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• HIV infeksiyonu kronik aktif bir hastalıktır.. Ancak diğer 
kronik hastalıklardan ayıran çok farklı boyutları vardır.  

 

• Bulaşıcı yönüyle toplum sağlığına tehdit etmesi yanında 
bireyin psiko sosyal, mesleki ve ekonomik konumunu, 
iyilik halini hastalığın derecesiyle ilgisiz bir şekilde 
derinden, sarsıcı, yıkıcı şekilde etkileyebilmektedir. 

 

• Bu durum damgalanma(stigma) ve 
ayrımcılık(discrimination) sonucunda ortaya çıkar 



Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık; 
Eş-partner ± aile bireylerini  bilgilendirme 

• Ne zaman? 
– Anti-HIV pozitif bulunduğunda 

– Doğrulama geldikten sonra 

– Hasta buna hazır olduğunda ?? 

• Kim tarafından? 
– Laboratuvar hekimi 

– Takip edecek olan klinisyen 

– Danışman  

• Nasıl? 
– Eşiyle birlikte / ayrı ayrı 

– Tek hekim bilgilendirir / iki hekim bilgilendirir 

 



Eşini bilgilendirmeden önce 
hasta hakkında temel bazı veriler önemli  

• Eşiyle kaç yıldır evli veya birlikte 
– Yeni evli (< 2 yıl)  

• Durumunu gizleyerek evlenmiş olabilir 

– Orta süre (2-5 yıl) evli olanlar 

– Uzun süre (>5 yıl)… 

• Çocuk var mı? İsteniyor mu? 

• Eşinden başka sürekli veya rastgele ilişkisi var mı? 

• Eşlerin sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyleri 
uyumlu mu? 

• Aynı evde başkaları da yaşıyor mu? 

• Meslek, iş koşulları sosyal güvenlik durumu nedir ? 



Hasta eşinden kritik sorular 
• Eşime bu nereden bulaştı? 

• Kimden almış? 

• Hastalık ne zamandır var? 

• Çok ilerlemiş mi? 

• Kaç yıl ömrü kaldı? 

• Tümüyle düzelir mi? 

• Çocuk sahibi olabilir miyiz?  

• İşyeri duyarsa 

• Her iki eş de pozitif ise kim kime bulaştırdı? 

 



Pozitif kişinin talepleri, cevapları 
• Aileme söylemeyin ? 
• Başka bir hastalık olduğunu söyleyin? 
• Karıma ben söylerim ? 
• İş yerim duymasın ? 
• Eşime test yaptırın ama hastalığımı söylemeyin 

– ya sorarsa ? 
– o sormaz/anlamaz zaten 

• Eşim memlekette buraya getiremem ben orada 
test yaptırırım..  
– Yaptırdım negatifmiş… 

• Eşimle boşandık aynı evde ayrı odalardayız, cinsel 
birlikteliğimiz yok 
 



Pratik noktalar-1 
• Eşinin hastalığını bilmesini istemeyen pozitif bireyin 

eşiyle empati  kurmasına yardımcı oluyoruz 
– “O pozitif olsa ve sizden saklasa bu hoşunuza gider mi? ya 

da doğru olur mu?” 

– “Bu durumu saklamanızın size yasal bedeli olabilir” 

– “Eşiniz gelip hastalığınızı sorarsa zaten söylemek zorunda 
kalacağız, yoksa biz ceza alırız” 

• Daha sonra negatif eşin pozitif olana empati 
kurmasına yardımcı oluyoruz 
– Ör: “Eşiniz ölümcül bir hastalığa tutulmuş değil” 

– “Bu durumda sizin desteğiniz çok önemli” 

– “Beterin beteri var” örnekleri de işe yarıyor 



Pratik noktalar-2 
• Eşler arasında karşılıklı suçlama doğmasını ya da 

pozitif bireyin suçluluk kompleksi içine girmesini 
istemiyoruz  

• Sadece cinsel yolla değil başka parenteral 
bulaşma yolları olduğuna da vurgu yapıyoruz 
(aldatılmışlık duygusuna karşı bir çıkış yolu olarak) 

