
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یہ دستی اشتہار کس کے لئے ہے؟
یا  کی گئی ہو یہ دستی اشتہار افراد )یا ان کی دیکھ بھال کرنے والوں( کے لیے جنہیں ایچ آئی وی ٹیسٹ کروانے کی پیشکش

 ۔مشورہ دیا گیا ہو
 

 اس دستی اشتہار کا مقصد کیا ہے؟
وی ٹیسٹ کروانے کی پیشکش کیونکر کی گئی ہے اور آپ کو مطلوب  یہ دستی اشتہارمعلومات فراہم کرتا ہے کہ آپ کو ایچ آئی

  چند ایک سواالت کے جوابات دیتا ہے۔
 

 ایچ آئی وی کیا ھے؟
ایچ آئی وی سے مراد انسان کے اندرمامونی قلت کا سبب بننے والے وائرس کی موجودگی ہے۔  یہ وائرس جسم کےمدافعتی 

یہ ہے کہ لوگ چند ایک بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے چند نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔  اس کا مطلب 
 کسی بھی حصہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔اندر کے کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔  ایچ آئی وی جسم کے  طرح کے ایک

 
 مجھے ایچ آئی وی ٹیسٹ کی پیشکش کیونکر کی گئی ہے؟

 :ش کئی ایک وجوحات کی بنا پر بشمول ذیل کے کی جا سکتیآپ کے لیے ایچ آئی وی ٹیسٹ کی سفار
 

 ایچ آئی وی کے ذریعہ آپ کی عالمات اورطبی مسائل کی وضاحت ہو سکتی ہے۔  

  یہ بات جانی پہچانی ہے کہ ایچ آئی وی کا انفیکشن بیماریوں مثال کے طور پر ورم جگر بی یا سی، لمفاوی رسولی یا
  اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تب دق سے متاثرہ افراد پر زیادہ

  ایچ آئی وی لوگوں کے چند ایک مخصوص گروپوں میں زیادہ عام ہوتا ہے۔  مثال کے طور پر دنیا کے جن عالقوں میں
ایچ آئی وی عام ہے وہاں پر مرد مرد کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہیں یا انجکشن کے ذریعہ ادویات کا استعمال کرتے 

 ہیں۔

  دوران اگر آپ کے ایچ آئی وی سے متاثرہونے کا امکان پیدا ہو تو آپ کے حاملہ ہونے یا اسکریننگ کے پروگرام کے
 گردوں کی صفائی کروانے کی وجہ سے نتائج بہت سخت ہو سکتے ہیں۔

 
براہ کرم اس بات کا برا نہ منائیں کہ آپ کو ایچ آئی وی کے ٹیسٹ کی پیشکش کی گئی ہے۔ ایچ آئی وی ہمیں بعض اوقات ورتہ 

میں ڈال دیتا ہے اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرح کے افراد کے لیے ٹیسٹ کی سفارش کریں خواہ ان کا  حیرت
 طرز حیات جیسا بھی ہو۔

 
 کیا مجھے ٹیسٹ کروانا پڑے گا؟

وہ آپ ٹیسٹ تاکیدی نہیں ہے اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر، نرس یا ورکرسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔  
سے اس کی وجہ دریافت کریں گے جس کووہ آپ کے میڈیکل نوٹس میں تحریر کر دیں گے۔  اگرانہیں یقین ہو کہ یہ آپ کے 

مفاد میں ہےتو وہ بعد میں بھی کسی وقت آپ کو ایچ آئی وی ٹیسٹ کروانے کا کہہ سکتے ہیں۔  اگرآپ کسی بھی وقت اپنا ارادہ 
 نے ڈاکٹر، نرس یا ورکر کے ساتھ بات کریں۔تبدیل کر دیں تومہربانی فرما کراپ

 

ناایچ آئی وی ٹیسٹ کروا  



 ایچ آئی وی ٹیسٹ کروانے کے کیا فوائد ہیں؟
اگر کوئی ایچ آئی وی سے متاثر ہوجائے توجتنا جلد ممکن ہو سکے معلوم کروانا بہترہوتا ہے۔  بغیرعالج کے ایچ آئی وی بہت 

