
HASTALAR İÇİN BİLGİLENDİRME

Tüberküloz (TB) Yakalanmış 
İnsanlar İçin Önemli bir Test
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Test hakkında diğer tavsiye 
kaynakları
Ulusar Aids Destek Hattı (National AIDS Helpline )(NAH)
0800 567 123 

Afrika AIDS Destek Hattı (Africal AIDS Helpline) 
0800 0967 500 (web sitesi: www.africaninengland.org)

Terrence Higgins Vakfı Destek Hattı  
(Terrence Higgins Trust Helpline) 
0845 12 21 200 (web sitesi: www.tht.org.uk)

Positively Women Destek Hattı  
(Positively Women Helpline)
020 7713 0222 (web sitesi: www.positivelywomen.org.uk)

Blackliners Destek Hattı (Blackliners Helpline) 
020 7738 5274

Mainliners Destek Hattı (Mainliners Helpline) 
020 7582 5434 (web sitesi: www.mainliners.org.uk)

Bu broşürde Tüberküloz testleri ve teşhisiyle ilgili verilen bilgilerin konu hakkında genel bilgi vermesi 
amaçlanmıştır. Hemşirenizin/doktorunuzun ya da diğer sağlık uzmanlarının bilgisi, yeteneği ve kararkarı yerine 
kullanılması amaçlanmamıştır.  Bu broşürde içerilen bilgilerin hiçbiri teşhis ya da tedavide karar vermede 
kullanulmaz. Teşhis ya da tedaviyle ilgili sorular ve kaygılar  sağlık uzmanına iletilmelidir.

Kuzey Batı Londra TB Ağı tarafından hazırlanan orijinal geliştirme çalışması

Ailenizi  ve arkadaşlarınızı TB’den koruyun – bütün TB ilaçlarınızı alın.

TB Kliniğinde test
HIV testi hakkında özel eğitimli TB doktorunuz veya hemşirenizle 
görüşebilirsiniz. Bütün bilgiler gizli tutulur. TB kliniğinde test 
yaptırdıysanız sonuç olağan hastane kayıtlarında saklanacaktır. Bu 
da sonucun hastanedeki sizin tedavinizle ilgilenen diğer doktorlar 
ya da hemşireler tarafından görülse de başka kimse tarafından 
görülemeyeceği anlamını taşır. 

Yerel Genito-Üriner İlaç (GUM) 
Kliniğinizde test
(Daha fazla bilgi için lütfen TB hemşirenize danışın.)

 Bazı kliniklerde sadece içeri girer ve doktorlar görüşmek için 
beklersiniz, diğerlerindeyse bir randevu almanız gerekir. 

 Başka bir doktordan yazı almanıza gerek yoktur. 
 Bu kliniklerin özel kesin gizlilik kuralları vardır.  
 Sonuçlarınız asla klinik dışına çıkmaz ve orada çalışan 

elemanlarca okunmaz.
 Sonuçlar GP’nize verilmeyecektir. 
 Gerçek adınızı, doğum tarihinizi ya da adresini vermeniz gerekli 

değildir, fakat verdiğiniz kişisel bilgileri hatırladığınızdan emin olun. 
 Başka bir klinikte test yaptırmak istiyorsanız Ulusal AIDS Destek 

Hattı’nı 0800 567 123 ücretsiz arayabilirsiniz.
 GP’nizden de test alabilirsiniz. 
 Eğer talepte bulunursanız GP’niz pozitif HIV testi sonucunu 

yaşam veya sağlık sigortası şirketlerine iletmek zorunda kalabilir. 
Bu konuda endişeleniyorsanız, en iyisi bir GUM kliniğinde test 
yaptırmaktır. 
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TB Alert İngiltere’nin dünya çapındaki Tüberküloz hakkındaki 
farkındalığını arttıren özgün bir dayanışmadır. İngiltere’de ve gelişmekte 
olan ülkelerde daha fazla hastanın daha doğru bilgilendirme ve tedaviyi 
almasını temin eden projeleri destekliyoruz. Desteğinizle Tüberküloz 
üzerinde dünya çapında pozitif bir etkide bulunabilir ve daha fazla 
hayatı kurtarabiliriz. 
 

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG 
Tel: 01273 234030

Daha fazla bilgi ya da bu broşürün kopyaları için lütfen
01273 234 770  ile (sadece mesai saatlerinde) iletişime geçin.

TB Alert’na bağış yapmak ya da gönüllü olmak için lütfen
01273 234 784 ile (sadece mesai saatlerinde) iletişime geçin.

Ya da web sitemizi ziyaret edin: www.tbalert.org
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HIV ve AIDS’in TB ile ilgisi nedir?
İngiltere’de TB olan çoğu kişi ayrıca HIV enfeksiyonu kapmış kişilerdir. 
Bazı ülkelerde HIV/AIDS ve TB sıklıkla bir arada görülür, HIV vücudun 
savunma sistemlerine hasar verir, bu da TB’ye yakalanmayı kolaylaştırır. 

