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Rutynowe testy na HIV  

w St George’s Hospital 

Emergancy Department. 
 
Ta ulotka wyjaśnia więcej na temat testów na HIV w St George's Emergency Department 
 i czego możesz się spodziewać, gdy przyjdziesz do szpitala. 
W razie jakichkolwiek dalszych pytań należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką 
opiekującą się pacjentem. 
 

 

Dlaczego jestem testowany na obecność wirusa HIV?  
 Nasz oddział ratunkowy testuje teraz wszystkich pacjentów w wieku 16 lat i starszych na obecność 
wirusa HIV, jeśli mają wykonywane inne badania krwi. 
Wiele osób żyjących z HIV nie wie, że go ma.  
Może upłynąć wiele lat, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, dlatego ważne jest, aby poddać się 
testom, kiedy tylko możesz. 
HIV jest obecnie długotrwałym stanem chorobowym, który można opanować. Jeśli znasz swoją 
diagnozę i podejmiesz leczenie, będziesz mógł pozostać w dobrym zdrowiu. 
 

 
Kiedy otrzymam wyniki? 
 Jeśli  Twój  wynik jest  negatywy na  HIV, nie będziemy się z Toba kontaktować, ponieważ nie są 
potrzebne żadne działania. 
Jeśli Twój test na HIV jest pozytywny, będzie wymagał ponownego sprawdzenia. Jest to tylko test 
przesiewowy i nie oznacza, że na pewno masz HIV. Będziesz potrzebował kolejnego testu. 
Nasi specjaliści doradcy ds. Zdrowia skontaktują się z Tobą, aby wyjaśnić i poprosić o powrót do 
szpitala w celu powtórzenia testu na HIV.  
Jeśli  chcesz sprawdzić swój wynik, zadzwoń do kliniki Courtyard pod numer 020 8725 3140 
w Poniedziałek  w godzinach 9.30-10.00 rano  i poproś o rozmowę z doradcą ds. Zdrowia(Health 
Advisor). 
Wyniki będą  dostępne  po 7 dniach od zrobienia testu. 

 

 

 

 

Oddział ratunkowy 
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Co zrobić, jeśli nie chcę wiedzieć o moim wyniku  

testu na HIV?  
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może  być  narażona  na ryzyko zakażenia, dlatego ważne jest, 
aby przetestować jak największa ilosc osób. Ważne jest, aby  poznać swój wynik testu  na HIV jak 
najwcześniej, w celu uzyskania  dostępu  do leczenia i zapobiec przenoszeniu HIV na inne osoby, jeśli 
wynik jest pozytywny. 
Leczenie HIV jest bardzo skuteczne i łatwe do podjęcia. Obecnie większość osób zarażonych virusem 
HIV  żyje długo i zdrowo.  
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz mieć wykonanego testu  na  HIV, porozmawiaj z członkiem personelu, 
aby zrezygnować z testu  przed pobraniem krwi.  
Jeśli wiesz, że jesteś nosicielem wirusa HIV i otrzymujesz opiekę, poinformuj o tym członka 
personelu. 

 

Co się stanie, jeśli moje dane kontaktowe ulegną 

zmianie?  
Sprawdź, czy mamy Twoje aktualne dane kontaktowe. Jeśli zmienią się w ciągu tygodnia po teście, 
musisz skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby zaktualizować swoje dane.  
 

 
Przydatne źródła informacji 
Terrence Higgins Trust 
Terrence Higgins Trust jest wiodącą brytyjską organizacją charytatywną zajmującą się HIV. 
Skontaktuj się z nimi, aby uzyskać poradę lub wsparcie.  
Tel. 0808 802 1221 email: info@tht.org.uk  strona internetowa: www.tht.org.uk 
 
Krajowa mapa AIDS (NAM)  
NAM dostarcza przydatnych informacji na temat HIV i AIDS.  
Tel: 020 7837 6988 email: info@nam.org.uk   strona internetowa: www.aidsmap.com 
 
 Klinika zdrowia seksualnego Wandsworth 

Dla pilnych potrzeb w zakresie zdrowia seksualnego lub antykoncepcji. 
https://shswl.nhs.uk/ W celu  umówienia  się na wizyte  Tel: 0333 300 2100 Pon-Pt 8am-7pm. 
 
  
Aby uzyskać więcej ulotek informacyjnych na temat warunków, procedur, zabiegów i usług 
oferowanych w naszych szpitalach, odwiedź stronę www.stgeorges.nhs.uk 
 
 

 

 

 

 

http://www.tht.org.uk/
http://www.aidsmap.com/
https://shswl.nhs.uk/
tel:0333%20300%202100
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Usługi dodatkowe 
 

Doradztwo dla pacjentów  (PALS)   
 
PALS może zaoferować Ci porady i informację na miejscu, jesli  masz uwagi lub wątpliwości 
dotyczące naszych usług lub opieki.. Możesz odwiedzić biuro PALS między 9.30 a 16.30, 
 od poniedziałku do piątku w głównym korytarzu między Grosvenor i Lanesborough Wing (w 
pobliżu wind).  
Tel: 020 8725 2453   E-mail: pals@stgeorges.nhs.uk 

Wybory NHS 
Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji dotyczących zdrowia ,NHS Choices zapewnia informacje online i 
wskazówki dotyczące wszystkich aspektów zdrowia i opieki zdrowotnej. 
 
Strona internetowa: www.nhs.uk 
 
NHS 111 
Jeżeli potrzebujesz szybkiej pomocy medycznej, ale nie jest to nagły wypadek 999,możesz zadzwonić 
pod  numer 111. 
NHS 111 jest dostępny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
 Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych są bezpłatne. 
 
Telefon: 111 
 

 

 

 