• Cinsel yolla bulaşmış olsa da bunu bilemeyiz.. 
diyoruz  

• Her nasılsa bulaşmış diyerek geleceği konuşmaya 
çalışıyoruz 

• İmkanlara ve fırsatlara vurgu yapıyoruz 



Pratik noktalar-3 

• Geleceğe dair planlarını gerçekleştirebileceğini, 
umutlarını koruması gerektiğini inandırıcı şekilde 
söylüyoruz 

• Eşler arası sürtüşme ve ayrılık fikrini besleyecek 
söylemlerden kaçınıyoruz 

• Konuşma bitince istenirse tekrar görüşme 
kapısını açık bırakıyoruz 

• Gerek duyulursa psikolojik hukuki destek 
alabilecekleri yollar öneriyoruz 





HIV specific criminal laws impose criminal penalties on persons who know that they have HIV 
and engage in certain behaviors, most commonly sexual activity without prior disclosure of 
their status. 

ABD’nde  eyalet yasalarının HIV maruziyetinde suç potansiyeli üzerine 
halk sağlığı önerileri ve farklı eyalet yasalarındaki durumu 



Required disclosure of HIV-positive status to sexual partners is a prominent feature of 
HIV-specific criminal laws. 

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that persons living 
with HIV disclose their HIV status to potential sexual and needle-sharing partners 1 

1-Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for partner 
services programs for HIV infection, syphilis, gonorrhea, and chlamydial infection. 
MMWR. 2008;57 (No. RR-9):1–83 

“Amerika’da HIV ile ilgili yasa çıkaran 33 eyaletten 24’ünde ceza yasaları kişinin 
hastalığını öğrendiğinde seks eşlerine durumunu açıklamalarını gerektiriyor, 14 
eyaletde yasalar hastaların şırınga paylaştıkları eşlerine açıklamasını gerektiriyor” 





Örnek-1 



Örnek-2 :Eşine ısrarla bilgi vermeyen ve test yaptırmaya getirmeyen hasta 



Genç erkek hasta pnömoni tanısıyla yatırıldığında HIV 
pozitif saptanıyor. Tüberküloz tanısı öne çıkıyor ve çok 
yönlü tedavisi sürerken acil yoğun bakım ihtiyacı 
doğuyor. Prognoz kötü.. 

Doğrulama ve HIV RNA sonucu bekleniyor. Olası HIV 
tanısı ek stres yüklememek için  hastaya bile 
açıklanmamış. Bir gün yoğun bakım aranıyor.. 

Hasta yakınları (abla ve ağabeyi) ajite oluyor. 
Hastamıza tanı konmadı ve tedavisi olumsuz gidiyor 
diyerek suçlamalara başlıyorlar..  

Hasta’nın tanısı hakkında bilgi veriliyor…  

Hakaret ve tehdit ediyorlar..  

 

Örnek-3: ailesi öfkeyle durumunu soruyor 



 28 yaşında bekar kadın hasta. AC tbc ve eşliğinde HIV 
pozitif saptandı. Çalışıyor ailesiyle yaşıyor ailesinin 
bilgisi dışında cinsel birlikteliği olduğu bir erkek olmuş. 
Hastalığı ondan aldığını düşünüyor ancak erkek ortada 
yok, gelmiyor, terk etmiş. Kadın ailesine HIV olduğunun 
söylenmesini kesinlikle istemiyor, evden atılıp sokakta 
kalacağını düşünüyor.  

Sonuç:  

Aileye bu konuda bilgi verilmedi, aile tüberküloz  

olduğunu sanıyor. Halen hastalığını gizleyerek tedavisini  

sürdürüyor, durumu iyi.   

Kuruntu: Aileden biri günün birinde derse (bana da HIV bulaşmış, bize söyleseydiniz 
böyle olmazdı..)             mahkemeye gitse ne olur ??  

Örnek-4: Ailenin bilgilendirilmesini istemeyen hasta  









Bildirmesen daha iyi olur anlamı çıkıyor !! 



