz yeri alkollü pamuk veya en azından su
ve sabun ile temizleyin.

İğneyi damardan çıkardıktan sonra
iğne vurduğunuz yeri temiz kuru
bir pamukla ya da temiz bir kâğıt
mendil ile (parmak kullanmayın, kirli
parmak veya kullanılmış kâğıt mendil
mikrop taşıyabilir) bastırın. Böylelikle kan oturması önlenmiş olur.

■

İğneden sonra buraya alkollü pamuk
ile bastırmayın (bu kanın pıhtılaşmasını engeller; kanama devam
ettiği taktirde daha çok kan oturur,
enfeksiyon riski artar ve iyileşme
süreci yavaşlar) ve yalamayın (tükürük ağır enfeksiyonlara yol açabilir).

■

Kanama durduktan sonra şişmeyi önlemek ve iyileşme sürecini
hızlandırmak için bir ‘damar
kremi’ (aloe vera, E vitamini,
v.s.) kullanmak mantıklı olur.

■

Ve şunu unutmayın: iğne vurduğunuz yeri değiştirin ve arada bir
damarlarınızı dinlendirerek şırınga
vurmak yerine uyuşturucuyu içerek,
koklayarak veya oral yollarla kullanın.

3. Şırınga vurma
■

■

■

Rahat bir pozisyon bulun. Yalnız
olmak yerine yanınızda bir arkadaşınız varken şırınga vurmanız
riski azaltır. Özellikle aşırı dozun
söz konusu olduğu durumlarda.
Damarı bağlamak için bir sıkıştırma hortumu kullanın. Bu, damarı
bulmanızı kolaylaştırır ve iğnenin
yol açabileceği zararları azaltır.
İğne vuracağınız yeri alkollü
pamukla temizleyin.
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Aşırı dozu önleme
■

Tam olarak hangi uyuşturucuyu
şırınga ettiğinizi bilmek önemlidir.

■

Kullandığınız uyuşturucunun ne
kadar sert olduğunu bilmeniz
gerekir. Kullanıma bir süre ara
verdiyseniz (bu iki hafta da olabilir)
veya tedarikçinizi değiştirdiyseniz ilk
kullanımda düşük dozda kullanın.

Aşırı doz (Opioid) halinde
ne yapılmalıdır?

Çoğu durumda ilk yardım yetmemektedir. Acil servisi aramak hayati önem
taşır. Acil servis doktorları tıbbi bazı
ilaçlarla aşırı dozu nötralize edebilir.
Kişi bilinçli ise
■

kişiyle konuşun,

■

kişiyi uyanık tutun.

■

Hiçbir zaman yalnızken veya sizi bulamayacakları bir yerde iğne vurmayın.

Kişi bilinçsizse fakat nefes alıyorsa

■

Bir kişinin aşırı doz alması
halinde neler yapılması gerektiği hakkında bilgi alın.

■

hafifçe yüzüne tokat atın,

■

köprücük kemiğinin üzerindeki kasa bastırın,

Aşırı dozun belirtileri

aşağıdakileri deneyerek kişiyi
uyandırmaya çalışın:

■

mavi dudaklar veya tırnaklar,

■

■

tepkilerin aniden aşırı derecede azalması,

Baş parmak tırnağınız ile bir
parmak tırnağına bastırın,

■

yüzüne soğuk su serpin.

nefes almanın çok azalması ya da durması,

Kişi bilinçsizse ve nefes almıyorsa

■

■

acil servisi arayın,

■

Kişinin yanından ayrılmayın,

■

Eğer eğitimini aldıysanız
ilk yardım uygulayın.

Bilincin yerinde olmaması durumunda
uygulanacak ilk yardımı hemen herkes
öğrenebilir. İlk yardım kursları hakkında
daha fazla bilgi alabilmek için lütfen
kılavuzun sonundaki adreslere başvurun.
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Koklama, yutma, içme ya da
nefesle çekme
Koklama, yutma, içme ve nefesle
çekme şırıngadan daha güvenlidir fakat
yine de tamamen risksiz değildir. Bir
kez uyuşturucuyu koklar, yutar, içer
ya da nefesle çekerseniz etkisi bir-iki
saat içinde kendisini gösterebilir ve
beklediğinizden daha fazla olabilir.

Koklamak, yutmak veya içmeğe
göre daha tehlikelidir. Çünkü:
■

aşırı dozda koklama ihtimali daha yüksektir,

■

İnce borunun ortak kullanılması
suretiyle Hepatit B ve C ve HIV
bulaşma tehlikesi vardır. Çünkü
burun içindeki hassas doku kolay
kanayabilen bir yapıya sahiptir.

Güvenli koklamak için tavsiyeler
En güvenli yoldan başlayan
risk yelpazesi şu şekildedir:

■

Kristal veya tozu iki çay kaşığı
ile iyice ezin. Bu sayede dozunu daha iyi ayarlayabileceğiniz
ince bir pudra elde edersiniz.

