
       

Test w kierunku HIV  

Do kogo skierowana jest niniejsza broszura? 

 

Niniejsza broszura skierowana jest do osób (lub ich opiekunów), którym 
zaproponowano lub zalecono wykonanie testu w kierunku HIV. 

 

Jaki jest cel niniejszej broszury? 

 

Niniejsza broszura wyjaśnia przyczyny skierowania pacjenta na test w kierunku HIV 
oraz odpowiada na niektóre z pytań. 

 

Co to jest HIV? 

 

HIV to nazwa wirusa, pochodząca od skrótu angielskiej nazwy „human 
immunodeficiency virus”, co po polsku oznacza ludzki wirus niedoboru odporności. 
Wirus ten osłabia układ odpornościowy organizmu. Oznacza to, iż osoby zakażone 
mają trudności z pokonaniem infekcji, a także występuje u nich zwiększone ryzyko 
zachorowalności na niektóre typy raka. HIV może zaatakować każdy organ w 
ludzkim ciele. 

 

Dlaczego zalecono mi zrobienie testu w kierunku HIV? 

 

Do przyczyn, z uwagi na które zaleca się zrobienie testu na HIV, należą: 

 Objawy i problemy zdrowotne pokrywające się z objawami HIV. 

 Powszechnie wiadomo, iż infekcja HIV występuje częściej u osób cierpiących 
na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, chłoniaki i gruźlicę. 

 HIV występuje częściej w określonych grupach społecznych. Np. u osób 
pochodzących z części świata, gdzie wirus jest bardzo rozpowszechniony, u 
mężczyzn odbywających kontakty seksualne z innymi mężczyznami albo u 
osób biorących narkotyki drogą dożylną. 

 Test na HIV jest częścią szerszych badań u osób, u których konsekwencje 
bycia zarażonym HIV są ogromne, np. u kobiet ciężarnych lub u pacjentów 
wymagających dializy. 

 
Zalecenie wykonania testu na HIV nie ma na celu urażenia niczyjej godności. 
HIV czasem zaskakuje pacjentów i obowiązkiem personelu medycznego jest 
zalecenie wykonania testu wielu różnym osobom, niezależenie od stylu życia 
jaki prowadzą.  
 
 



Czy muszę wykonać test? 
 

Test nie jest obowiązkowy i można zgłosić lekarzowi, pielęgniarce lub pracownikowi 
ochrony zdrowia brak chęci wykonania takiego testu. Pacjent zostanie zapytany o 
powody takiej decyzji, co zostanie odnotowane w jego dokumentacji medycznej. 
Pacjent może zostać ponownie poproszony o zrobienie testu w późniejszym czasie, 
jeżeli personel medyczny uważa, iż jest to w najlepszym interesie pacjenta. Jeżeli w 
którymś momencie pacjent zmieni zdanie, powinien porozmawiać z lekarzem, 
pielęgniarką lub pracownikiem ochrony zdrowia. 

 

Jakie są plusy wykonania testu na HIV?   

 

W przypadku zakażenia wirusem HIV diagnoza powinna zostać postawiona jak 
najszybciej. Bez odpowiedniego leczenia, HIV może być bardzo niebezpieczny i 
doprowadzić do śmierci zakażonego. Jednakże dzięki nowoczesnej medycynie 
średnia długość życia osób z HIV może być zbliżona do średniej długości życia osób 
zdrowych. 

Osoba, która nie wie o tym, że jest zarażona wirusem HIV, może go nieświadomie 
przenosić na inne osoby. Po wykonaniu testu, osoby zakażone HIV mogą zapobiec 
przenoszeniu infekcji na swoich partnerów i nienarodzone dzieci, w przypadku kobiet 
w ciąży. 

Jakie są minusy wykonania testu na HIV? 

 

Wykonanie testu w kierunku HIV, a następnie oczekiwanie na wyniki może wywołać 
niepokój. 

 

W jaki sposób wykonuje się test? 

