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Temel bilgiler
Bir HIV tedavisi yolculuğu

Notlar

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
NAM, toplum temelli ve İngiltere’de yerleşmiş bir HIV organizasyonudur. Biz, tıp, 
araştırma ve sosyal hizmet alanlarında uzmanlaşmış kişilerle ve HIV den kişisel 
olarak etkilenen insanlarla yakın bir ilişki içinde çalışmaktayız. HIV ile yaşayan kişiler 
ve bu konuda çalışan profesyoneller için, HIV ile ilgili Web tabanlı ve basılı ingilizce 
belgeler hazırlamaktayız. 

Bu materyal, telif hakkı NAM’ye ait olan orijinal bir yayını temel almaktadır. Çevirinin 
doğruluğundan ve bölgesel özelliklere uyumundan NAM sorumlu değildir.

İngilizce konuşan bir kuruluş olmamız nedeniyle, Türkçe iletişime geçemediğimiz 
için üzgünüz. www.aidsmap.com adlı sitemizde, dünya çapındaki hizmetlerimize 
ilişkin bir veritabanı bulunmaktadır. Size yakın bir sağlık kuruluşuna veya başka bir 
kuruluşa ulaşmak için bu veritabanını kullanabilirsiniz. 

Sitemizde diğer çevrilmiş dökümanları da okuyabilir ya da indirebilirsiniz.
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Bu kitapçıktaki bilgiler Avrupa’da 
HIV tedavisi ve bakımı konusundaki 
önerileri yansıtmaktadır.
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Her yıl NAM binlerce kişiye ücretsiz 
bilgi sağlamaktadır. 

Lütfen  www.aidsmap.com/donate 
adresini ziyaret ederek bağışta 
bulunun.

Pozitif Yaşam Derneği ‘ne bu 
kaynaktaki çeviri desteği için  
teşekkür ederiz. 
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Önemli noktalar

Bu, HIV tedavisine başlayan birçok insanın yolculuğunu anlatan bir çizelgedir.  

Ancak her kişinin durumu da birbirinden farklıdır. 
İçinde bulunduğunuz koşullara göre, yolculuğunuzun hafif bir farlılık gösterdiğini düşünebilirsiniz:

l Yaşam şeklindeki bazı değişiklikler, 
herkes gibi sizin de genel sağlığınıza  
iyi gelecektir.

l Olağan kan testleri, bağışıklık sisteminin 
durumunu, tedaviye gereksiniminiz 
olup olmadığını ve tedavinin işe yarayıp 
yaramadığını gösterir.
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