■

Pipet veya ince boruyu hiçbir
zaman ortak kullanmayın. Çünkü ortak kullanımda az miktarda
kan, dolayısıyla HIV ya da Hepatit enfeksiyonu bulaşabilir.

■

Kağıt para da tavsiye edilmemektedir. Çünkü mikrop taşırlar
ve bu mikroplar bulaşabilir.

1. Uyuşturucu kullanmama
2. Yutma
3. İçme
4. Nefesle çekme
5. Koklama
6. Şırınga etme
Şırınga etme en tehlikelisidir. Çünkü
aşağıda belirtilen hususların gerçekleşme ihtimali daha yüksektir:
■

aşırı dozda alma,

■

malzemenin ortak kullanılması suretiyle HIV, Hepatit
B ve C v.s.’nin bulaşması

■

apse veya damarlarda tahribat oluşumu,

■

tromboz, kan zehirlenmesi ve kangren olma.
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Viral Hepatit hakkında
Hepatit karaciğerin iltihabıdır. A, B, C,
D ve E olarak adlandırılan pek çok virüs
Hepatite yol açabilir. Hepatit C, B ve
A hakkında bilgi sahibi olmak sağlığın
korunması için önemlidir. Hepatit tipine
bağımlı olmak üzere hastalık ‘akut’
veya ‘kronik’ seyredebilir. Akut hastalıkta kişi hızlı bir şekilde, çoğunlukla
haftalar ya da aylar içinde sağlığına
tekrar kavuşur. Kronik hastalık ise
bunun aksine uzun, hatta bazen hayat
boyu sürer. Hastalık belirtileri zaman
zaman tekrarlayıp kaybolabilir, şiddetlenebilir ve hatta öldürücü olabilir.

Hepatit C
Bulaşma

Hepatit C aslen HIV’den daha bulaşıcı
olup kanın bulaşmasıyla, özellikle de
uyuşturucu alımında kullanılan malzemelerin ortak kullanımıyla bulaşır.
Gözle görülmeyen çok küçük bir
miktar bile bulaşması için yeterlidir.
Ayrıca steril olmayan aletlerle
dövme veya piercing yaptırma ve
kontrolsüz kan nakli yoluyla ve
hamilelik ve doğum sırasında da
anneden bebeğe geçmektedir.
Cinsel yollarla nadir de olsa bulaşabilmektedir. İlişki sırasında kanama olması durumunda bulaşır.
Bu hastalığa maruz kalan insanların
¾’ünde kronik Hepatit C oluşur. Kalanlar ise virüsü doğal yollarla atlatırlar.
■
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Hepatit C’ye karşı aşı bulunmamaktadır.

Tedbir
■

Malzemeleri, pamuk, filtre ya
da boruları ortak kullanmayın.

■

Dövme veya piercing yaptırmak
istediğinizde kullanılan malzemelerin ilk kez kullanılıyor olmasına
ya da usulüne uygun şekilde steril
edilmiş olmasına dikkat edin.

■

Eğer kan lekesine müdahale
etmeniz gerekiyorsa daima koruyucu eldiven kullanın ve ağartıcı
madde kullanarak temizleyin.

Teşhis
■

Kan örneği ile yapılacak bir antikor testi herhangi bir zamanda Hepatit C virüsüne maruz
kalıp kalmadığınızı gösterir.

■

Eğer sonuç pozitif çıkarsa (yani geçmişte herhangi bir zaman bu virüse
maruz kalmışsınızdır) vücudunuzun
bu virüsü elimine mi ettiği yoksa kronik Hepatit C enfeksiyonuna mı sahip
olduğunuzu belirlemek için PCR Testi
(= Polymerase Kettenreaktion) denilen ikinci bir testin yapılması gerekir.

■

Eğer kronik Hepatit C’ye sahipseniz o zaman düzenli muayenelere ve muhtemelen de bir
tedaviye ihtiyacınız olacaktır.

Kendi ülkesindeki kan rezervlerinin
kontrol edilmesinden önceki tarihlerde
(ki bu çoğunlukla 1990’lar öncesidir)
uyuşturucu şırınga eden, dövme yaptıran ya da kan nakli yapılan herkesin
Hepatit testi yaptırması tavsiye edilir.