ویات کے ساتھ عالج کے ذریعہ لوگ معمول کا دوران حیات ہی پر تشویش اور آخر کار جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔  تاہم، جدید اد
 بسر کر سکتے ہیں۔

 
اگرکوئی آدمی ایچ آئی وی سے متاثر ہو اوراس سے العلم ہو تو وہ انجانے میں اس وائرس کو دوسرے لوگوں تک پھیال سکتا 

پھیلنے سے روکنے کے لیے انہیں  کت ہے۔  اگران کو ٹیسٹ کر لیا جائے توانفیکشن کوپیدا ہونے والے بچوں اور شریک حیات
 مشورہ دیا جا سکتا ہے۔

 
 

 ایچ آئی وی ٹیسٹ کروانے کے نقصانات کیا ہیں؟
 نتیجےکے انتظارکے دوران تھوڑی سی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یچ آئی وی ٹیسٹ کروانے والے لوگا

 
 وہ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟

خون کے دوسرے کئی ایک ٹیسٹوں کی طرح آپ کے بازو سے ہ کیا جاتا ہے ۔ کا پتہ چالنے کے لیے خون کا معائنایچ آئی وی 
ٹر( کے برابرخون ملی لی 5خون لینے کے لیے چھوٹی سی ایک سوئی استعمال کی جاتی ہے۔   صرف چائے کے چمچے )

ڈرائی بلڈ سے ج)پر مہین سوراخ کرکے خون لیا جا سکتا ہے انگلی تواگر خون حاصل کرنا بہت مشکل ہو ضرورت ہوتا ہے۔ 
ہے۔   لیبارٹری آپ ہی بہتر ہوتا ٹیسٹ ی جانچ کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ ( لیکن خون کیا پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹ کہتے ہیں سپاٹ
 جسم کا کیا کے تئیں آپ کے ائرس )مادہ دافع( تالش کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ وکے اندر وائرس )تریاق زا(  خونکے 

 رد عمل ہے ۔ 
 

 ر کس طرح سے رزلٹ ملے گا؟مجھے کب او
یوم کار کے اندر اندررزلٹ فراہم کرے۔  آپ کا ڈاکٹر یا نرس آپ کو نتائج پہنچانے کے  7لیبارٹری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 

طریق کار کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرے گا۔   استثنائی حاالت میں اسی دن رزلٹ فراہم کرنے کے انتظامات کیے جا 
گرآپ کے حاملہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایچ آئی وی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے توایسی صورت میں عام طور پر چند سکتے ہیں۔  ا

 ایک ہفتوں کے بعد آپ کے اینٹی نیٹل کے سلسلہ میں کیے گئے دیگر ٹیسٹوں کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ آپ کو دے دیا جائے گا۔
 

ندر دوسری اپائنمنٹ پر رزلٹ فراہم کر دیا جاتا ہے۔  بعض دن کے اندرا 7جنسی صحت کی سروس میں بہت سے مریضوں کو 
گھنٹوں کے اندر اندر رزلٹ دے دیا جاتا ہے لیکن اس کا انحصار ٹیسٹ کرنے کی وجہ پر ہوتا  48صورتوں میں اسی دن یا 

کی تصدیق کے  منٹ میں مل جاتا ہے ۔ اگر یہ پتہ چال کہ ایچ آئی وی ہے تو اس 20انگلی سے لیے گئے خون کا نتیجہ  ہے۔
 خون کا معائنہ یعنی اسٹینڈرڈ بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ۔  ہمیشہ لیے 

 
 کیا رزلٹ پوشیدہ ہوتا ہے؟

آپ کے بلڈ ٹیسٹ کا رزلٹ اس ٹیم کو دیا جائے گا جس نے اس کی درخواست کی ہو گی۔  آپ کو صرف وہ لوگ ہی معلومات 
ق رائے نہ ہوا ہو۔  تمام میڈیکل ٹیسٹ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے جس فراہم کریں گے ماسوائے اس کے کہ اس سے قبل کوئی اتفا

 کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیم آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے اس سے باہریہ کسی کوبھی فراہم نہ کیے جائیں۔
 

صحت کے شعبہ میں کام کرنے والے دیگرافراد جو کہ آپ کی دیکھ بھال میں شامل نہ رہے ہوں وہ آپ کے میڈیکل ریکارڈز 
 تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔  آپ کے جی پی کو آپ کے خون کے ٹیسٹ تک رسائی حاصل ہوگی۔

 
ں جس کا مطلب ہے ان کے پاس آپ کا نام نہیں جنسی صحت کے کلینک میں کیے گئے ایچ آئی وی کے ٹیسٹ نامعلوم ہوتے ہی

 ہوتا۔  آپ کا جی پی ان رزلٹس تک رسائی حاصل نہیں کے سکتا۔
 

 اس کا کیا مطلب ہے؟ –میرا ایچ آئی وی ٹیسٹ منفی ہے 
بعد آپ کا رزلٹ منفی ہو توآپ ایچ آئی وی سے متاثر نہیں ہیں۔  غیر معمولی چار ہفتے اگرخطرہ سے دوچار ہونے کے 

وں میں ایچ آئی وی انفیکشن کے خطرہ سے دوچار ہونے کی بہت ہی ابتداء میں ٹیسٹ منفی ہو سکتا ہے۔   آپ کوآخری صورت
بعد ٹیسٹ دھرانا چاہیے۔  اگر ایسی صورت ہوئی تو آپ کا ڈاکٹر، نرس یا ورکرآپ کو  آٹھ ہفتےبارخطرہ سے دوچار ہونے کے 

 مشورہ دے گا۔
 



ایچ آئی وی ایک ہونے کی صورت موجود ہو توایسی صورت میں آپ کو باقاعدہ بنیادوں پر اگرآپ کے بار بارخطرہ سے دوچار
  ٹیسٹ کروانے کا کہا جاتا ہے۔

 
 اس کا کیا مطلب ہے؟ –میرا ایچ آئی وی ٹیسٹ مثبت ہے 

کٹر، نرس یا اگر ٹیسٹ مثبت ہوا توآپ کو یقیننا انفیکشن ہے۔  لیبارٹری اصل نمونے پر مزید ٹیسٹ کرے گی جبکہ آپ کے ڈا
ورکر رزلٹ کی تصدیق کرنے کے لیے مزید خون لے گیں۔  ایک "غلط مثبت" رزلٹ بہت ہی کم ہوتا ہے۔   رزلٹ کی تصدیق 
کرنے اوراس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ نمونے آپس میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں، جس کا امکان نہیں ہوتا، ایک مزید نمونہ لیا 

 جاتا ہے۔
 
 

 :ے والے سواالتاکثر پوچھے جان
 

دی ایسوسی ایشن آف برٹش انشوررز )اے بی آئی( کہتی ہے کہ معیاری طریق کار ایچ آئی وی کے مثبت ہونے کے بارے میں 
پوچھنا ہے۔ منفی رزلٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جانا چاہیے، اگر یہ پوچھا جائے توآپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔  

تو اس سے پالیسی کی شرائط متاثر نہیں ہوں گیں۔  ایک مثبت ایچ آئی وی ٹیسٹ انشورنس کے  ہو دیا اگرآپ نے بتایا بھی
حصول کومشکل بنا دیتا ہے لیکن چند ایک کمپنیاں موجود ہیں جو ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کو انشورنس فروخت کرتی ہیں 

نز ٹرسٹ جیسے اداروں میں خود مختارمالی مشیر ۔  ٹیرنس ہیگعالج سے آپ کی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہےکیونکہ 
 موجود ہیں جو کہ زیادہ ماہرانہ مالی مشورہ دے سکتے ہیں۔

اگرچہ ایچ آئی وی کی تشخیص کو قبول کرنا مشکل کام ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔   ٹیسٹ کروانے کا مطلب یہ ہے 