 
Toplum sağlığı kanunları, sağlık çalışanlarını (vakanın durumu ve ahlaki   
değerleri göz önünde bulundurarak) HIV/AIDS  hastalarının partnerlerinin  
bilgilendirilmesi konusunda yetkilendirmeli fakat zorunda bırakmamalıdır.  
Bu tarz bir karar ancak aşağıdaki şartlar sağlandığında alınabilir: 
 
1) Söz konusu HIV/AIDS hastasının hastalık hakkında detaylı olarak 

bilgilendirilmiş olması, 
2) Hastaya verilen bilgilendirme/danışmanlığın kişinin gerekli davranış  
     değişikliklerine gitmesi konusunda yetersiz kalması, 
3) Kişinin partnerlerini hastalığı konusunda bilgilendirmekten kaçınması ve(ya)  
     bilgilendirilmelerine rıza göstermemesi, 
4)  HIV-pozitif kişinin hastalığı partnerlerine ciddi bir bulaştırma riski olması, 
5)   Hastaya hastalığı hakkında önceden bilgilendirme yapılmış olması, 
6)   (Pratik olarak mümkün ise)HIV-AIDS hastasının kimliğini partnerlerinden 

gizlenmesi, 
7)   Hastalıkla ilgili gerekli takip ve destek mekanizmalarının kişiye sunulmuş 

olması 





Eş ve partnere açıklama yapmaktan 
kaçınılırsa hukuki sorumluluk 

• Türkiye’de HIV/AIDS’i kapsayan yasal bir 
düzenleme yok 

• Aslında suç boyutu bireysel ve daha çok hastayı 
bağlıyor  

• Hastaya bu konuda bilgilendirme yapıldığı, 
danışmanlık verildiğinin belgelenmesi gerekiyor 

• Hastanın eşi (karısı/kocası)tanısını sorduğu halde 
doktorun bilinçli şekilde HIV tanısını gizlemesi ve 
bu sebeple eşin tetkik ve tedavisinin gecikmesi 
doktor açısından suç kapsamında olur 

• Eşi bilgilendirmeme nedeniyle medikolegal sonuç 
doğacaksa doktorun sorumluluk alması ve ilgili 
2.(3.) şahsa durumu açıklaması gerekir 





Sayfa: 273-288 Etik bakış açısı, pratik uygulamada kullanılacak önemli ipuçları veriyor 



Etik tamam da hukuki dayanak nerede ?? 

Tıbbi kayıtların gizliliği sorumluluğu, HIV infeksiyonu söz konusu olduğunda farklı 
uygulamaları gerektirmekte midir? 



Mikro-Elisa: Plakta F4 yüksek pozitif hasta örneği 



Danışmanlık-1 
• İlk pozitif ELİSA test sonucunun hastaya açıklanması (üstü 

kapalı ya da açık şekilde) ilgili laboratuvar uzmanı 
tarafından ikinci kan örneğinin istenmesi sırasında oluyor.  
Halk Sağlığı Lab’a WB doğrulanmaya gönderilmesi 
esnasında konu biraz daha açıklığa kavuşuyor. 

• Başvuran ayaktan hastaysa telefonla çağırılmakta, yatan 
hastaysa doktoruyla iletişime geçilmektedir 

• Bu aşamada ve sonrasında hastanın kendisi dışındaki 
kişilere izini olmaksızın bu konuda bilgi verilmemesi çok 
önemlidir 

• Hastayla ilk görüşme özel olmalıdır. Hasta isterse yakını da 
bilgilendirilir. 

• Bazen hasta yakını hastadan önce durumu öğrenmiş olabilir. 
Hastaya ne şekilde söyleneceğine birlikte karar verilir 
 

counselling 



Danışmanlık-2 
• Hasta HIV+ bulunması hakkında ilk bilgiyi 

aldığında SM kanalıyla WB sonucu alana kadar 
geçen süre ≥2 haftayı buluyor 

• Bu süreci hastanın tümüyle umutsuzluk anksiete 
içinde beklemesi istenmez bunu psikolojik hazırlık 
süreci gibi değerlendirmek gerekir 