Belirtiler

Kronik Hepatit C’de sıklıkla uzun yıllar
boyunca açık belirtiler görülmez ve
hatta birçok insan kendisine bu virüsün bulaştığını fark etmez. Belirtiler
başladığında çoğunlukla belirsizdir
ya da gidip gelmektedir. Bazı insanlar kendisini alışılmadık şekilde
yorgun ve keyifsiz hissederler.
Birçok kişide hafif karaciğer iltihabı olur
ve belki de hiç ilerlemez. Bazı hallerde
ise karaciğerde, enfeksiyonun bulaşmasından sonra 20–30 yıl içinde siroz
ya da kansere yol açacak hasar oluşur
Tedavi

Halihazırda Hepatit C virüsü (HCV)
içeren enfeksiyon vakalarında , antiviral bir tedavi ile – virüsün tipine
bağlı olmak üzere – % 50–80 arasında
iyileşme sağlanabilmektedir. Tedavi
herkes için önerilememektedir. Bazı
insanların karaciğerlerinde bir tahribat ya da tahribatta ilerleme olup
olmadığını tespit etmek için düzenli
kontrol edilmesi gerekir. Güncel olarak
uygulanan antiviral tedavi 6–12 ay
arasında sürmektedir ve tolere edilmesi
güç yan etkiler gösterebilmektedir.
Fakat enfeksiyonun tedavisi ciğerlerde
daha fazla zararın oluşmasını önler.
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Hepatit B
Bulaşma

Hepatit B HIV’den çok daha fazla
bulaşıcıdır ve vücut sıvılarının (ör. kan,
sperm, vajinal sıvı ve tükürük), bulaşması yoluyla bulaşır. Dışkı ile irtibat da
enfeksiyonu bulaştırabilir. Avrupa genelinde çoğu Hepatit B enfeksiyonu cinsel
ilişki, özellikle de anal ilişki ve enfeksiyon bulaşmış uyuşturucu araçlarının
ortak kullanımı yoluyla bulaşmaktadır.
Bu virüs diş fırçasının ortak kullanımı,
steril olmayan araçlarla dövme veya piercing yaptırma ya da kontrol edilmemiş
kan rezervleri aracılığıyla da bulaşabilir.
Gelişmekte olan ülkelerde virüsün hamilelik sırasında ya da doğum sırasında
anneden bebeğe bulaşması vakasına da
sık rastlanmaktadır. Birkaç nesil öncesinde Hepatit B Avrupa’nın bazı bölümlerine de, özellikle güneyine yayılmıştır.
■

Hepatit B’den korumaya yönelik bir aşı bulunmaktadır.

■

Herkes Hepatit B aşısı vurulmalıdır. Bu aşı birçok ülkenin
yeni doğan bebek ve çocuk aşı
programında bulunmaktadır.

■

Doktorunuza ya da halk sağlığı merkezlerine test ve aşı için başvurun.

Tedbir
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■

Hepatit B aşısı olun.

■

Uyuşturucu araçlarını kimseyle
ortak kullanmayın.

■

Güvenli cinsel ilişkiyi uygulayın:
Anal ve vajinal cinsel ilişkide
prezervatif kullanın.

■

Dövme veya piercing yaptıracağınız
zaman aletlerin ilk kez kullanılıyor
olmasına ya da doğru şekilde steril
edilmiş olmasına dikkat edin.

Teşhis

Değişik kan testleri sizin daha önce
hiç Hepatit B virüsüne maruz kalıp
kalmadığınızı, kaldıysanız eğer bundan dolayı kronik rahatsızlığınız olup
olmadığını ya da aşıdan dolayı veya
enfeksiyonu yenmek suretiyle bağışıklık
kazanıp kazanmadığınızı gösterir.
Belirtiler & Tedavi

Belirtiler virüsün bulaşmasından 1
ila 6 ay arasında kendisini gösterir.
Genel belirtiler grip ile benzerlik
gösterir: Yorgunluk, ağrılar, ateş ve/
veya iştahsızlık. Nadir durumlarda belirtiler şiddetli de olabilir.
Hepatit B akut veya kronik seyir
gösterebilir. Akut Hepatit B bulunan
pek çok yetişkinde karaciğerlerinde
uzun vadeli tahribat oluşmadığından
tedaviye gerek kalmaz. Kendilerini
normalden daha yorgun hissedip
fazla istirahata ihtiyaç duyabilirler
fakat dinlenip kendilerine geldikten
sonra tekrar sağlıklarına kavuşurlar.
Kronik Hepatit B bulunan kişilere tedavi
ile yardımcı olunabilir. Karaciğerlerinde bir tahribat olup olmadığının ve
bir tedavinin gerekip gerekmediğinin
tespit edilebilmesi amacıyla düzenli
olarak bir uzman doktor tarafından
muayene edilmeleri gerekir.

Tedavide virüsler yok edilerek
ciğerlerde büyük tahribat yapmasının önüne geçmek hedeflenir.
Bazı HIV ilaçları Hepatit B virüsüne karşı da kullanılabilmektedir.

Hepatit A
Bulaşma

Hepatit A virüsü kirli su ve gıda maddesi ya da kötü hijyen şartlarında dışkı
ile temas ya da cinsel ilişki yoluyla
bulaşır. Hepatit A çoğunlukla sıcak
Afrika, Asya, Latin Amerika, Yakın Doğu
ve Doğu Avrupa ülkelerinde görülür.
■

Hepatit A’ya karşı aşı bulunmaktadır.

