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Ja tev ir HIV, tad šis buklets ir domāts tieši Tev.
Tajā Tu atradīsi informāciju kā sadzīvot ar šo vīrusu
ikdienā, ko vajadzētu ievērot, kā dzīvot.
Sāksim ar to, ka sen pagājuši tie laiki, kad HIV nozīmēja sliktu dzīves kvalitāti un smagas zāļu lietošanas
blaknes, drīzu nāvi un citas šausmas.
Šobrīd ar HIV cilvēki dzīvo ilgi, lieto labas, efektīvas
zāles, strādā, mācās, rada veselus bērnus.
Ar HIV inficētajiem piedāvā zāles uzreiz, kā ir
uzzināta diagnoze. Ir atvieglots ceļš kā veikt apstiprinošo
diagnostiku.
Tomēr joprojām ir daudz mītu un pieņēmumu par
šo infekciju. Šis buklets palīdzēs tos kliedēt un, iespējams,
atradīsi tajā noderīgus padomus vai informāciju.
Reiz jau Tev ir HIV - infekcija, mēs turpmāk sauksim Tevi HIV-pozitīvs. Tas ir tāpēc, ka Tu vari ilgus - ilgus
gadus nodzīvot laimīgi, veselīgi un visnotaļ pozitīvi. Bet ir
jāpastrādā!
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HIV ir vīruss, kas tulkojumā nozīmē cilvēka
imūndefcīta vīruss un cilvēku, kurš ir inficējies ar šo vīrusu
sauc par HIV inficētu.
HIV iekļūstot cilvēka organismā bojā imūnās
sistēmas šūnas. Savukārt, imunitāte ir tā, kas cīnās ar
vīrusiem un mikroorganismiem, kas izraisa slimības. Var
teikt, ka HIV bojā imunitāti. Jo imunitāte ir vājāka, jo
vairāk cilvēks ir pakļauts dažādām slimībām, ar kurām
viņš, visticamāk, neslimotu, ja imunitāte būtu vesela.
HIV infekcija, kā jau hroniska slimība, norit
stadijās. To nosaka vadoties no CD4 šūnu skaita (CD4 ir
imūnās sistēmas šūnas, ko bojā HIV) un slimībām, kas
pievienojušās. Izšķir pirmo stadiju, kad CD4 šūnu skaits ir
vairāk kā 500 asins kubik milimetrā, otro - no 200 līdz 499
šūnām, trešo - zem 200 šūnām. Savukārt slimības, kas
pievienojušās iedala kategorijās: A, B un C.
A stadijas slimības ir vieglākas, C stadijas - smagākas.
Piemēram, tuberkuloze ir C stadijas slimība. Jāatceras, ka
šīs ir statistikas stadijas. Tas nozīmē, ja cilvēks ir saslimis
ar tuberkulozi, viņš nokļūst C stadijā, kaut arī izārstējies
no tuberkulozes cilvēks vienalga paliks C stadijā. Tamdēļ
Tev nevajag uztraukties, ja ir C3 stadija, faktiski veselības
stāvoklis var būt pavisam labs. Galvenais - lietot zāles, lai
uzturētu labu imunitāti.
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Kad cilvēks uzzina, ka viņam ir HIV, rodas daudz
jautājumu par to kā dzīvot tālāk. Atbilde ir viena - ir
jārūpējas par sevi un saviem tuviniekiem. Ja domājam par
tuviniekiem, tad ir tikai daži noteikumi, kas obligāti
jāievēro:
 Sekss tikai ar prezervatīvu
 Asinis nedrīkst iekļūt cita cilvēka asinsritē
Tas arī viss. Tomēr cilvēki uztraucas, jautā par
sadzīvi - par traukiem, nagu šķērītēm, zobu birstēm,
dvieļiem, ēst gatavošanu. Jāzina, ka sadzīvē inficēties
nevar. Ne ar traukiem, ne dvieļiem. Vienmēr gan jādomā
par higiēnu un, protams, ka labāk, ja ir savi higiēnas
piederumi, tomēr inficēt ar HIV tādā veidā nevienu nevar.
Vienmēr ir labi šos jautājumus izrunāt ar speciālistu vai
konsultantu un iegūt skaidrību, pretējā gadījumā var
mocīties ilgi un baidīties no visa.
Tu vari strādāt jebkurā profesijā!
Ja runājam par darbu, tad Tu var strādāt jebkurā profesijā, Latvijā nav tādu profesiju, kur nedrīkstētu strādāt
HIV inficēts cilvēks. Ir dažas nozares, kur tiek prasīts
veikt HIV testu, tomēr tas nenozīmē, ka nevar strādāt
šajās nozarēs, vienkārši nav iespējams atsevišķos amatos.
4