• Hastaya testin negatif çıkabileceği ancak kesin 
sonuç gelene kadar pozitifmiş gibi korunması 
gerektiği anlatılmalıdır 

• Hastalıkla ilgili daha ayrıntılı görüşme doğrulama 
alındıktan sonra yapılmalıdır. Ancak hastanın bilgi 
talebi varsa cevapsız bırakılmaz  

Prevention,  disclosure 



Danışmanlık-3 
• WB testi sonucu 1 ay sonra tekrarı uygundur 

belirsiz (indetermined) gelebilir. Bu durumda 1 
aylık ek bekleme süreci doğuyor. Bu aşamada 
gerek  görülürse HIV-RNA istenebilir. 

– Eğer HIV-RNA ≥5000 kopya/ml bulunursa gerekli 
durumlarda hasta onamı ile ART tedavi kararı verilebilir 

• Doğrulama (+)gelince kişisel bilgi formları 
laboratuvar uzmanı tarafından kodlu ve gizli olarak 
doğrulamayı yapan İHSM’lerine gönderilir 

– D-86-A (AIDS vakaları için)  

– D-86-B (Taşıyıcılar için) 





Danışmanlık-4 
• WB sonucu (+) ise..hasta enfeksiyon kliniğine ilgili doktora 

yönlendirilmektedir. Bilgilendirmeyi bu konuda eğitilmiş 
hemşire, psikolog vs. yapabilir denilse de pratikte hasta 
takibini yapacak doktor tarafından bilgilendirilmektedir  

 
• Yüz yüze görüşme ortamının rahat huzurlu zamanın yeterli 

olması istenir. Bu süre en az 20-30 dakika zaman almaktadır. 
Hasta bir yakınıyla birlikte görüşmeyi tercih edebilir. Ayrıca 
hastayla özel bir görüşme yapılması gereklidir 

 
• Basılı standart bir form verilerek imzalatılarak hasta 

bilgilendirilemez. Ancak takip dosyasına bir kayıt düşülebilir  



Danışmanlık-5 
• Bu ilk aşamada hastaya verilecek mesajlar dört 

ana temayı kapsamalıdır. Bunların dozu, tekrarı ne 
şekilde söyleneceği hastanın eğitimine, kültürüne 
ve ihtiyacına göre şekillenmektedir; 
1. Hastalığın kronik bir hastalık olduğu, kesin tedavisi 

olmamakla birlikte kontrol altında tutulabildiği, her 
şeyin sonu olmadığı anlatılır. Hastalık hakkında 
olumsuz yanlış bir algısı varsa bunun belirlenerek 
aşmasına yardımcı olmak gerekir. 

2. Hastalığını eş-partner veya 3. kişilere bulaştırmaması 
konusundaki kişisel sorumluluğu ve korunma yolları 
anlatılır. Eşini bilgilendirmesi, görüşmeye getirmesi 
ve test yaptırması konusunda yönlendirilir… 



Danışmanlık-6 
3.  Bu hastalığın aile,iş ve sosyal ekonomik yaşamını 

herhangi başka bir hastalıktan farklı olarak ne şekilde 
etkileyebileceğini açıklanır. Ancak doğabilecek  
olumsuzluklardan kendini nasıl sakınması gerektiği 
konusunda yol ve yöntemler gösterilir 

4.  Hastalığın takip ve tedavisinin yaşam boyu süreceği ve 
bunun ne şekilde olacağı açıklanır. Düzenli takip ve 
tedavinin önemi vurgulanır. Bunu nerede kime 
yaptıracağı  konusundaki kararını  vermesi için seçenekler 
gösterilir. Hastanın sormak istediklerine her aşamada 
fırsat vermeli soru sorması teşvik edilmelidir 

• Bu ilk görüşmeden sonra hastaya gerekirse düşünme 
süresi verilip kısa süre içinde muayene ve diğer  gerekli 
testlerin yaptırması önerilmektedir. 