Tedbir

Hepatit A’ya karşı aşı olun. Doktorunuzdan ya da halk sağlığı birimlerinden test ve aşı talep edin.
Temel vücut hijyeni, düzenli el yıkama
ve gıda maddelerinin civarında hijyenin
sağlanması enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Dışkı ile temastan kaçının ve anal
ilişkide prezervatif kullanın. Bir seyahate
çıkmadan önce dışişleri teşkilatı ya da
bir seyahat tıp merkezinden gideceğiniz
yerdeki sağlık riskleri hakkında bilgi alın.

Belirtiler & Tedavi

Belirtiler virüsün bulaşmasından itibaren 2 ila 6 hafta arasında ortaya çıkar.
Genel belirtiler Hepatit B’nin belirtilerine
benzer. Bazılarında belirtiler oldukça
hafif ortaya çıkar ve hatta kişi rahatsızlığın farkına dahi varmayabilir. Fakat yine
de hastalığı diğer kişilere bulaştırabilir.
Az sayıda kişi virüsten dolayı gerçekten
rahatsızlanır ve bir hastanede tedavi
görmesi gerekir. Ayrıca mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ya/ya da ishal
görülebilir. Bu belirtiler bir haftaya kadar
ya da daha fazla sürebilir. Daha sonra
sarılık gelişir. Bu durum gözün akında
oluşan sarı rengi ile kendisini hafifçe
gösterir. Ağır vakalarda derinin rengi
de sarı olur, idrarın rengi koyulaşır ve
büyük tuvaletin rengi açılır. Sarılık ortaya
çıktığı zaman hemen doktora gitmeniz
gerekir. Pek çok virüs hastalığında
olduğu gibi bunda da özel bir muayene bulunmaz fakat ilaçlarla hastalığın
belirtileri azaltılabilir. Hastaların çoğu
kendisini yorgun hisseder, her zamankinden daha fazla istirahata ihtiyaç
duyar ve olabildiğince sağlıklı yiyip
içmeleri gerekir. Alkolden kaçınılmalıdır.

Teşhis

Hepatit A virüsü bulaşıp bulaşmadığını ve bu virüse karşı ya da aşıdan
dolayı bağışıklık oluşup oluşmadığını
anlamak için kan testi yapılır.
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Tüberküloz hakkında (TB)
Tüberküloz (TB) bulaşıcıdır ve havayla taşınır. Çoğu vakada hastalığa
yakalanan kişiler hayatının en verimli
yıllarında olan genç yetişkinlerdir.
Hastalık fakirlikle de bağlantılı olduğu
için daha çok gelişmekte olan ülkelerde
görülmektedir. TB, HIV hastalarının en
sık ölüm sebebidir. HIV hastalarının
yüksek olduğu bazı ülkelerde HIV’li
kişilerin %80’ine yakınında TB pozitiftir.
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Sebep: Mycobacterium denilen bir
bakteri tüberküloza sebep olur. Hastalık
vücudun her yerinde ortaya çıkabilir,
ama en çok akciğerlerde görülmektedir.

Tüberküloz, aktif ve aktif olmayan olmak
üzere iki çeşittir. Aktif TB bakterinin
vücutta aktif olduğu ve bağışıklık sisteminin, bakterinin yol açtığı hastalıkla
mücadele edemeyecek durumda olduğu anlamına gelmektedir. Aktif akciğer
tüberkülozu olan kişiler yakın temaslarda hastalığı diğer kişilere bulaştırabilirler. Kişiye vücutta aktif olmayan TB da
bulaşabilir. Bu çeşit tüberküloza gizli TB
da denilmektedir. Gizli TB rahatsızlığı
olan kişiler kendilerini hasta hissetmezler, hastalık belirtileri göstermezler ve
hastalığı başkalarına bulaştırmazlar. HIV
ve gizli TB bulunan kişilerde ise HIV
pozitif olmayan diğer kişiler ile karşılaştırıldığında aktif ve bulaşıcı TB’ye
dönüşme riski 800 kat daha yüksektir.

Belirtiler: Belirtilerin çeşidi bakterilerin
vücuda yerleştiği yere göre belirlenir.
TB çoğunlukla akciğerlerde oluşur
ve iki haftadan uzun süren göğüs
ağrısı ile kan ve balgamlı şiddetli
öksürüğe yol açar. Diğer belirtiler
güçsüzlük ya da yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, titreme, ateş ve gece
terlemeleridir. Akciğer dışındaki organlarda oluşan enfeksiyonlarda belirtiler
çok geniş bir yelpaze oluşturur.
Teşhis ve Tedavi: Bakterileri öldürmek

için antibiyotik kullanılır. Bakteriler
bazı antibiyotiklere karşı direnç oluşturduklarından etkili bir TB tedavisi
bazen güç olmakta ve uzun sürmektedir (yaklaşık 6 ila 24 ay arası).
Tedbir: TB’nin yayılmasını önlemek

