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 معمول کی ایچ آئی وی جانچ پر 

 سینٹ جارج ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ
یہ لیفلٹ سینٹ جارج ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں ایچ آئی وی ٹیسٹنگ کے بارے میں مزید وضاحت کرتا ہے اور جب آپ اسپتال آتے 

 ہیں تو آپ کیا توقع کرسکتے ہیں
 

 مزید سواالت ہیں تو براہ کرم آپ کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر یا نرس سے بات کریں۔اگر آپ کے 
 

 مجھے ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟  
سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام مریضوں کا ٹیسٹ کرتا ہے اگر وہ خون   ١٦ہمارا ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اب ایچ آئی وی کے لئے 

 کروا رہے ہیں۔ کے دیگر ٹیسٹ 
 ایچ آئی وی کے ساتھ رہنے والے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے پاس یہ ہے۔ 

 کسی بھی عالمات کو پیدا ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، لہذا جب آپ کر سکتے ہیں تو جانچ کرانا ضروری ہے۔ 
جانتے ہیں اور اپنا عالج لیتے ہیں، تو آپ مکمل  ایچ آئی وی اب ایک طویل مدتی قابل انتظام طبی حالت ہے۔ اگر آپ اپنی تشخیص

 طور پر ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ 
 

 میں اپنے نتائج کیسے حاصل کروں گا؟ 
 اگر آپ کے نتائج ایچ آئی وی کے لئے منفی ہیں تو ہم آپ سے رابطہ نہیں کریں گے، کیونکہ کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔

تو اسے دوبارہ جانچ نے کی ضرورت ہوگی۔ یہ صرف اسکریننگ ٹیسٹ ہے اور اس کا  اگر آپ کا ایچ آئی وی ٹیسٹ 'رد عمل' ہے

مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یقینی طور پر ایچ آئی وی ہے۔ آپ کو مزید جانچ کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ماہر صحت مشیر آپ سے 

 پتال واپس آنے کو کہیں گے۔ وضاحت کرنے کے لئے رابطہ کریں گے اور آپ سے ایچ آئی وی ٹیسٹ دہرانے کے لئے اس
پر صحن    3140 8725 020بجے کے درمیان  10-9.30اگر آپ واقعی اپنا نتیجہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم پیر کی صبح 

کلینک کو کال کریں اور مشیر صحت سے بات کرنے کو کہیں۔ براہ کرم اپنے نتائج کے بارے میں کال کرنے سے پہلے اپنے امتحان 

 دن بعد چھوڑ دیں۔  7ز کم کے کم ا
 

 اگر میں اپنی ایچ آئی وی کی حیثیت نہیں جاننا چاہتا تو کیا ہوگا؟  
بہت سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہیں انفیکشن کا خطرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانچ کرنا  

تاکہ اگر آپ ایچ آئی وی پازیٹو ہیں تو آپ عالج تک رسائی حاصل   ضروری ہے۔ اپنی ایچ آئی وی کی حالت کو جلد جاننا ضروری ہے

 کرسکتے ہیں اور دوسروں میں ایچ آئی وی کی منتقلی کو روک سکتے ہیں۔ 
ایچ آئی وی کا عالج بہت موثر اور آسان ہے۔ ان دنوں ایچ آئی وی سے متاثرہ زیادہ تر افراد طویل اور صحت مند زندگی گزار رہے  

 ہیں 
آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایچ آئی وی کی حیثیت نہیں جاننا چاہتے ہیں، تو براہ کرم عملے کے ایک رکن سے بات   تاہم، اگر

 ایچ آئی وی ٹیسٹ سے باہر نکل جائیں۔ سے پہلے کریں کہ  وہ خون لینے 
و براہ کرم عملے کے ایک رکن کو بھی  اگر آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ ایچ آئی وی پازیٹو ہیں اور دیکھ بھال حاصل کر رہے ہیں ت 

 بتائیں تاکہ آپ باہر نکل سکیں۔  
 

 اگر میرے رابطے کی تفصیالت تبدیل ہو گئیں تو کیا ہوگا؟  
براہ کرم چیک کریں کہ ہمارے پاس آپ کی صحیح رابطہ تفصیالت ہیں۔ اگر وہ آپ کے ٹیسٹ کے بعد ہفتے میں تبدیل ہوتے ہیں، تو  

اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اپنے جی پی سے رابطہ کرنا ہوگا اور اپنا نتیجہ حاصل کرنے کے لئے نتائج الئن  آپ کو اپنے ریکارڈ ز کو

 پر کال کرنا ہوگا۔
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 معلومات کے مفید ذرائع 
 ٹیرنس ہگنز ٹرسٹ 

ٹیرنس ہگنز ٹرسٹ برطانیہ کا معروف ایچ آئی وی چیرٹی ہے۔ براہ کرم کسی بھی معلوماتی مشورے یا معاونت کے لئے ان سے 

 رابطہ کریں۔ 

 www.tht.org.uk ویب سائٹ:  info@tht.org.uk: ای میل 1221 802 0808 ٹیلی فون
 

 ایم(   نیشنل ایڈز میپ )این اے
 این اے ایم ایچ آئی وی اور ایڈز کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔  

 www.aidsmap.com ویب سائٹ:   info@nam.org.uk ای میل: 6988 7837 020 ٹیلی فون:
 

 ونڈز ورتھ جنسی صحت کلینک 
 ضروریات کے لئے فوری جنسی صحت یا مانع حمل کی 

https://shswl.nhs.uk/  :بجے تک  7بجے سے شام  8جمعہ صبح -سوم 2100 300 0333مالقاتوں کے لئے  ٹیل 
 
  

یں مزید معلوماتی پرچوں کے لئے، براہ کرم ہمارے اسپتالوں میں پیش کردہ شرائط، طریقہ کار، عالج اور خدمات کے بارے م

www.stgeorges.nhs.uk 
 

 

 اضافی خدمات 
 

 مریض کے مشورے اور رابطہ سروس )پی اے ایل ایس( 
جب آپ کو ہماری خدمات یا آپ کو ملنے والی دیکھ بھال کے بارے میں تبصرے یا خدشات ہوں تو پالس آپ کو موقع پر مشورہ اور 

بجے کے درمیان، پیر سے جمعہ تک گروسنور اور لینسبرو ونگ   4.30بجے سے شام  9.30معلومات پیش کر سکتا ہے۔ آپ صبح 

 کے قریب( پی اے ایل ایس دفتر کا دورہ کر سکتے ہیں۔  کے درمیان مرکزی راہداری میں )لفٹ فوئر
 pals@stgeorges.nhs.ukای میل:     2453 8725 020ٹیلی فون: 

 این ایچ ایس انتخاب
این ایچ ایس چوائسز صحت اور صحت کی دیکھ بھال کے تمام پہلوؤں پر آن الئن معلومات اور رہنمائی فراہم کرتی ہے، تاکہ آپ کو  

 رے میں فیصلے کرنے میں مدد مل سکے۔ اپنی صحت کے با

 www.nhs.uk :ویب

 
 111این ایچ ایس 

  111ایمرجنسی نہیں ہے۔ این ایچ ایس  ٩٩٩پر کال کرسکتے ہیں لیکن یہ  ١١١جب آپ کو طبی مدد کی تیزی سے ضرورت ہو تو آپ 

 ہیں۔ دن دستیاب ہے۔ کالز لینڈ الئن اور موبائل فون سے پاک   365گھنٹے، سال میں  24

 111 :فون
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