 Preperation for ARV therapy Support  



Standart dışı hastalar 
• Akut semptomatik veya primer infeksiyonu olanlar 

• İleri evre indikatör hastalıkla gelenler (hastanede 
tedavide) 

• Yasal eşini getirmeyen bilgilendirmeyenler 

• Gebeler 

• Evlilik öncesi testi pozitif çıkanlar 

• Reşit olmayan kızla evlenmek isteyenler 

• Mahkumlar veya bakımevinde yaşayanlar 

• Sağlık güvencesi olmayanlar, evsizler  
– Sosyal Hizmet uzmanı desteği gerekiyor 

• Özel gruplar; para için seks yapanlar, ESE’ler, DİB’ları.. 

• Hasta olmadığına inanmayanlar, sürekli test yaptıranlar 

 

 

 

 



Riskli temas sonrası 3 aylık süre serolojik takip için yeterlidir  





Fiebig evresi Kümülatif 
süre/gün 

HIV RNA P24 antijeni ELİSA Western blot 

1 5 + - - - 

2 10 + + - - 

3 14 + + + - 

4 19 + +/- + indetermine 

5 88  + +/- + + (p31 negatif) 

6 belirsiz + +/- + + (p31 pozitif)  

Erken HIV infeksiyonu Fiebig evrelenmesi 



Anamnez-1 

• Klasik hasta anamnezinden farklı yönleri 
şunlardır 

– Olası bulaş yolu ve zamanı saptanmaya çalışılır 

– Cinsel yönelimi ve riskli cinsel aktivite düzeyi belirlenir 

– Cinsel yolla bulaşan hastalık geçmişi sorulur 

– Hastalık seyrini olumsuz etkileyebilecek alışkanlıklar 
özellikle sorgulanır (alkol , ilaç, uyuşturucu..) 

– Sosyal ve ekonomik durumu, mesleği, işi belirlenir 

– Aile ilişkileri ve bağları saptanır 

• HIV ilişkili hastalık anamnezi dikkate alınır 



Anamnez-2 
• HIV ile bağıntılı semptomlara odaklanmak gerekir 

– Ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, diyare, cilt 
döküntüleri/lezyonları, ağızda kandida/ülserler, yutma 
güçlüğü, nörolojik işlevde ve mental durumda 
değişiklikler..parezi, parestezi, ifade güçlüğü… 

• Tıbbi geçmişe özel bir önem verilir 
– Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, suçiçeği veya zona, viral 

hepatitler, bakteriyel infeksiyonlar, jinekolojik sorunlar, 
tüberküloz maruziyeti.. 

• Nerede hangi koşullarda yaşadığı, hayvan besleyip 
beslemediği ve seyahat öyküsü alınır 
– Endemik zoonotik bulaşıcı hastalıklar konusunda bir 

öngörü sağlar 

 



Anamnez-3 

• Davranışları hakkında bilgi edinilir 

– Cinsel öyküsü ve güncel cinsel pratiği belirlenir 

• Ör: 2 ay önce yeni partnerim oldu veya üç yıldır aynı 
kişiyle birlikteyim gibi 

– Cinsel eşi/eşlerinin durumundan haberdar olup 
olmadığı ve test yaptırıp yaptırmadığı saptanır 

– Aktif iv uyuşturucu ve madde kullanımı sorgulanır 

• Depresyon 

– İpuçları değerlendirilir, kişilik, libido, uyku, iştah 
konsantrasyon hafıza değişiklerine dikkat edilir 



Anamnez-4 
• Aile 

– Ailesi, yaşama koşulları, çalışma ortamı değerlendirilir. 
HIV tanısıyla bunlar nasıl etkilenecektir… 

– Aile paylaşımı ve desteği alabilen hastalar daha şanslı 

• Tüm hikaye alındıktan sonra   
– Hastanın HIV infeksiyonu ve tedavisi konusundaki 

farkındalık düzeyini saptayarak eğitim eksiği belirlenip 
giderilme yolu aranır 

– İlk vizitteki yoğun bilgi aktarımı ve emosyonel aşırı 
yüklenme bu konudaki açıklamaların kalıcı olmasını 
engelleyebilir 

– Bazı şeyler zamana yayılır ve diğer vizitlere bırakılır 
veya tekrarı gerekir. Bazen ne söyleseniz fayda etmez .. 