için TB olan kişileri ve bu kişilerin
temas halinde oldukları kişileri tespit
etmek, onları tedavi etmek, çocuklara
aşı yapmak gerekir. Yetişkinler için
etkili bir aşı maddesi bulunmamaktadır. TB ile temasınız olmuş olabileceğinizi düşünüyorsanız doktor veya
bir sağlık biriminde test yaptırın.
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Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
hakkında
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
(CYBE) genellikle cinsel ilişki yoluyla
bulaşırlar. İltihaplara, deri problemlerine
ve bazen ağır hastalıklara yol açarlar.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
HIV’in bulaşabilirliğini artırırlar. Deri ve
mukozaya zarar verirler, daha fazla bağışıklık sistemi hücresini HIV enfeksiyonu
için cazip hale getirirler ve HIV pozitif
kişilerde virüs yüklenmesini artırırlar.

Klamidya
Klamidya enfeksiyonu cinsel yolla
bulaşan en yaygın enfeksiyondur ve
çoğunlukla genç insanlarda görülür.
Genellikle belirti göstermemesine
karşın kısırlığa yol açabilirler.
Sebep: Bakteriler
Belirtiler: Birçok kadın ve erkekte

hiçbir belirti görülmez.
Çoğunlukla açık belirtiler göstermezler. Fakat tedavi edilmezlerse bazı
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
kısırlık gibi uzun vadeli sorunlara yol
açabilirler. Bu hastalıkların çoğu antibiyotik ile kolayca tedavi edilirler.
Güvenli cinsel ilişki (prezervatif kullanımı) sizi neredeyse tüm cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyabilir,
ama yine de hepsine karşı korumaz.
Cinsel olarak aktif iseniz sıklıkla
doktorunuzda veya bir halk sağlığı
kliniğinde (böylelikle muayene anonim
kalabilir) STI muayenesi yaptırın.
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Bazı kadınlarda aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçı görülebilir:
■ Artan ya da alışılmadık akıntı
■

İdrarını yaparken sancı

■

İlişkiden sonra alışılmadık kanama

■

İlişki sırasında ağrı

■

Karnın alt kısmında ağrı

Bazı erkeklerde şu belirti görülür:
■

İdrarını yaparken sancı

Teşhis ve Tedavi

Bir klamidya enfeksiyonu basit bir idrar
örneği ya da pamuklu çubukla alınan numune (sürüntü) ile kolayca teşhis edilir
ve basitçe bir antibiyotik tedavisi ile
tedavi edilir. Fakat antibiyotiğin kullanım
süresine tam olarak uymak gerekir.

Gonore (Bel soğukluğu)

Genital herpes (Genital uçuk)

Gonore de cinsel yolla bulaşan sık
rastlanan enfeksiyonlardandır. Eğer
tedavi edilmezse kısırlığa yol açabilir.

Genital herpes yaygın bir enfeksiyondur
ve tedavi edilemez. Ağzın kenarında oluşan uçuk ile benzerlik göstermektedir.

Sebep: Bakteriler

Sebep: Virüs

Belirtiler

Belirtiler

■

Birçok erkekte irinli akıntı ve idrarını
yaparken ağrı veya sancı görülür.

■

Birçok kadında hiçbir belirti görülmez. Bazı kadınlarda aşağıdaki
belirtilerin bir veya birkaçı görülür:

■

Artmış ve/veya sarı ya
da yeşilimsi akıntı

■

İdrarını yaparken sancı

■

Karnın alt kısmında ağrı

■

Vajinada, peniste, anüste ya da
ağızda oluşan küçük ağrılı ve
kaşıntılı kabarcıklardır

■

İdrar yaparken yanma

■

Kaşıntılı, şişkin ve bazen
ağrılı kabarcıklar

Belirtiler iki ya da üç hafta içinde geçebilir fakat daha sonra tekrar nüksedebilir.
Teşhis ve Tedavi

Teşhis ve Tedavi

Gonore basit bir idrar örneği ya da
pamuklu çubukla alınan numune ile
kolayca teşhis edilir ve basitçe bir
antibiyotik tedavisi ile tedavi edilir.

Bir herpes enfeksiyonu kabarcıklar görülebilir olduğunda kolayca
pamuklu çubukla alınan numune
veya doku kültürünün incelenmesi
ile teşhis edilir. Günümüzde herpes
iyileştirilememektedir, fakat doktor
yeni oluşan herpeslerde şikâyetleri
azaltmak için bir tedavi uygulayabilir.
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Frengi (Sifilis)
Frengi, tedavisini sağlayan antibiyotik
bulunmadan önce cinsel yolla bulaşan
yaygın enfeksiyonlardan bir tanesiydi.
Son zamanlarda erkekler ile ilişkiye
giren erkeklerde tekrar artarak ortaya
çıkmıştır. Tedavi edilmediği takdirde
bu enfeksiyon ölümle dahi sonuçlanabilen ağır sağlık problemlerine yol
açabilir. Frengi hamilelik sırasında
anneden bebeğe geçebilir ve düşük ya
da doğuştan sakatlıklara yol açabilir.
Sebep: Bakteriler
Belirtiler
İlk safha (Bulaşmadan iki
ila on iki hafta sonra)
■ Penis, vajina, ağız veya anüste bir
veya fazla sayıda sert, ağrısız ve
aşağı yukarı bir santimetre büyüklüğünde çıbanlar oluşur. Bazen
vajina veya anüsün içinde oluştuğundan tespit edilmeleri güç olur.
■