Neatsakies no sporta, vaļaspriekiem un
mājdzīvniekiem!
Daudzi uztraucas, ka vajadzēs atteikties no
vaļaspriekiem, iemīļotām nodarbēm. Tomēr tas tā nav.
HIV infekcijas dēļ nav jāatsakās ne no sporta, ne
vaļaspriekiem, ne mājdzīvniekiem. Tikai, kā jau iepriekš
rakstījām, jāievēro daži nosacījumi.
Sportiskas aktivitātes ir ļoti vēlamas, jo viena no
HIV infekcijas izpausmēm ir muskuļu masas zudums muskuļi kļūst vājāki. Tādēļ ir nepieciešams to atjaunot.
Sportiskas aktivitātes ir labas arī tamdēļ, ka uzlabo
vispārējo fizisko formu. Tikai jāatceras, ka viss ir labs, ja
tas ir saskaņā ar savām vēlmēm un iespējām. Ir
jāieklausās savā ķermenī - vai nenodarām tam pāri ar
pārmērīgu fizisku slodzi. Ja nav iepriekšējas fizisko treniņu
pieredzes, nodarboties jāsāk pakāpeniski, piemēram, 20
min 2x nedēļā un lēnam palielinot slodzi.
Jāatceras, ka HIV var nodot ar asinīm, tamdēļ Tev
nevajadzētu izvēlēties sporta veidus, kur var rasties
traumas, piemēram, bokss.
Dažkārt cilvēki baidās iet uz sporta zāli vai baseinu dēļ
savas infekcijas. Bet to jau neviens nezinās, jo to nevar
redzēt!
Jāatceras, ka HIV var nodot ar asinīm!
5

Cilvēkiem ir svarīgi justies labi un labi mēs
jūtamies, ja mums ir draugi, aizraušanās, vaļasprieki un
mīļi mājdzīvnieki. Dzīvnieciņi, var sniegt gan
prieku, gan mierinājumu. Tomēr Tev jāzina, ka
dzīvnieki pārnēsā slimības, kas var būt bīstamas
HIV
inficētajiem, tāpēc jāievēro sekojoši noteikumi:


Jāmazgā rokas pēc katra kontakta ar dzīvnieku



Dzīvnieks regulāri jākopj: jāmazgā un jāapcērp,
jāattārpo, jāvakcinē un jāpārbauda pie veterināra



Jātur tīrībā (regulāri jādezinficē) dzīvnieka trauki un
kastīte; dzīvnieka kastīti labāk uzkopt cimdos