Hikayede kritik noktalar-1 
 anti-HIV Testi  

• İlk pozitif HIV testi hangi 
tarihte saptandı?   

• Nerede yapıldı?    

• İstenme sebebi neydi?  

• ELİSA ve WB test sonuçları 
kendisinde mi?  

• Daha önce yapılmış negatif 
test sonucu var mı?   

• Sağlık bakımını genelde 
nerede yaptırır?   

• Varsa en son CD4 sonucu 
nedir?        

HIV ilişkili hastalıklar  

• Kandidiazis oral, özafageal 
• Persistan diyare   
• Varicella zoster (Zona)   
• Oral hairy lökoplaki   
• P. jiroveci pnömonisi 
• Tekrarlayan pnömoni 
• Kriptokokal menenjit 
• Toksoplazmozis  
• Kaposi sarkoması  
• Yaygın M.avium kompleksi 

infeksiyonu   
• CMV retiniti    
• Tüberküloz   
• İnvaziv servikal kanser   
• Diğer HIV ilişkli hastalıklar  



Hikayede kritik noktalar-2 
Tıbbi geçmişi  

• Kardiyovasküler   
• Pulmoner   
• Gastrointestinal   
• Renal   
• Nörolojik   
• Kanser   
• Endokrin   
• KBB   
• Karaciğer   
• Jinekolojik 
• Cilt   
• Suçiçeği ve zona   
• Psikiyatrik tedavi  

 Aşılanma hikayesi  

• Hepatitis B  
• Hepatitis A 
• Pneumovax 23 ve/veya 

Prevenar   
• İnfluenza 
• Tetanoz proflaksisi 

zamanı 
 
Tüberküloz hikayesi,   
• Bilinen maruziyet var 

mı?   
• Son PPD'nin tarihi   
• Pozitif PPD öyküsü 

– Evet ise proflaksi 
verildi mi? 

– Evet ise proflaksi 
süresi ve tipi nedir  

Sistemlerin bakısı 
Son üç ayda  aşağıdakiler var mı? 

• Açıklanamayan kilo kaybı  

• Lenf nodu büyümesi 

• Gece terlemeleri 

• Açıklanamayan ısrarcı baş ağrısı 

• İştah bozukluğu 

• Uyku bozukluğu 

• Olumsuz düşünceler 

• Yeni cilt döküntüsü veya ülseri 

• Ağızda yanma beyaz lekeler 

• Ağrılı yutma 

• Göğüs ağrısı 

• Öksürük 

• Solunum güçlüğü 

• Mide ağrısı 

• Kusma  

• İshal 

• El ayak uyuşma karıncalanması 

• Kas zayıflığı 

• Görme değişikliği 



Hikayede kritik noktalar-3 

Jinekolojik hikaye 

• Hiç gebe kaldı mı? 
– Evetse 

• Doğan çocuk sayısı 
• Prematüre doğum 
• Düşük ve küretaj  

• HIV tanısı aldıktan sonra doğum 
oldu mu? 

• Son mens başlangıç tarihi? 
• Son mens periodu normal miydi? 
• Şu anda hamile mi? 

– Evet ise prenatal bakıma 
yönlendirildi mi? 

• Doğum kontrol yöntemi 
uyguluyor mu? 
– Evet ise ne şekilde? 

• Son PAP testi ne zaman yapıldı? 
 

Tıbbi tedaviler 

• Halen kullandığı ilaçlar ve 
tedaviler. Alternatif 
tedaviler,  vitaminler dahil 

• İlaç alerjisi ve diğerleri (ör: 
hacamat, sülük vs) 

Alışkanlıklar 
– Sigara içimi halen ve geçmişte 

(kantite edilir) 

– Alkol alımı halen ve geçmişte 
(kantite edilir) 

– Keyif verici madde kullanımı 
halen ve geçmişte  



Sulu hacamat 

(Görüntü hasta onayı alınarak kullanılmıştır) 

• Homoseksüel/bsx 

• Heteroseksüel 

• Dİ ilaç kullanımı 

• Kan transfüzyonu  

• Bilinmeyen 

• Diğer.. 