Boğaz veya kasıklarda şişmiş lenf bezleri

İkinci aşama (bulaştıktan
on iki hafta sonra)
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■

Özellikle el ayaları ile ayak tabanları olmak üzere bütün vücutta görülen döküntüler.

■

Baş ağrısı, boğaz ağrısı, yorgunluk
ve ateş gibi grip benzeri belirtiler

■

Saç dökülmesi, başta kel
noktaların oluşması.

Bu belirtiler yıllarca tekrarlayıp
yok olabilir.
Üçüncü aşama (bulaşmadan

birkaç yıl sonra)
■

Tedavi edilmezse vakaların yaklaşık
% 30’unda bu aşamaya gelinir.

■

Kalp ve kan damarları, omurilik
ve beyin etkilenebilir ve bunun
sonucunda ölümle dahi sonuçlanabilecek ağır komplikasyonlar ve sakatlıklar oluşabilir.

Teşhis ve Tedavi

Bir frengi enfeksiyonu tıbbi yolla yapılacak bir kan testi ile teşhis edilir.
Enfeksiyonun kan testinde tespit
edilmesi üç ay sürebilir. Test sonuçları
bir haftada alınır. Frengi antibiyotik ile,
damara şırınga edilerek tedavi edilebilir. Fakat enfeksiyonun tamamen
iyileştiğinden emin olmak için sonrasında düzenli olarak doktora görünmek gerekir. Tedaviyi sonuna kadar
götürün ve son kontrole kadar gidin.

Genital siğiller
Sebep: Virüs
Belirtiler: Belirtiler bulaşmadan
itibaren birkaç hafta ila sekiz
ay içinde kendisini gösterir.
■

Vajina, penis ve anüste siğiller
oluşmasıdır. Bu siğiller ağrı yapmazlar fakat duruma göre kaşıntı
yapabilirler. Vajina, rahim ya da anal
kanalda oluşan siğiller çoğunlukla
belirti vermez. Genital siğiller erkeklerde ve kadınlarda yüzde, ağızda,
boyun ve boğazda da çıkabilir.

Bazı Human Papilloma Virüs (HPV)
türleri rahim ve anüs kanserinin
oluşumu ile bağlantılıdırlar.

ser riskini azaltmaktadır. Ülkelerin
HPV’ye karşı farklı aşı programları
bulunmaktadır. Doktorunuzdan ya
da bir halk sağlığı merkezinden bu
konuda daha fazla bilgi isteyin.
Prezervatif, cinsel temas sırasında
oluşabilecek enfeksiyon riskini
azaltmaktadır.

Trichomoniasis
Sebep: Vajina, penis ya da id-

rar torbasına tutunan parazitler
(tek hücreli organizmalar)
Belirtiler
■

Kadınlarda vajinada kaşıntı ve
yara, alışılmadık, sarımsı-yeşilimsi,
köpüklü ve kokulu akıntı olabilir.

■

Erkeklerde çoğunlukla belirti olmaz,
fakat sünnet derisinde iltihaplanma ve peniste akıntı görülebilir.

■

Hem kadınlarda hem de erkeklerde idrar yapma sancılı olabilir.

■

Bazen hiçbir belirti görülmez.

Teşhis ve Tedavi

Görünür genital siğiller tıbbi bir muayene veya pamuklu çubukla alınan numune ile kolayca teşhis edilirler. Doktor
siğillerin üzerine, küçülmelerine ya da
yok olmalarına yol açan bir solüsyon sürebilir, onları dondurabilir, ya da yakarak
temizleyebilir veya keserek çıkarabilir.
Erken müdahale önemlidir, yoksa siğiller
yayılabilir. Tedavide ne kadar gecikilirse
o kadar fazla siğil oluşabilir ve tedavi
de o kadar uzun sürebilir. Siğiller daha
sonra tekrar nüksedebilir ve tekrarlama olup olmadığını tespit etmek için
düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Tedbir

Doktorunuzdan human papilloma
virüsüne karşı aşı hakkında bilgi alın.
Aşı genital siğilden doğabilecek kan-

Teşhis ve Tedavi

Bir Trichomoniasis enfeksiyonu rutin
sağlık kontrolü sırasında pamuklu
çubukla alınan numune ile kolayca
teşhis edilip bir doz uygulanan antibiyotik tedavisi ile kolaylıkla iyileştirilebilir. Doktorun talimatlarına tam
olarak uymanız önemlidir. Tedavinin
uygulandığı gün alkol almanız yasaktır.
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Korunma ve hamilelik
Eğer hamileyseniz ve kürtaj yaptırmak istiyorsanız bu kılavuzun
sonunda belirtilen organizasyonlara
danışarak haklarınızı öğrenin.
İstenen hamilelik

Kendinizi ve çocuğunuzu koruyun.

