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HIV-lääkitys

 HAART (highly active antiretroviral 
therapy) antiretroviraalihoito, ARV,ART

 www.arvosta.fi

 aina yhdistelmälääkitys, ks.ryhmät 
www.arvosta

 potilaalle maksuton TT-lain perusteella

 lääkitystä ei saa tavallisesta apteekista 
maksutta vaan sairaalan apteekista

http://www.arvosta.fi/
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Milloin aika aloittaa HIV-

lääkitys?

 CD4-solut 0.350-0.500 x 10E9/l
 jos alle 0.350, aloitus heti

 yleisoireita (ripuli, laihtuminen, kuumeilu, 
väsymys, ihottuma)

 raskaus
 lapsen suojaaminen HIV-tartunnalta ja äidin kunnon 

pitäminen vakaana, aloitus heti/vko 12-16
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…milloin aloitus
 estolääkitys

 PEP (Post- exposure Prophylaxis) 

-altistuksen jälkiehkäisy esim. kondomirikot, 
neulanpistotapaturmat

 PREP (Pre-exposure Prophylaxis) 

-altistuksen ennaltaehkäisy

-raskauden suunnittelu (nainen HIV-, mies HIV+)

-tutkitaan ulkomailla, laajempi käyttö tulevaisuudessa ??   
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Hoitomyöntyvyys ja 

sitoutuminen lääkehoitoon

 sitoutuminen = adherenssi

 hoitomyöntyvyys = komplianssi

 www.arvosta.fi -> adherenssikaavake

 elinikäinen hoito

 lääkkeet toimivat, kun ne otetaan 

säännöllisesti ja oikein

 lääkkeenaloitus usein suuri stressin aihe

http://www.arvosta.fi/
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Keskustele potilaan kanssa 

(kartoita)

 mitä potilas tietää HIV-infektiosta, HIV-
lääkityksestä, sen toteuttamisesta, hoidon 
tavoitteista

 kuinka sitoutunut potilas on lääkityksen 
aloittamiseen (myös adherenssikaavake)

 onko ollut aikaa miettiä lääkkeidenaloitusta 
vai tuleeko aloitus pikaisesti (myöhään 
todettu tartunta, raskaus)
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….

 mitä potilas toivoo saavuttavansa lääkityksellä, 
”PALKKIO”

 onko potilas syönyt HIV-lääkkeitä aiemmin

 mitä potilas on kuullut ystäviltä, muilta potilailta

 omaiset, läheiset apuna ja tukena?

 potilaan elämänkokemus, tunteet, asenteet, kunto

 onko potilaalla taitoa lääkityksen 
toteuttamiseen/ongelmia tiedossa ?

 millaista tukea potilas toivoo ja  tarvitsee
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Minä ohjaajana (kartoita)

 onko minulla tarpeeksi tietoa HIV-infektiosta ja 

-lääkityksestä

 onko minulla tarpeeksi tietoa potilaasta, hänen 
sitoutumisestaan, toiveistaan, 
elämänkokemuksestaan

 aikaisemmat kokemukseni

 onko minulla taitoa tehdä yhteistyötä ja tukea 
potilasta

 oma elämänkokemukseni, tunteet ja asenteet
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Tarvittavat voimavarat

 tilaa ja aikaa selvittää potilaan kanssa hänen 
tietonsa HIV-infektiosta ja -lääkityksestä

 mahdollisuus selvittää potilaan tilanne, tarpeet, 
toiveet, kulttuuritausta, kielitaito

 kykyä selvittää omat tiedot, taidot, asenteet

 kykyä luoda luottamuksellinen hoitosuhde

 kyky tasavertaiseen kohtaamiseen ja yhteistyöhön

 rauhallinen tila, aika, materiaalit, tarvittaessa 
tulkki
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Ohjauksen tavoite

 Potilaalla on tieto ja taito toteuttaa HIV-

lääkityksensä oikein (= koko ajan riittävä 

lääkepitoisuus veressä)
 HIV-virus saadaan mittaamattomiin, 

HIV1Nh < 20 kopiota/ml, CD4-solut nousemaan

 Potilaan laadukkaampi elämä, mm. työ, opiskelu, 

harrastukset, perheenperustaminen

 Estetään resistenssi

 Kustannustehokasta
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Ohjauksen sisältö

 keskustelu, asioiden läpikäyminen, huomioi 

yksilölliset tarpeet ja toiveet

 adherenssikaavakkeen täyttäminen

 säännöllisyys, suunnitellaan paras kellonaika

 ruokailun yhteydessä/tyhjään vatsaan

 mitä tehdä unohduksen/myöhästymisen jälkeen

 lääkityksen sivuvaikutukset, niihin reagoiminen
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…

 lääkeresistenssi

 sairaanhoitaja tavoitettavissa virka-aikana,
yhteystiedot myös virka-ajan ulkopuolella

 mitä lääkkeitä voi käyttää HIV-lääkityksen 
kanssa, huom. luontaistuotteet, ravintolisät

