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آزمایش معمول برای اچ آی وی،  

  در بخش اورژانس   Cو    Bهپاتیت  

 
 اطالعات برای بیماران

 
در بخش اورژانس پاسخ می   Cو  Bآزمایش معمول خون برای اچ آی وی، هپاتیت این برگە بە پرسش های رایج در مورد 

  دهد. اگر اطالعات بیشتری می خواهید، یا نگرانی دارید، لطفاً در اسرع وقت از پرستار یا پزشک خود سوال کنید.
 

 Cو  Bآزمایش معمول برای اچ آی وی، هپاتیت 

یک بخش اورژانس در لندن مراجعە می کنند و نیاز بە آزمایش    سال کە بە ١٦، همگی بیماران باالی سن  ٢٠٢٢آوریل   ٤از 
آنرا برای چندین عفونت یا   آزمایش خواهند شد. ما از قبل هنگام گرفتن خون شما Cو  Bهپاتیت ، HIVخون دارند، برای

ول ما در بیمارستان سلطنتی  های اضافی اکنون بخشی از برنامە غربالگری معمکردیم ، و این بررسی بیماری غربالگری می
    فری و بیمارستان بارنت میباشند.

 
انگلستان است و بخشی از تعهد  NHSهای کالج سلطنتی پزشکی اورژانس، بهداشت عمومی انگلستان و این مطابق با راهنمایی

 است.  ٢٠٣٠بە صفر تا سال  HIVدولت برای کاهش انتقال 
 

الگری شوید، لطفاً بە یکی از کارکنان اطالع دهید. این بر مراقبتی کە از ما دریافت می خواهید برای این بیماریها غرباگر نمی
 کنید تأثیری نخواهد داشت. 

 
 از این طریق مهم است؟   Cو  Bهپاتیت  ، HIVچرا انجام آزمایش 

ە افراد می توانند بە این معنی است ک Cو  Bتشخیص زودهنگام ویروس های منتقلە از طریق خون مانند اچ آی وی، هپاتیت 
 زودتر بە درمان مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و انتظار داشتە باشند کە زندگی طوالنی و سالم داشتە باشند. 

 
نمی دانند کە بە این ویروس مبتال هستند زیرا ممکن است سال ها طول بکشد تا عالئم ایجاد   HIVبسیاری از افراد مبتال بە 

 این ترتیب می توان درمان را زودتر ارائە داد و از انتقال ویروس جلوگیری کرد.شود. با آزمایش بە 
 

 آزمایش شامل چه چیزی می شود؟   
 یک نمونە خون اضافی در کنار هر آزمایش خون دیگری گرفتە خواهد شد. ، Cو  Bهپاتیت ، HIVبرای آزمایش 

 
 آزمایش ها بە شما پیشنهاد نمی شود.اگر در بخش اورژانس آزمایش خون انجام نمی دهید، این  

 

 
 

 چگونە نتایج آزمایش ها را بفهمم؟ 

نتایج آزمایش خون غربالگری ویروس شما معموال ً دو تا سە روز طول می کشد تا پردازش شود، بە این معنی کە در روزی 
 کە در بخش اورژانس حضور می یابید این نتایج را دریافت نخواهید کرد.  

 منفی باشد، از نتایج آن مطلع نمی شوید. Cو  Bهپاتیت ، HIVیش شما برای اگر نتایج آزما

اگر هر یک از نتایج شما مثبت باشد، از طریق تلفن یا پست با شما تماس گرفتە شده و از شما خواستە می شود تا در یک قرار 
اطالعات بیشتر   حضور یابید.، HIVمالقات در بیمارستان رویال فری با خدمات تخصصی مربوطە، اعم از کبدی یا پزشکی 

 و پشتیبانی در صورت حضور در قرار مالقات بعدی در دسترس خواهد بود.
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    آزمایش بدهم یا خیر ، چکنم؟  Cو  Bاگر مطمئن نیستم کە برای اچ آی وی، هپاتیت 
ان صحبت کنید و ما اطمینان اگر تصمیم بگیرید کە هریک یا تمامی این آزمایش ها را نمی خواهید، لطفاً با یکی از کارکن

شما را لغو می کنیم. امتناع ازانجام این آزمایش ها هیچ تاثیری بر مراقبت از شما  Cو  Bو/یا هپاتیت  HIVمیدهیم کە آزمایش 
 نخواهد داشت.

