
Badanie w kierunku zakażenia HIV 

Kiedy dochodzi do zakażenia HIV? 

 poprzez kontakty seksualne - sytuacja ryzykowna 

 poprzez kontakty z krwią  - sytuacja ryzykowna 

 z matki na dziecko - sytuacja ryzykowna 

W diagnostyce HIV bardzo ważne jest określenie, ile czasu upłynęło          
od sytuacji ryzykownej, tak aby wykonane badanie dało pewność,                  
czy doszło do zakażenia HIV, czy nie. 
 

 

Kiedy sytuacja ryzykowna miała miejsce? 
 

              poniżej 
3 miesięcy 

powyżej  
3 miesięcy  

 
Badanie wymaga 
powtórzenia  
po 3 miesiącach od 
sytuacji ryzykownej, 
nawet jeśli wynik badania 
nie potwierdzi zakażenia. 
Brak zakażenia zostanie 
opisany w wyniku jako 
„próbka niereaktywna”. 

 

 
Badanie nie wymaga powtórzenia. 

 

Wynik badania 
„próbka 
niereaktywna”  
oznacza, że do 
zakażenia nie doszło                  
i diagnostyka jest  
zakończona. 

Jeśli wynik jest wątpliwy 
lub dodatni, pracownik 
laboratorium 
poinformuje o dalszym 
postępowaniu. 

 

TELEFON ZAUFANIA  HIV- STOWARZYSZENIE  DADU- PONIEDZIAŁKI, CZWARTKI W GODZINACH 16:00- 18:00 

 Tel 91 4542450 

 PKD-  SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 160, , PONIEDZIAŁKI, ŚRODY- 15:30- 19:30, PIĄTKI – 15:30- 17:30,                      

KOSZALIN  ul. MODRZEJEWSKIEJ  4, CZWARTKI -15:30-18:30 

Dowiedz się więcej: www.aids.gov.pl; http://www.mz.gov.pl/ tel. 801 888 448, 22 692 82 26. 

 

Testy w kierunku HIV dla kobiet w ciąży 

W Polsce WSZYSTKIE kobiety w okresie ciąży i połogu, także 
nieubezpieczone, objęte są bezpłatną opieką zdrowotną w placówkach 
mających umowę z NFZ. W ramach przysługujących im 
gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, mają prawo do dwóch 
testów w kierunku HIV: 
 

  1 test - do 10 tygodnia ciąży 
  2 test - między 33-37 tygodniem ciąży 

 

Skierowanie na wykonanie testu wystawia lekarz sprawujący opiekę 
nad kobietą w ciąży, wskazując kobiecie miejsce wykonania badania 
(pracownię, laboratorium). 
Uwaga! Anonimowy test w kierunku HIV (badanie ogólnodostępne w 
każdym punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, bezpłatne i bez 
skierowania) nie może być dla lekarza sprawującego opiekę nad 
kobietą w ciąży podstawą do podejmowania decyzji medycznych.  

Informacja przygotowana przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  

i Zwalczania AIDS powołany przez Wojewodę  Zachodniopomorskiego. 

 

http://www.aids.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/