 tarkista sopiiko kotilääkitys, tarvittaessa konsultoi 
lääkäriä

 suunnittelu, ottaako potilas lääkkeet dosetista, 
pusseista, purkeista

 käyttääkö esim. kännykkämuistutusta
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…

 mitä tehdä, jos oksentaa lääkkeen

 mitä tehdä, jos joku lääkkeistä loppuu
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…

 tarvitseeko apua jakamiseen, tukea 

 kirjallinen lääkeohje kotiin mukaan

 mistä hakee lääkkeet, sairaalan apteekki

 onko omaisista, läheisistä apua ja tukea/ joutuuko 
salaamaan lääkkeiden ottamisen ja piilottamaan 
lääkkeet

 palkkion korostaminen: parempi elämänlaatu, 
liitännäisinfektioiden välttäminen, vähemmän 
tartuttava
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Muita apukeinoja

 tarvittaessa tulkki

 piirretään tabletit, 

lukutaidottomuus

 muut piirrokset, mm. 

lääkepitoisuus veressä

 tablettien näyttäminen 

demokortista/-kirjasta

 vertaistuki, kolmannen 

sektorin toimijat
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Lääkeohjauksen aikataulu

 yksilöllinen

 kerrallaan noin 1 
tunti, tarvittaessa 
uusia sairaanhoitajan 
vastaanottoja

 lääkityksestä 
puhutaan hyvissä 
ajoin ennen 
aloittamista, jos 
mahdollista
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Lääkeohjauksen arviointia

 onko potilas oppinut ottamaan lääkkeet 

oikein

 mikä asia meni hyvin

 missä asiassa potilas tarvitsee lisää 

ohjausta, millaista ohjausta

 tarvitseeko potilas lisää tukea

 pärjääkö potilas jo itsenäisesti
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…arviointia
 kuinka lääkkeet on otettu dosetista 

 kysymyksiä:

-mihin aikaan otit lääkkeet

-milloin otat siniset tabletit

-montako annosta unohdit ottaa

-millaisia sivuvaikutuksia 

 laboratoriokoetulokset: HIV1Nh lasku (nopeaa), 

CD4-solut nousu (hitaampaa)

 kirjaaminen
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Haasteita

 potilas kieltäytyy ottamasta lääkkeitä

- ”Jumala parantaa, yrtit parantavat”

->yritetään saada potilaan luottamus useilla 

tapaamisilla ja kerrataan faktoja yhä 

uudestaan

- eri uskonnot ja uskomukset
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Palautetta potilaalle

 jos takapakkia, 

opitaan siitä ja 

jatketaan eteenpäin

 puutu asiaan, vaikka 

se olisi vaikeaa

 kannusta, kehu, 

motivoi
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DOT (Daily Observed Therapy)

 potilas ottaa lääkkeen 

valvotusti

 jos lääkehoito ei 

onnistu muuten

 raskaana olevat!

 potilaalla 

mahdollisuus myös 

tehostettuun tukeen
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Lääkkeitä pitkään syöneet

 kysy, onko potilas muistanut syödä 
lääkkeensä

 kysy onko lääkkeillä haittavaikutuksia

 ajoittain toivomus yksinkertaisemmasta 
lääkityksestä

 tarvittaessa adherenssin”seuranlomake” 
(www.arvosta)

 kannusta, anna hyvää palautetta

http://www.arvosta/
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Mahdollisia haittavaikutuksia

 munuaissivuvaikutukset 

(u-prot, S-Krea, P-Pi)

 osteoporoosi

 kolesterolien nousu, 

sydäninfarktiriski 

 pankreatiitti

 säännölliset lab.kokeet 

tärkeät!
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Matkustaminen

 -aikaero-> jatka samaan aikaan kuin 
ennenkin, yksi ajan pidennys/lyhennys ei 
haittaa

-todistus lääkkeistä + lääkkeet 
käsimatkatavaroihin

-varalle ylimääräistä lääkettä, jos paluu ei 
suunnitelman mukaan

-matkustusrajoitukset: www.unaids.org
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Muuta lääkkeistä

 Lapsen lääkkeiden 

ottamisesta HIV-

hoitotyön käsikirja 

s.121-122

 Aikuinen, HIV-

hoitotyön käsikirja s. 

78

 Truvada hoitaa myös 

hepatiitti B:tä

 ”jarrulääkitys”

 joitakin lääkkeitä 

liuoksena mm. Retrovir, 

Kaletra

 pienempinä 

vahvuuksina/tabletteina 

Kaletra, Stocrin

 joitakin voi 

murskata/liuottaa, tarkista 

aina ensin
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Tärkeää

 Yksilöllisyys

 Luottamus

 Palaute

 Kannustaminen

 Rehellisyys

 Hoitaja 

saavutettavissa, aina 

voi kysyä
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KIITOS AVUSTA!

Outi, Sinikka, Marjut, Pia, Taina


