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Alınacak önlem ve tedaviler ile bebeğe 
geçiş riski oldukça azalmakta (%1 veya daha 
düşük) ve bebeğin sağlığı HIV açısından 
korunmaktadır.

Gebelik öncesi başlanan HIV tedavisinin 
gebelik süresince devamı veya gebelikte 
HIV tespit edilmesi durumunda tedaviye 
başlanmalıdır.

Çeşitli kaynaklarda doğum şekli olarak 
planlanmış sezaryen önerilse de ilgili 
hekimlerin ortak kararı önemlidir. Doğum 
sırasında anneye, doğum sonrası bebeğe 
koruyucu tedavi uygulanmalı ve emzirmeme 
sağlanmalıdır.

HIV tedavisinde kullanılan ilaçların 
büyük bir kısmının gebelikte kullanımı 
güvenlidir. Genel olarak bu ilaçların 
bebeğe yönelik olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. 

HIV ENFEKSİYONU AÇISINDAN 
KENDİNİZİ RİSK ALTINDA 

DÜŞÜNÜYORSANIZ 
HIV enfeksiyonu durumunuzu öğrenmek için 

en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Bu sayede hem kendi sağlığınızı hem de 

bebeğinizin sağlığını koruyun.

İKİ HAYAT
TEK TEST

ANNEDEN 
BEBEĞE GEÇİŞ 
ÖNLENEBİLİR Mİ?

HIV TEDAVİSİNDE 
KULLANILAN 
İLAÇLAR GEBELİKTE 
GÜVENLİ MİDİR?
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HIV ANNEDEN BEBEĞE 
NASIL GEÇER?

Gebelik sürecinde; plasenta 
(bebek eşi) yolu ile 

Doğum sırasında; annenin doğum 
kanalındaki sıvıları ve kanı ile 

Doğum sonrasında; emzirme ile 
enfeksiyon bebeğe geçebilir. 
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UYGUN ŞEKİLDE ÖNLEM 
ALINMAYAN VE TEDAVİ 

UYGULANMAYAN
HIV POZİTİF HER 3 ANNEDEN 

BİRİSİNDE VİRÜS BEBEĞE 
GEÇMEKTEDİR



HIV NEDİR?

HIV POZİTİF
NEDİR?

HIV ENFEKSİYONUNUN 
BELİRTİLERİ NELERDİR?   

AIDS NEDİR?

BULAŞMA YOLLARI
“İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü” HIV 
olarak adlandırılmaktadır. 

Bu virüs, bağışıklık sistemini zayıflatır 
ve tedavi edilmediğinde ciddi 
hastalıklara (enfeksiyonlar, kanserler 
vb.) ve ölüme neden olur.

Kişinin kanında HIV enfeksiyonunun 
saptanmasıdır.

Hastalığın evresine göre belirtiler 
değişkenlik gösterir. 

Bazı kişilerde virüs ile ilk karşılaşmadan 
2-4 hafta sonra grip benzeri belirtiler 
(ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, yoğun 
kas ve eklem ağrısı, karın ağrısı, ishal, 
döküntü, lenf bezlerinde şişlik ve ağrı 
vb.) görülebilir. Bazı kişilerde ise bu 
dönemde hiçbir belirti görülmeyebilir. 

Birkaç hafta sürebilen bu dönemden 
sonra enfeksiyon uzun bir dönem 
(yaklaşık 5-10 yıl)  sessiz 
seyredebilir ve AIDS evresine 
ilerleyebilir.

HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediği 
takdirde bağışıklık sistemine ciddi 
düzeyde zarar vermesi sonucunda 
ortaya çıkan “Edinilmiş Bağışıklık 
Yetmezliği Sendromu” dur. 

Cinsel Temas: 
(En sık görülen bulaşma yoludur)

HIV pozitif kişi ile korunmasız (kondom 
kullanılmadan) yapılan her türlü (oral, 
vajinal, anal) cinsel ilişki.

Kan Yolu İle Bulaşma: 

Ortak kullanılan HIV ile kontamine iğne, 
şırınga ve diğer delici kesici aletler veya 
steril edilmemiş cerrahi malzemelerin 
kullanıldığı işlemler (dövme, piercing 
vb.).

Enfekte kan ve kan ürünleri nakli 
(Ülkemizde 1987 yılından itibaren, 
her kan ve kan ürününe gerekli 
testler yapıldıktan sonra hastaya 
verilmektedir.).

Anneden Bebeğe Geçiş:  

HIV pozitif anneden gebelik dönemi, 
doğum sırasında ya da doğum 
sonrasında bebeğe geçiş (emzirme vb.).

HIV ENFEKSİYONU OLAN KİŞİLER 
SAĞLIKLI BİREYLERLE AYNI YAŞAM 

SÜRESİNİ YAŞAYABİLİRLER 

ERKEN BAŞLANAN VE YAŞAM 
BOYU DEVAM EDİLEN İLAÇ 

TEDAVİSİ SAYESİNDE; 

TÜM GEBELERE BİLGİSİ
VE ONAYI DAHİLİNDE

HIV TESTİ 
ÖNERİLMEKTEDİR

TANI
Enfeksiyona özgü laboratuvar testleri 
ile tanı konulmaktadır.