بھال اورمدد تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔  جب اس کی کہ آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے بہترین دیکھ 
ضرورت ہوتو عالج میں دن کے دوران عام طور پرچند ایک گولیاں ہی لینی پڑتی ہیں جن کے بہت کم مضر اثرات ہوتے ہیں۔  

پڑتا بالکہ  عالج بہت ہی موئثر ہے اور باقاعدگی کے ساتھ کلینک آنے والے افراد کی صحت پربہت کم یا بالکل بھی اثر نہیں
ہمیں زیادہ تر افراد سے معمول کے طرز حیات کے مساوی توقع ہوتی ہے۔ کئی ایک افراد اپنی ایچ آئی وی حیثیت کے بارے 

 میں جان کرمجموعی طور پر مستفید ہوتے ہیں
 

کا خطرہ کم عالوہ ازیں اگر آپ کو ایچ آئی وی ہے تو اس کے بارے میں جان کر آپ دوسرے لوگوں کو وائرس منتقل کرنے 
 کر سکتے ہیں۔

 
 اپنے منفی ایچ آئی وی ٹیسٹ کے بارے میں بھی علم ہونا تسلی بخش ہوتا ہے اور مزید بے چینی کو روکتا ہے۔

 

جب آپ کا خون لیب کو بھیجا جاتا ہے توڈاکٹر کوچند ایک چیزوں کے بارے میں جائزہ لینے کا کہنا پڑتا ہے۔ لیبارٹری ایچ آئی 
رت میں جائزہ لیتی ہے اگر اس کو کہا جاتا ہے۔  ڈاکٹرلیبارٹری کوایچ آئی وی ٹیسٹ کرنے کا صرف وی کا صرف اسی صو

اسی صورت کہےگا اگراس نےآپ سے پہلے اجازت لے لی ہوئی تو۔ عام طور پر ڈاکٹر جن ٹیسٹوں کی درخواست کرتے ہیں 
تھائی رائیڈ کی کارکردگی اورخون میں  ˝یزیں مثالان میں بلڈ کاؤنٹ، جگر کا ٹیسٹ، گردے کا ٹیسٹ اور بعض اوقات دوسری چ

 چربی کی موجودگی ہوتی ہے۔ ان ٹیسٹوں کے ذریعہ ایچ آئی وی کا پتا نہیں چلتا۔
 
 
 

 ی وجہ سے میری انشورنس پر اثرہوگا؟کیا ایچ آئی وی ٹیسٹ لینے ک

 جاننا نہیں چاہتا۔ اگر مجھے ایچ آئی وی ہے تو میں

میرے ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی 'ہرچیز' کے لیے ٹیسٹ کر لیا ہے، اس لیے کیا ان کو پہلے 

 ہی سے معلوم نہیں ہے؟

 میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتاہوں؟



 
 
 
 

تفصیل کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہوں توایسی صورت میں  سےاگرآپ ایچ آئی وی ٹیسٹ کروانے کے بارے میں کسی 
 ایچ آئی وی ٹیسٹ کے سلسلہ میں ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ رابطہ کریں۔ سروس سےجنسی صحت 

 

 :فون

01382 425 542 
  

ات ٹیرنس ہیگنز ٹرسٹ  کے ویب سائیٹ پرایچ آئی وی کے بارے میں عمومی اورایچ آئی وی ٹیسٹ کرنے کے بارے میں معلوم

 موجود ہیں۔

www.tht.org.uk  
 

ے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتا ہے۔  آپ اکثر پوچھے جانے والے سواالت کے این اے ایم ایک ادارہ ہے جو ایچ آئی وی کے بار
 بارے میں یہاں سے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

www.aidsmap.com/hiv-basics  
 

 :ویب سائیٹ مالحظہ کریں کیمقامی معلومات کے لیے براہ کرم بلڈ بورن وائرس منیجڈ کیئر نیٹ ورک 

www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk  
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 این ایچ ایس ٹی سائڈ

 

 ایچ آئی وی ٹیسٹ کرانا
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