Bazı insanlar hem TB’nin hem de HIV’nin sık görüldüğü ülkelerde yaşarken 
TB’ye yakalanırlar. Dolayısıyla bu iki enfeksiyon birbirine yakından bağlıdır - 
birine yakalanan herkes diğerine de maruz kalmış olabilir. 

HIV/AIDS nedir?
 HIV İnsanlarda İmmun Yetmezliği Virüsü demektir. AIDS Akut 

İmmun Yetmezliği Sendromu anlamına gelir. 
 HIV vücudun diğer hastalıklara özellikle de enfeksiyonlara karşı 

savunmasına zarar veren bir enfeksiyondur. 
 HIV enfeksiyonu ile beraber belli başlı diğer hastalıklar da oluşursa 

kişi AIDS olmuştur. 

HIV ne kadar sık görülür?
HIV bütün dünyada görülür. Fakat Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya ve 
Doğu Avrupa gibi bazı bölgelerde HIV daha sık görülür. 

İngiltere’de 30,000 üzerinde insanın HIV ile yaşadığı tahmin ediliyor 
ve her yıl ilk HIV testi pozitif çıkan 6,500’ün üzerinde insanla bu sayı 
artmaya devam ediyor. Dünya çağında HIV’nin en genel bulaşma yolu 
kadınlarla erkekler arasında yaşanan cinsel ilişkidir, fakat erkeklerle 
seks yapan erkekler arasında bulunan vakaların sayısı yüksekliğini 
korumaktadır. 

HIV ve AIDS’de bir tedavi var mı? 
HIV’nin etkileri kontrol edilebilir ve HIV’ye karşı ilaçlarla durum tersine 
çevrilebilir. Günümüzde HIV veya AIDS için tedavi yoktur. Ancak 
araştırmalar HIV’ye karşı ilaçları kullanan çoğu kişilerin daha uzun 
yaşadığını ve kendilerini daha iyi hissettiğini gösterir. HIV pozitif 
olduğunuz biliyorsanız enfeksiyonu başkalarına geçirme riskinizi 
azaltmak için önlemler alabilirsiniz. 

HIV nasıl bulaşır?
 Kondomsuz vajinal ya da anal seks yapmak. Korunmasız oral seks 

de bir miktar risk taşır. 
 Hamilelik esnasında , doğumda ya da emzirmede anneden bebeğe.
 İğneleri, şırıngaları ya da diğer ilaç enjekte ekipmanlarını 

kullanarak.
 Test edilmemiş kan ya da kan ürünleriyle tedavi aracılığıya.

HIV Testi
Test neleri içerir?
Kolunuzdan bir kan örneği alınıp laboratuara gönderilir ve test edilir. 

Klinikte daha önce kan testi yaptırmış olabilirsiniz, ancak HIV testini sadece 
sizin onayınız ve izninizle yapabiliriz. Bütün HIV testleri ücretsizdir. 

Sonucu almak ne  kadar sürer?
Sonucu almak genellikle 3 iş günü sürer. Sonuç ne olursa olsun bir sağlık 
uzmanı sonucu sadece size iletecektir; sonuç telefonda iletilmez ve 
sonucun kağıt kopyaları genellikle hastalara verilmez. 

Sonuç bana ne söyler?
HIV Negatif
Testten 3 ay önce HIV’ye maruz kalmadıysanız, HIV olmadığınız 
anlamına gelir. Son üç ay içinde HIV’ye maruz kaldıysanız test bunu 
ortaya çıkaramayabilir (pencere dönemi). Son HIV virüsü kapma riski 
taşıdığınız zamandan 3 ay sonra yeni bir test yaptırmanız tavsiye 
edilebilir. 

HIV Pozitif
HIV’siniz. Sonuç ikinci bir HIV testi ile kontrol edilir (hata olasılığı 
düşüktür). Bir HIV/AIDS uzmanıyla gizli bir görüşmeniz olur, sizi teşhisi 
kabullenmeniz konusunda destekler ve gerekli tedavileri düzenler. 

Sonucu kim bilecek?
Sonuç kesinlikle sadece size ve sizin tıbbi bakımınızla ilgilenen 
çalışanlara açıklanır. Başka kimseye sizin izniniz olmadan sonuç 
bildirilmez. Sonuç eşinize, ailenizdeki herhangi birine, arkadaşlarınıza, 
patronunuza, ev sahibinize, hükümete ve İç İşler ve Göç Hizmetleri’ne 
açıklanmaz. 

HIV testi olmak veya test hakkında 
görüşmek için nereye gidebilirim?
TB kliniğinde test olabilirsiniz, fakat test olmak ya da endişeleriniz 
hakkında görüşmek için gidebileceğiniz başka yerler de vardır. 

B ü t ü n  i l a ç l a r ı n ı z ı  g ü v e n l i  v e  ç o c u k l a r ı n  e r i ş e m e y e c e k l e r i  y e r l e r d e  s a k l a m a y ı  u n u t m a y ı n . 
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