HIV bulaş şekli 



??? 



Fizik Muayene-1 

• Hastanın sistemik muayenesi şikayeti olmasa 
da yapılmalıdır.. 

– Genel bakı ve muayenesinde kronik enfeksiyon 
odağı oluşturabilecek bulgular aranır 

– Boy, kilo ve bel çevresi ölçülür 

– Periferik LAP muayenesi dikkatle yapılır (PGL, Tbc, 
lenfoma, toksoplazma..) 

– Ano genital şikayet ve bulgular gerekirse diğer 
branş uzmanlarıyla konsülte edilir 

• HIV ilişkili olan hastalık bulguları aranır 



Fizik muayene-2 
• Cilt 

• Fundoskopi (CD4 <50) 

• Orofarenks 

• Lenfbezleri (PGL) 

• Genital 

• Nörolojik 

 

Konsültasyonlar…  Zamanında  

ve olması gerektiği gibi… 

• Psikiatrist/Psikolog/ Sosyal 
Hizmet uzmanı 

• Beslenme 

• Jinekoloji/obstetrik 

• Dermatoloji 

• Nöroloji 

• Gastroenteroloji 

• Oftalmoloji 

• Nefroloji 

• Kardiyoloji.. 

 

 



Kardiyovasküler risk hesaplanması 

• Kime? 

– ART başlamadan önce 

• Hangi skor? 

– DAD (F) 5 yıllık risk (öncelikli) 

– Framingham 10 yıllık risk 

• Nasıl ? 

http://www.chip.dk/TOOLS  

• Risk faktörleri >2 ise 

– Sigara 

– HDL düşüklüğü 

– Yaş (E>45, K >55) 

– Hipertansiyon 

– Diyabet 

– KVH aile öyküsü varsa 
(E<55, K<65) 

http://www.chip.dk/TOOLS
http://www.chip.dk/TOOLS
http://www.chip.dk/TOOLS
http://www.chip.dk/TOOLS
http://www.chip.dk/TOOLS


<%1 DÜŞÜK Risk  
%1-5 ORTA Risk  

%5-10 YÜKSEK Risk  
>%10 ÇOK YÜKSEK Risk  

Koroner arter hastalığı olmayanlarda 5 yıllık koroner kalp hastalığı riskini hesaplanır 



Temel Laboratuvar testleri-1 
• WB doğrulama sonucu dosyada bulunmalı..3 

– WB indetermine sonuç erken HIV infeksiyonu(EHI) için 
uyarıcıdır (Fiebig evre-4) 

– WB pozitif ancak p31 bandı henüz yoksa primer HIV 
infeksiyonu(PHI) olasılığı vardır (Fiebig evre-5) 

 

• Viral yük (VY) sayısı (kopya/ml) 
– Aynı metodla ve aynı lab’da çalışması tercih edilir 
– ART ihtiyacını belirler ve seçimini etkiler 
– Akut infeksiyonda ve ileri evre hastalarda yüksektir (105-107) 
– Yüksek viral yük CD4+ sayısının daha hızlı düşmesine yol açar 
– Asemptomatik hastalarda VY daha düşüktür (102-105) 
– Tedavi izleminde virolojik yanıt en önemli değişkendir  
– Araya giren hastalık veya aşılanma sonucunu etkiler test 

ertelenir 
 

 



Temel Laboratuar testleri-2 
• CD4+ hücre sayısı 

– Hastanın imunolojik evrelenmesini sağlar, kemoproflaksi 
ihtiyacı saptanır  

– AIDS riskini gösterir 
• <350 late presenter 

• <200 advanced /Evre 3 

– Tedavi sonrası immunolojik düzelmeyi gösterir  

– Erken/akut HIV infeksiyonu sırasındaki seyri dengesizdir 
uygun aralıkla tekrarlanmalıdır 

– Araya giren hastalıklardan, steroid kullanımından etkilenir 

– Tedavi öncesi mümkünse iki değer görülmeli 

– BK sayısı/lenfosit sayısı olağandışı yüksek olanlarda CD4+ 
hücre %’si immunolojik durumu daha iyi yansıtır 

– CD4+ hücresi %14-28 arasında ise sayısı 200-500 arasındadır 

 

 

 



Temel Laboratuar testleri-3 

• Hemogram 

– Anemi 

– Lökopeni 

– Trombositopeni 

• Biyokimya testleri 

– AKŞ, üre, kreatinin, LDH, ALT, AST, bilirubin, 
albumin, globulin, trigliserid, kolesterol, 
HDL,LDL, Na, K, P.. 