Neļaujiet dzīvniekam laizīt seju



Neļaujiet dzīvniekam atrasties uz virsmas, kur
gatavojiet ēdienu

Tici - ievērot šos noteikumus nemaz nav tik
grūti un kā balvu Tu saņemsi nedalītu mājdzīvnieka
mīlestību, kas palīdzēs ne vienā vien grūtā brīdī.
Kad cilvēks uzzina par tik nopietnu diagnozi kā HIV,
viņš sāk domāt kā sev palīdzēt, ko darīt, lai dzīve būtu pēc
iespējas kvalitatīvāka, ilgāka un viens no jautājumiem ir ko ēst, lai justos labāk, lai saglabātu veselību. Uzreiz
jāsaka, ka noteikums ir viens – jāēd kvalitatīvi produkti,
kas tiek uzņemti saprātīgā režīmā.
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Atceries par olbaltumvielām un ogļhidrātiem!
Tā kā organisms tērē ļoti daudz enerģijas, lai
uzturētu imunitāti, tad ir vairāk jāuzņem enerģiju ražojoši
produkti - tie, kas satur daudz olbaltumvielu un
ogļhidrātus: zivis, gaļa, rieksti, pākšaugi, piena produkti,
olas. Daudz jālieto augļi un dārzeņi, jo tie satur
nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas. Jāzina, ka tie
rūpīgi jāmazgā zem tekoša ūdens, labāk ar ziepēm.
Dažkārt HIV inficētajiem zūd apetīte, rodas
problēmas mutes dobumā, var būt vemšana kā zāļu
lietošanas blakusparādība - tad
labāk ir ēst bieži – 5-6 reizes
Ēd mazāk, bet biežāk!
dienā, nelielām porcijām.
Vēl viens ieteikums,
kas varētu palīdzēt pārdzīvot HIV infekciju ir - atrod sev
vaļasprieku. Vienalga, kas tas būtu. Aizraušanās ar kaut
ko, kas rada prieku un interesi, neļaus nodoties domām
par HIV, ļaus justies labāk, atradīsi jaunus draugus,
domubiedrus. Tas vienmēr palīdz. Nav tādu vaļasprieku,
ar ko nevarētu nodarboties,
ja ir HIV.
Atrodi vaļasprieku!
Bieži cilvēki uztraucas, ka
nevarēs veidot ģimeni, nebūs bērnu. Tas nav tā. Lietojot
zāles un panākot nenosakāmu vīrusu slodzi, nevar inficēt
citus cilvēkus.
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Arī sieviete nevar inficēt savu bērniņu grūtniecības
un dzemdību laikā. Protams, ir jākonsultējas ar ārstiem,
precīzi jālieto zāles, jāizārstējas no citām slimībām, kas
saistītas ar bērna radīšanu. Īsāk sakot, grūtniecība ir jāplāno un jāplāno sadarbībā ar ārstiem.
Viens no nosacījumiem, kas jāievēro HIV inficētajiem, ir regulāri ārsta apmeklējumi. Pats svarīgākais ir apmeklē ārstu, kuram Tu uzticies. Ja nav uzticības - maini
ārstu. Tev būs jāstāsta savam ārstam ļoti svarīgas, intīmas
lietas par savu dzīvi un jāklausa ārsta padomiem, tas
nebūs iespējams, ja nebūs uzticības.
Pirms
vizītes,
padomā, ko Tu gribētu
pajautāt, ko uzzināt.
Vislabāk to ir pierakstīt,
jo uztraukumā, steigā var piemirsties būtiski jautājumi. Ja
esi uzsācis zāļu lietošanu, pavēro kā jūties (sīkāk par
blaknēm nākošā sadaļā). Ievēro izmaiņas savā ķermenī,
savā pašsajūtā, tas var izrādīties svarīgi.
Pieraksti būtiskākos jautājumus, ko jautāt ārstam!

Atceries – ārsti ārstē ķermeni. Uzdot jautājumus
un interesējies par savu ķermeni. Nekavē ārstu –
infektologu ar stāstiem par savu bērnību, valsts iekārtu
un to, ka tev nav darba. Tādiem jautājumiem ir citi
speciālisti - psihoterapeiti, psihiatri, līdzestības speciālisti,
sociālie darbinieki un citi. Nekautrējies meklēt palīdzību
pie viņiem. Un atceries: HIV ir tikai burti, ar to var
nodzīvot garu, interesantu dzīvi. Viss Tavās rokās.
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Vispirms obligāti jāsāk lietot speciālās zāles, kas
nomāc vīrusu līdz tādai pakāpei, ka to vairs nevar atrast
Tavās asinīs. Tādu stāvokli sauc par nenosakāmu vīrusu
slodzi. Asins analīzes vīrusu slodzes noteikšanai ņem divas
reizes gadā.
Zāles, kas būs jālieto tieši Tev, noteiks ārstu
konsīlijs, bet tālāk Tevis izvēlētais ārsts infektologs veiks
ārstēšanas kontroli - vai nozīmētās zāles darbojas Tavā
organismā kā pienākas un neizsauc Tev kādas
nepatīkamas blakusparādības. Parasti ārstēšanu sāk ar
trīs medikamentiem, kas apvienoti vienā vai divās
tabletes, un tās ir jāiedzer vienu reizi dienā. Protams, var
būt īpaši gadījumi, kad zāles ir jālieto divas reizes dienā
un medikamentu skaits arī var būt lielāks. Ārstēšanas
gaitā, ja zāles darbosies teicami un stabili nomāks vīrusu
asinīs, tās Tev var nomainīt pret ērtāk lietojamām un pat
samazināt medikamentu skaitu dienā. Vispār jau zinātne
nestāv uz vietas un jau tiek izmēģināti medikamenti,
kurus vajadzēs ieņemt pat ne katru dienu. Bet šobrīd Tev
jāatceras - zāles jāiedzer katru dienu, vēlams vienā
diennakts laikā.
Atceries — zāles jādzer katru dienu
vienā un tajā pašā laikā!
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No tā izriet, ka, otrkārt, - Tev jābūt līdzestīgam. Šis
piņķerīgais vārds patiesībā nozīmē sekojošo:
a) regulāri, tieši tā, kā ārsts noteicis, Tev ir jāiet pie
viņa uz pieņemšanu;
b) nekad neizvairies no analīzēm un citām
pārbaudēm, ko Tev ārsts nozīmējis;
c) pieskaņo zāļu ieņemšanu savam diennakts
režīmam un lieto tās katru dienu noteiktā laikā un
apmērā, neizlaižot nevienu devu;
d) obligāti ievēro ēšanas rekomendācijas, jo ir
zāles, kas jālieto maltītes vidū, vai tās nedrīkst uzņemt ar
taukiem, vai vēl kādi citi noteikumi;
c) Tev obligāti jāsaprot ārstēšanas nozīme un jāapzinās sekas, kādas var rasties, pārtraucot ārstēšanu,
veicot to nesistemātiski vai patvaļīgi koriģējot devas un
terapijas plānu.
Kas ir līdzestība?