Eğer ilişki sırasında koruyucu bir araç ya
da prezervatif kullanmadıysanız ve hamile kalmak istemiyorsanız o zaman hızlı
davranmanız gerekir. Hamile kalma riskini azaltmak istiyorsanız ilişkiden itibaren
72 saat içinde acil doğum kontrolü (ilişki
sonrası haplar olarak bilinir) uygulayabilirsiniz. Acil doğum kontrolü haplarını bir
aile planlama danışma merkezi ya da bir
sağlık kurumundan temin edebilirsiniz.

Eğer hamileyseniz ve çocuğu istiyorsanız bu kılavuzun sonunda
belirtilen kurumlara başvurarak
hamilelik sırasında ve doğumda
sağlıkla ilgili hangi haklardan faydalanabileceğinizi ve hem sizin hem de
çocuğunuzun doğduktan sonra ne tür
haklara sahip olduğunuzu öğrenin.
Size bağlı

Eğer hamile kalmak istemiyorsanız
ya da daha ileri bir zamanda çocuk
sahibi olmak istiyorsanız güvenli bir
korunma metodu kullanmanız önemli. HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlardan korunmak için her
zaman daima prezervatif kullanın.

İstenmeyen hamilelik

Eğer âdetinizde gecikme olduysa bir
hamilelik testi yaptırın. Bir eczaneden
hamilelik testi alabilir ya da bir doktor veya bir aile planlama danışma
merkezine gidebilirsiniz. Eğer çocuk
sahibi olmak istemiyorsanız hamile olup
olmadığınızı en kısa zamanda öğrenmeniz çok önemlidir. Çoğu ülkelerde
kürtaj yapılmaktadır, fakat bu normalde
ancak 12. haftaya kadar olabilmektedir.
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Doktorunuza ya da bir aile planlama danışma merkezine danışarak
korunma imkânlarınızı öğrenin.

Kendinize dikkat edin!
Daima prezervatif kullanın
■

Prezervatif ve su bazlı kaygan jelin
kullanımı sizi HIV, Hepatit B ve C ve
cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlardan korur ve hamileliği önler.

Daima yeni iğne ve şırınga kullanın
■

Her seferinde yeni, steril iğne ve
şırınga kullanırsanız ve araçları hiçbir
zaman bir başkası ile ortak kullanmazsanız kendinizi HIV ile Hepatit B
ve C’ye karşı korumuş olursunuz.

Vücudunuza bakın
■

HIV, Hepatit B ve C testi yaptırın. Hepatit B aşısı olun.

■

Herhangi bir şikâyetiniz olmasa dahi
düzenli olarak cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlarla ilgili muayene olun.

■

Bir doktor tarafından önerilen tedaviyi her zaman sonlandırın.

■

Eğer korunmasız ilişkiye girdiyseniz, bir başkasıyla iğne veya
şırınga paylaştıysanız ya da
ilişki sırasında prezervatif yırtıldıysa bir PEP testi yaptırın.

Umarız bu broşür size yardımcı
olmuştur. Güvenli cinsel ilişki ve güvenli uyuşturucu kullanımı hakkında
bilgi sahibi olmak hayat kurtarır. Şimdi
kendinizi ve çevrenizi nasıl koruyabileceğiniz ile ilgili gerçekleri tanıdığınıza ve
öğrendiğinize göre siz de artık diğerlerini bilgilendirme durumundasınız.
Hadi HIV hakkında konuşalım:
Kendi dilimizde.
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Diğer bilgiler
İnternet her türlü konu ile ilgili bilgi sunmaktadır. Bunların arasında
HIV ve AIDS, Hepatit, cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), Tüberküloz (TB), güvenli uyuşturucu
kullanımı, güvenli cinsel ilişki ve
cinsellik de bulunmaktadır. Bu yoldan
birçok faydalı bilgi edinebilirsiniz.
Fakat yine de internetten, kitaplardan
ya da tanıtıcı broşürlerden edinilecek
bilgiler hiçbir zaman tıbbi olarak yapılan şahsi danışmanın yerini tutmaz.
Ancak tıp konusunda uzman kişiler sizi
muayene edip şahsen tanıdıktan sonra
tıbbi danışmanlık hizmeti sunabilirler.
Bilgilerin kalite ve doğruluğunu değerlendirmek her zaman kolay olmaz. Bazı
bilgiler bilimsel olmayan kaynaklara dayanabilir ve yanlış ya da yanıltıcı olabilir.