 افتد؟  اگر نتایج آزمایش من قابل پردازش نباشد چە اتفاقی می 

های اضافی در یک قرار  شد، ممکن است از شما خواستە شود برای آزمایشهای شما قابل پردازش نبااگر هر یک از آزمایش
همچنین ممکن است از شما خواستە شود کە با پزشک عمومی خود   مالقات کلینیک در بیمارستان رویال فری حضور یابید.

 تماس بگیرید. لطفا برای انجام آزمایش خون مجدد بە اورژانس مراجعە نکنید. 
 

 اطالعات مفید

 
 نس هیگینز تراست تر

در بریتانیا است. آنها اطالعاتی در مورد اچ آی وی و حمایت  HIVبنیاد ترنس هیگینز، موسسە خیریە پیشتاز سالمت جنسی و 
 از افرادی کە مبتال بە اچ آی وی میباشند ارائە می دهند.   

 بعد از ظهر 6تا صبح  10، دوشنبە تا جمعە، ساعت 1221 802 0808تلفن: 
     info@tht.org.ukایمیل: 
 www.tht.org.ukتارنما: 

 

 (  NAMنقشە ملی ایدز )
NAM عات مفید و دقیقی در مورد اچ آی وی ارائە می دهد.اطال 
  جهت پیغام گذاشتن ٠٢٠٣٧٢٧٠١٢٣تلفن: 

 info@nam.org.ukایمیل: 
 www.aidsmap.comتارنما: 

 
 هپاتیت سی تراست 

است کە اطالعات و پشتیبانی ارائە می دهد.  تلفن:   Cموسسە خیریە ملی بریتانیا برای هپاتیت  Cبنیاد هپاتیت 
 بعد از ظهر   ٤:٣٠صبح تا   ١٠:٣٠, دوشنبە تا جمعە, ٠٢٠٧٠٨٩٦٢٢١

 helpline@hepctrust.org.ukایمیل: 
 www.hepctrust.org.ukتارنما: 

 
 هپاتیت بی تراست 

 اطالعات و پشتیبانی مفیدی را فراهم می کند. Bبنیاد هپاتیت 
    07958 558510تلفن: 

   coordinator@hepbpositive.org.ukایمیل: 
 

 اطالعات بیشتر 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات اچ آی وی در رویال فری لندن بە تارنمای ما مراجعە کنید: 
services-z/hiv-a-www.royalfree.nhs.uk/services/services 

 
 بازخورد شما 

 rf.communications@nhs.net ی آن دارید، لطفاً ایمیل کنید:اگر بازخوردی در مورد این جزوه یا فهرستی از منابع برا
 

 قالب های جایگزین

برای مثال خط بریل، زبانی غیر از  -این جزوه در چاپ درشت نیز موجود است. اگر بە این جزوه در قالب دیگری نیاز دارید 
 لطفاً با یکی از کارکنان صحبت کنید. -انگلیسی یا صوتی 

 
 رویال فری لندن  NHSبنیاد موسس   ©

 خدمات: اچ آی وی، بخش اورژانس 
 ١شماره نسخە: 

tel:0808-802-1221
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file:///C:/Users/tr3i/appdata/local/microsoft/windows/INetCache/IE/XD7Y1P2D/www.tht.org.uk
file:///C:/Users/tr3i/appdata/local/microsoft/windows/INetCache/IE/XD7Y1P2D/info@nam.org.uk
file:///C:/Users/tr3i/appdata/local/microsoft/windows/INetCache/IE/XD7Y1P2D/www.aidsmap.com
mailto:helpline@hepctrust.org.uk
file:///C:/Users/tr3i/appdata/local/microsoft/windows/INetCache/IE/XD7Y1P2D/www.hepctrust.org.uk
mailto::coordinator@hepbpositive.org.uk
file:///C:/Users/tr3i/appdata/local/microsoft/windows/INetCache/IE/XD7Y1P2D/www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/hiv-services
mailto:rf.communications@nhs.net


 

3 
 

 ٢٠٢٢تاریخ تصویب: مارس 
 ٢٠٢٤تاریخ بازنگری : مارس 

www.royalfree.nhs.uk    
 

Royal Free London (Mar 2022) Routine testing for HIV, hepatitis B and C in the emergency 
department Version 1. London: RFL 

 

http://www.royalfree.nhs.uk/