Atceries: ja kaut kas par zāļu lietošanu Tev
nav skaidrs, obligāti parunā par to ar ārstu, bet, ja ārsts
vajadzīgajā brīdī nav pieejams, sazinies ar līdzestības
kabinetu vai medmāsu!
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"N=N:
Nenosakāma vīrusu slodze =
Nenododama tālāk infekcija " !

Līdzestīgs pacients ir labi apmācīts par uztura un
fiziskās slodzes normām, izvairās no kaitīgiem
ieradumiem,
pieredz
mazāku
dažādu
slimību
uzliesmojumu skaitu un to biežumu. Tāds pacients arī
pats atgādinās ārstam, ka nepieciešams reizi gadā uztaisīt
vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfiju un krūšu kurvja
rentgenu. Tāds pacients neaizmirsīs par zobārstu un
higiēnistu, jo būt pozitīvam nozīmē arī smaidīt pozitīvi!

Vai no Tavas līdzestības ir kāda jēga citiem
cilvēkiem, arī Taviem mīļajiem? Ja Tu uzturi nenosakāmu
vīrusu slodzi, Tu ne tikai pats par sevi esi veselāks, bet
vairs neesi bīstams saviem seksuālajiem partneriem - ir
jau pilnībā pierādīta tēze "N=N: Nenosakāma vīrusu
slodze = Nenododama tālāk infekcija". Pat seksā bez
prezervatīva! Tas ir nopietni! Ir jēga ārstēties un bezbailīgi
dzīvot pilnvērtīgu seksuālu dzīvi, vai nē?!

Ārstējies un dzīvo pilnvērtīgu seksuālo dzīvi!
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Bet zāles paliek zāles, un tām piemīt blakusparādības, sarunvalodā - blaknes, citādi - zāļu nevēlamie
blakusefekti. Taču ne visiem cilvēkiem blaknes ir, ne
vienmēr tās ir vienādas, un vienam un tam pašam
medikamentam uz dažādiem cilvēkiem var būt dažāda
iedarbība. HIV-pozitīvais cilvēks var tos izjust ārstēšanas
sākumā un terapijas nomaiņas procesā, tāpēc obligāti
paprasiet ārstam par iespējamām blaknēm un
nepieciešamām rīcībām.
Visbiežāk cilvēki izjūt niezi, piedzīvo galvassāpes
vai reiboņus, šķidru vēderu, izsitumus, bet naktīs redz
dīvainus sapņus. Tāpēc, nozīmējot kādus medikamentus
pirmo reizi, recepti uzraksta tikai vienai zāļu kārbiņai.
Tad kopā ar ārstu blakusefekti ir obligāti jāizrunā, ārsts
arī nosūtīs uz asins analīzēm, lai nepalaistu garām nopietnas izmaiņas asins ainā.

Vai zālēm mēdz būt nevēlamie blakusefekti?