– TİT-dipstick 

• Proteinüri varsa idrarda protein/kreatin oranı 

takip ve ek incelemeler gerektirir 



Temel Laboratuar testleri-4 

• Serolojik testler 

– HBsAg, anti-HbsAb, anti-HBc IgG 

• HBeAg, Anti Hbe, Anti delta 

– anti-HCV 

– anti-HAV IgG 

– VDRL,TPHA 

• Eğer pozitifse titre bakılır 

– anti-Toksoplazma IgG 

– anti-CMV IgG 

– anti-VZV IgG  

 

EKG: E >40, K>50 yaş 

Kemik mineral dansitometri 



Kemik mineral dansitometri 

Ne zaman ? 

• Post menopozal kadın 

• ≥50 yaş erkek 

• Basit travmayla kırık öyküsü 

• Düşme riski yüksek 

• Klinik hipogonadizm 

• ≥5mg/gün ve >3 ay süreli 
oral steroid tedavisi 

 

Kırık riski hesaplanması 

• Nasıl ?...Frax skoru 
https://www.shef.ac.uk/FRAX/  

• major osteoporotik kırık riski  

      >%20 ise veya 

• 10 yıllık kalça kırığı riski >%3 ise 
tedavi etkin 

 

https://www.shef.ac.uk/FRAX/


Temel Laboratuar testleri-5 
• Diğer testler 

– PPD veya IGRA  
– ART öncesi genotipik direnç testi (yapılamıyorsa serum 

saklanabilir) 
– G-6-PD eksikliği (Gdmed) oksidan ilaçlarla ciddi hemoliz ortaya 

çıkar 
• Sulfonamidler, dapson, primakin gibi 

– HLA-B*5701 (MHC class I allele) geni Abakavir kullanacak 
hastada hipersensitivite yatkınlığını anlamak için bakılması 
gerekiyor… (Avrupa’da %5-7 pozitif, Akdeniz’de %1-2..) 

– Maraviroc (CCR5 antogonisti) kullanılacaksa reseptör tropizm 
testi öneriliyor 

Tüm bu verileri standart bir form  ile dosya sistemiyle ya da bilgiişlem programında 
takip etmek gerekmektedir 



https://www.klimik.org.tr/calisma-gruplari/hivaids-calisma-grubu/hazir-formlar/ 



HIV bakımı etkinliği ölçütleri, 
izlenebilir hedefler ile kalite takibi 

• VY saptanabilir düzey 
altında tutulma oranı 

• ART kullanılma oranı 

• PCP proflaksi oranı 
– CD4 <200 olanlarda 

• MAC proflaksi oranı 
– CD4 <50 olanlarda 

• Taramalar  
– Lipid testleri, anti-HCV.. 

• Önleyici tedaviler 
– Aşılar.. 

• Genotipik direnç testleri 
oranı. Yoksa neden ? 

• HIV-1, HIV-2 ayırt 
edilmesi. Yoksa neden ? 

• Kullanılan ART ve diğer 
ilaç kayıtları 

• ART sonrası VY bakılma 
zamanlaması 

• >40 yaş hastada KVH riski 
hesaplanma oranı 

• KB ve sigara kullanımı 
kayıtları 

 

 

 



http://www.klimik.org.tr/calisma-gruplari/hivaids-calisma-grubu/kitaplar/ 

27 sf 



Basım 2013 
100 sayfa 

Yararlı Kaynaklar 



2018 Kasım 1.sürüm 
 182 sayfa 

https://www.klimik.org.tr/calisma-gruplari/hivaids-calisma-grubu/kitaplar/ 