 

Standardowym badaniem przesiewowym w kierunku HIV jest badanie próbki krwi. W 
celu pobrania krwi z ramienia używa się małej igły, tak jak przy większości innych 
badań krwi. Potrzebna jest jedynie łyżeczka krwi (5ml). W przypadku trudności z 
pobraniem krwi pacjentowi oferuje się pobranie krwi z palca (badanie suchej kropli 
krwi lub badanie w miejscu opieki nad pacjentem), jednak standardowa metoda jest 
w tym przypadku najlepsza. Laboratorium zbada krew pod względem obecności 
wirusa (antygen) i reakcji organizmu na wirus (przeciwciała). 

 

W jaki sposób i kiedy otrzymam wyniki? 

 

W laboratorium wyniki są zazwyczaj gotowe w ciągu 7 dni roboczych. Lekarz lub 
pielęgniarka ustalą z pacjentem sposób przekazania wyników. W nadzwyczajnych 
przypadkach wyniki testu mogą być dostępne już tego samego dnia. Kobiety 
ciężarne zazwyczaj otrzymują wyniki testu na HIV wraz z innymi wynikami badań 
prenatalnych, co może potrwać kilka tygodni. 



W ramach usług służby zdrowia reprodukcyjnego większość pacjentów otrzymuje 
swoje wyniki w ciągu 7 dni na wizycie kontrolnej. W niektórych przypadkach wyniki 
mogą zostać przekazane tego samego dnia lub w ciągu 48 godzin, jednak zależy to 
od przyczyn wykonania testu. Wyniki badania krwi z nakłucia palca wykonywane w 
miejscu opieki nad pacjentem są dostępne po 20 minutach. Każdy dodatni test 
przesiewowy wymaga potwierdzenia poprzez standardowe badanie krwi. 

 

Czy wyniki są poufne? 

 

Wyniki badania krwi zostaną przekazane zespołowi, który zwrócił się z prośbą o jego 
wykonanie. Wyniki pacjenta zostaną przekazane mu na osobności, chyba że 
wcześniej ustalono inaczej. Wszystkie badania medyczne są poufne, co oznacza, iż 
nie powinny być dostępne dla osób spoza zespołu medycznego opiekującego się 
danym pacjentem. 

Osoby postronne pracujące w służbie zdrowia i niezaangażowane w opiekę nad 
pacjentem, nie powinny mieć dostępu do jego dokumentacji medycznej. Dostęp do 
wyników badania krwi posiada lekarz rodzinny (GP). 

Testy w kierunku HIV wykonane w placówkach zdrowia reprodukcyjnego (sexual 
health clinic) wykonywane są anonimowo, co oznacza, iż nie są one oznaczone 
imieniem i nazwiskiem pacjenta. Lekarz rodzinny nie ma dostępu do tych wyników 
badań. 

Wynik mojego testu na HIV jest ujemny – co to oznacza? 

 

Uzyskanie wyniku ujemnego w badaniu wykonanym cztery tygodnie po ryzykownym 
zachowaniu oznacza, że pacjent nie jest zarażony. Wyjątkowo, wyniki testu mogą 
być ujemne, jeżeli test został wykonany w bardzo krótkim czasie od ekspozycji na 
zakażenie wirusem HIV. W takim przypadku należy powtórzyć badanie po ośmiu 
tygodniach od ostatniej ekspozycji. Lekarz, pielęgniarka lub pracownik ochrony 
zdrowia doradzi pacjentowi, czy należy to zrobić. 

W przypadku ciągłego wystawienia na ryzyko zakażenia HIV, zaleca się regularne 
wykonywanie testów w kierunku HIV. 

 

Wynik mojego testu na HIV jest dodatni - co to oznacza? 

 

Wynik dodatni oznacza prawie pewną infekcję. Laboratorium przeprowadzi 
dodatkowe testy na pierwotnej próbce i lekarz, pielęgniarka lub pracownik ochrony 
zdrowia pobiorą więcej krwi w celu potwierdzenia wyników. Wyniki „fałszywie 
dodatnie” obserwuje się bardzo rzadko. W celu potwierdzenia wyniku i upewnienia 
się, że nie doszło do pomylenia próbek (co jest bardzo mało prawdopodobne), 
zostanie pobrana kolejna próbka krwi. 