Lielākoties blaknes pāriet dažu nedēļu laikā,
tās ir pārciešamās. Bet gadās arī smagas blaknes, tādas,
par kurām HIV-pozitīvais sapratīs uzreiz - labi nebūs. Tādā
gadījumā sazinies ar ārstu, līdzestības kabinetu vai medmāsu!
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Bieži vien cilvēkiem blaknes sākas uzreiz pēc zāļu
lietošanas instrukcijas izlasīšanas. Tāpēc zini, ka
zāļu ražotājs ir spiests ierakstīt instrukcijā visu, kas noticis
ar pacientiem klīnisko pētījumu laikā, pat ar šīm zālēm
tieši nesaistītiem notikumiem.
Zāļu blakņu novēršanai ir īpaši svarīgi ievērot zāļu
lietošanas nosacījumus - uzturs, uzdzeršana, lietošana
kopā ar citām zālēm, - šīs instrukcijas sadaļas ir jāizlasa
uzmanīgi, pat ļoti uzmanīgi! Atceries: ja Tev ir kādas citas
saslimšanas, it īpaši hroniskās, un Tu jau lieto kādas zāles
to ārstēšanai, obligāti pastāsti par VISĀM zālēm (arī
pārtikas piedevām, vitamīniem!), ko Tu lieto - VISIEM
ārstiem, kuri Tevi ārstē!

Galvenais, neklusē un runā ar ārstiem bez
kautrēšanās!

Un vēl viena diezgan aktuāla problēma, kas
tieši apdraud cilvēka dzīvi: dažiem HIV - pozitīvajiem ir
vieglāk noticēt, ka AIDS nav, nekā tam, ka HIV - infekcijas
attīstību organismā var ļoti ātri apturēt. Jā, izārstēt galīgi
vēl nav iespējams, bet bremzēt un apturēt, it īpaši
neielaistajā stadijā, vairs nav problēma. Bieži izskan
jautājums: kāpēc ārstēties, ja es jūtos labi?
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HIV-pozitīvs cilvēks savu zemo imunitāti praktiski
neizjūt līdz brīdim, kamēr nesaslimst ar kādu ļoti smagu
slimību, kuru nekādi nepadodas izārstēt.
Ir pasaulē cilvēki, kurus saucam par HIV noliedzējiem jeb disidentiem. "AIDS nav, tas ir cilvēces ienaidnieku izdomājums", "Zāles, ko jums piedāvā, ir toksiskas un
var izraisīt slimības, kas ir nopietnākas nekā AIDS", viņi
saka un raksta desmitos vietņu internetā. Pie tam, daudzi
no viņiem paši mirst no AIDS izraisītām slimībām un pat ...
ļauj nomirt saviem bērniem. Atceries: zāles HIV-infekcijas
ārstēšanai, kuras zinātnieki nepārtraukti pilnveido,
palīdzējušās glābt dzīvību miljoniem HIV-pozitīvu cilvēku.
Pēc ārstēšanas uzsākšanas HIV-pozitīvā dzīve ieiet savā
parastajā gultnē, tāpēc nevajag apzināti iet bojā, atsakoties no ārstēšanas.
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HIV—pozitīvie var saņemt šādus
bezmaksas pakalpojumus :

Psihologu, kuri ir kompetenti dzīves ar
HIV/AIDS problēmās, konsultācijas klātienē - biedrībā
"DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar
HIV/
AIDS" (Satekles ielā 2c, Rīgā; www.diacentrs.lv), pieraksts pa
tālruni 67243101. Zvanot pa šo tālruni, var saņemt arī atbildes
uz vienkāršākiem jautājumiem. Turpat biedrībā klātienē var
saņemt sociālo darbinieku un medmāsas konsultācijas.

Konsultācijas HIV — pozitīvajiem pēc principa
"līdzīgs - līdzīgam" nodrošina biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS, www.agihas.lv) pa
tālruni 20207737, katru dienu (bez brīvdienām). Sievietes var
izmantot specializētu tālruni 24801359. Biedrība nodrošina arī
atbalsta grupu tikšanās.

Par jautājumiem, kas saistīti ar HIV/AIDS, vīrus hepatītiem un narkoloģiju, var zvanīt uz biedrības "Apvienība
HIV.LV" (www.hiv.lv, www.apvienibahiv.lv) konsultatīvo tālruni
26062077, katru dienu ( bez brīvdienām).
Visas nosauktas biedrības sniedz atbildes arī uz
adreses atradīsiet biedrību mājaslapās.

e-pastiem, to


Problēmas, kas saistītas ar HIV — infekcijas
ārstēšanu, var risināt Latvijas Infektoloģijas centra "Līdzestības
kabinetā" (Linezera ielā 3, Rīgā) klātienē vai arī zvanot pa tālruni
20205353, tikai darba dienās.
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