■

■

■

■

■

Aşağıdaki tavsiyeler, internet üzerinden sunulan sağlık ve tıp bilgilerinin
etik ve kaliteli oluşunu belgeleyen
HONcode (Health On The Net Foundation) esaslarına dayanmaktadır.
■
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Halk sağlığı hizmetleri ya da resmen
desteklenen ve tanınan kurumlara
(devlet hastaneleri, üniversiteler, sivil
toplum örgütleri) ait internet sayfaları
çoğu pratik ve güvenilir bilgiyi içermektedir.
Sizin ilginize ve isteğinize en fazla
hitap eden sunucuların internet sayfalarına bakın. Bu bilgiyi sunanların
ve yayınlanan bilgilerin ne kadar ticari
kaygı ve ideolojik, politik, dini ya da
kültürel düşünce taşıyabileceğini göz
önünde tutun.
Bulunduğunuz yerdeki HIV/AIDS
alanında çalışan sağlık hizmetlerinden
ve kurumlarından güvenilir ve ilgili internet sayfalarının adreslerini isteyin.
Eğer tereddüt ediyorsanız dengeli
bir bakış açısı kazanmak ve bilgileri
kontrol etmek için çok sayıda internet
sayfasını ziyaret edin.
Sağlıkla ilgili bilgileri edindiğiniz kaynaklarda şunları kontrol edin: Bilgileri
kim yayınlıyor? Bu kişi bu bilgileri
verecek eğitim altyapısına sahip mi?
Eğer bu kişi sahip değilse yararlandığı kaynakları belirtiyor mu?
İnternet sayfalarının hangi kaynaklardan yararlandıklarına dikkat edin.

■

■

■

■

Internet sayfalarının sizinle ilgili hangi
şahsi bilgileri kaydettikleri ve bunları
hangi amaçlarla kullanacaklarına dair
gizlilik politikalarına dikkat edin.
Birçok emniyetli internet sayfası
“Health On the Net Foundation“
(= İnternette sağlık vakfı) gibi güvenilir bir kredilendirme organizasyonundan sertifikalıdır. Bu sertifika,
ilgili internet sayfasının yetki, yazarlık,
güvenilirlik ve finansman konularında
açık olduğu, en güncel durumda
olduğu, reklam konusunda dürüst
olduğu ve sayfanın gerçek içeriğinin
reklamlardan belirgin biçimde fazla
olduğu anlamına gelir. Sertifikanın
güncelliğini koruyup korumadığını
anlamak için sertifika sembolünün
üzerini tıklayın.
Aşağıdaki internet adresinden yükleyebileceğiniz “HONkodu” araç
çubuğunu kullanarak bir internet
sayfasının sertifika durumunu belirleyebilirsiniz. http://www.hon.ch/
HONcode/Plugin/Plugins.html
Yine de en ufak bir tereddüt dahi
duyuyorsanız tıp konusunda uzman
bir kişi ile irtibat kurun.

Avrupa çapında:
HIV Clearinghouse

Internet: www.aidsactioneurope.org
Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org
TAMPEP International Foundation

Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

Kendi ülkenizde:
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Notlar
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Yayımcı hakkında
Diplomalı sosyolog ve sağlık uzmanı Ramazan Salman 1960 yılında İstanbul’da doğdu ve 1966
yılında bir misafir işçi ailesinin oğlu olarak Almanya’ya geldi. Ana dileği her zaman göçmenlerin
sağlık problemlerine çözümler bulmaktı. AIDS & Mobility projesinde de kullanılmakta olan kültürler arası medyatörlük (arabuluculuk) modelini geliştirdiği ve hala yönetmekte olduğu Ethno
Tıp Merkezi’ni kurdu.
Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’nin Entegrasyon Komisyon üyesi olup Federal Hükümet’in Entegrasyon Zirvesi’ne uzman olarak davet edilmiştir. Avrupa Konseyi’nin “Committee of Experts
on Mobility, Migration and Access to Health Care“ Komitesi, Dünya Ekonomik Forumu ve
European Scientific and Technical Network on Health, Migration and People Living in Poverty
(ENHMP) üyesidir.
Ramazan Salman içinde Schwab Vakfı’nın 2008 yılı "Social Entrepreneur of the Year" ödülü ile
2009 yılı Federal Almanya Liyakat Nişanı’nın da bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülmüştür.
Yanı sıra Hannover, St. Gallen, Zürih, Rennes, Pécs ve Heidelberg üniversitelerinde ders vermektedir. Entegrasyon, göç politikası ve göçmenlerin sağlığının teşviki konularında yedi tane
yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.
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Feragatname
“Bu kılavuz sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu burada verilen bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu değildir”.
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Avrupa Birliği tarafından, halk sağlığı alanındaki toplulukların
aksiyon programı çerçevesinde desteklenmektedir.

