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Kes kuuluvad riskigruppi? 



 
• 20-40 aastased inimesed 
• Eesti ja vene keelt kõnelevad 
• Noored naised vanuses 15-24 
• Püsisuhetes elavad inimesed 



Kes peaksid minema  
ennast testima HIV-nakkusele  

kui ka teistele 
suguhaigustele? 



Inimesed, kellel on olnud 
kaitsmata seksuaalvahekord. 

 

 

Inimesed, kes on kasvõi ühe 
korra süstinud ühise süstlaga. 



Lähemalt HIV-
nakkusest ja AIDS-ist 

AIDS-i Ennetuskeskus www.aids.ee  



HIV on viirus,  

mis lõhub  

inimese  

immuunsüsteemi 

 

HIV on  

krooniline viirus, 
millesse ei sure 

AIDS-i Ennetuskeskus www.aids.ee  



AIDS on haigus, 
immuun-

puudulikkuse 
sündroom. 

 

AIDS-i inimene 
sureb. 



HIV nakkuse  
peiteperiood  

veres on 3 kuud 

Nakatumisel on võimeline 
inimene koheselt viirust 

ka edasi andma 



Tervest nahast  
HIV-nakkus läbi ei lähe 

HIV hävib +70°C juures 

HIV ei suuda elada 
õhu käes 



HIV test on igaühele 
vabatahtlik 

Doonoreid ja rasedaid 
testitakse HIV-ile, 

süüfilisele ja hepatiidile 

Tavaline vereanalüüs 
HIV-nakkust ei näita 



Kuidas HIV levib? 



HIV levib 

Veri Seks 

Rinnapiim 
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Kas sa suudleksid inimesega kui 
saad teada, et ta on  

HIV-positiivne? 



Kuidas HIV EI 
levi? 



• Suudlemisel 

 

• Kätlemisel, kallistamisel 

 

• Sääskede ja muude loomade kaudu 

 

• Ühest tassist juues, taldrikult süües 

 

• Ruumis töötades, õppides 

 

• Tualettruumis, saunas, basseinis 

 



HIV-nakkuse edasikandumise oht ühel 
kokkupuutel nakatunud inimesega 

Anaalseks (retseptiivne 

partner) 

1/31 – 1/125 

Vaginaalseks (naine) 1/666 – 1/2000 

Vaginaalseks (mees) 1/2200 – 1/3000 

Uimastite veeni süstimine 

nakatunud süstlaga 

1/5 – 1/20 

Võrdluseks: ägeda gonorröa saamise risk kaitsmata 
vaginaalse seksi korral on umbes 1/2 



Sugulisel teel levivad: 

• HIV/AIDS 
• hepatiit 
• süüfilis 
• gonorröa 
• klamüdioos 
• trihhomonoos 

• herpesviirus-nakkus 
• inimese papilloomiviiruse nakkus 

• Kubemetäid 
 

Enamik neist haigustest eriti tunda ei anna 



Kas inimene peab ütlema,  
et tal on HIV-nakkus? 

• HIV-positiivse inimese 
staatus töökaaslaste ees ei 
erine milleski nt vähihaige 
inimese omast 

 

• Vallandamise põhjus ei saa 
olla inimese  
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Mida peaks tegema hädaolukorras? 

• Iga inimese veresse tuleb 
suhtuda ettevaatlikult, 
olenemata kas tegu on 
HIV nakkust kandva 
inimesega või mitte 



Tänan!  
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