Często zadawane pytania: 

Czy zakażenie wirusem HIV ma wpływ na moje ubezpieczenie? 

 

Według Towarzystwa Ubezpieczycieli w Wielkiej Brytanii (Association of British 
Insurers – ABI) pytanie dotyczące dodatniego wyniku testu na HIV jest pytaniem 
standardowym. Pytanie dotyczące wyniku ujemnego nie powinno być zadawane. 
Jeżeli takie pytanie zostało zadane, można je pozostawić bez odpowiedzi. Nawet 
jeżeli taka odpowiedź została udzielona, nie ma to wpływu na zasady i warunki 
żadnej z polis. Wynik dodatni testu na HIV może wpłynąć negatywnie na uzyskanie 
ubezpieczenia, aczkolwiek istnieją firmy, które ubezpieczają osoby zakażone HIV, 
ponieważ leczenie pozwala zachować dobry stan zdrowia. W celu uzyskania 
bardziej szczegółowej porady finansowej można skorzystać z pomocy niezależnych 
doradców finansowych, działających w organizacjach takich jak Terrence Higgins 
Trust. 

 

Nie chcę wiedzieć, czy jestem zakażony wirusem HIV 

 

Pomimo tego, że z diagnozą zakażenia wirusem HIV trudno jest się pogodzić, 
leczenie w obecnych czasach daje pacjentowi dobre rokowanie. Wykonanie testu 
oznacza dostęp do najlepszej opieki oraz pomoc w utrzymaniu zdrowia. Leczenie, 
jeżeli jest wymagane, to zazwyczaj nie więcej niż kilka tabletek na dzień 
przynoszących niewielką ilość działań niepożądanych. Leczenie jest bardzo 
skuteczne i zdrowie pacjentów regularnie odwiedzających klinikę pogarsza się tylko 
nieznacznie lub w ogóle. Większość pacjentów żyje prawie tak długo, jak zdrowe 
osoby. Wiedza dotycząca statusu HIV jest korzystna dla większości pacjentów. 

Co więcej, w przypadku zakażenia HIV, świadomość bycia zakażonym może 
przyczynić się do ochrony innych osób poprzez zmniejszenie ryzyka przeniesienia 
wirusa.  

Dodatkowo, ujemny wynik testu na HIV może nie tylko wpłynąć na pacjenta 
uspokajająco, ale również zapobiec występowaniu wzmożonego niepokoju. 

 

Mój lekarz zlecił już „kompleksowe” badania. Czy muszę wykonywać 

dodatkowe testy? 

 

Przy wysyłaniu próbki do laboratorium lekarz zleca przeprowadzenie konkretnych 
badań. Laboratorium wykonuje badania na obecność HIV jedynie na wyraźne 
zlecenie. Lekarz zwróci się z taką prośbą do laboratorium, pod warunkiem, iż 
wcześniej zapytał o zgodę pacjenta. Badania krwi często zlecane przez lekarza 
obejmują morfologię krwi, badania wątroby, badania nerek, a czasem dodatkowo 
badania tarczycy lub cholesterol. HIV nie należy do standardowego wykazu takich 
badań. 



Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących wykonania testu 
na HIV należy skontaktować się z pracownikami służby zdrowia reprodukcyjnego. 
Posiadają oni duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie testów na HIV. 

 

Numer telefonu: 

01382 425 542 
 

Na stronie internetowej Terrence Higgins Trust można znaleźć informacje dotyczące 
wykonywania testów w kierunku HIV oraz ogólne informacje na temat HIV: 
www.tht.org.uk  

 
NAM to organizacja udzielająca najbardziej aktualnych informacji dotyczących HIV. 
Na jej stronie internetowej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania: 
www.aidsmap.com/hiv-basics 

 

Na stronie internetowej Blood Borne Virus Managed Care Network zamieszczane są 
lokalne informacje: 
www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk 

 

 

 

http://www.tht.org.uk/
http://www.aidsmap.com/hiv-basics
http://www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk/
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