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Rutynowe testy na 
HIV oraz wirusowe zapalenie 
wątroby typu B i C na oddziale 
ratunkowym  
 

Informacje dla pacjentów 
 

Niniejszy arkusz odpowiada na często zadawane pytania dotyczące rutynowych badań krwi 
na obecność HIV lub wirusowego zapalenia wątroby typu B i C na oddziale ratunkowym. 
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz jakiekolwiek obawy, nie wahaj się zapytać 
pielęgniarki lub lekarza. 
 

Rutynowe testy na HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C 
Od 4 kwietnia 2022 r. wszyscy pacjenci w wieku powyżej 16 lat, którzy odwiedzają 
londyński oddział ratunkowy i wymagają badania krwi, zostaną przebadani na obecność 
wirusa HIV oraz zapalenia wątroby typu B i C. Podczas pobierania krwi przeprowadzamy 
już badania przesiewowe w kierunku kilku innych infekcji lub stanów chorobowych, zaś te 
dodatkowe badania są teraz częścią naszego rutynowego programu badań przesiewowych 
w Royal Free Hospital i Barnet Hospital.  
 
Jest to zgodne z wytycznymi od Royal College of Emergency Medicine, Public Health 
England i NHS England i jest częścią zobowiązania rządu do obniżenia transmisji HIV do 
zera do 2030 r. 
 
Jeśli nie życzysz sobie być badanym pod kątem tych schorzeń, poinformuj o tym członka 
personelu.Nie wpłynie to na opiekę, którą od nas otrzymasz. 
 

Dlaczego ważne jest, aby w ten sposób poddać się testom na HIV oraz 
wirusowe zapalenie wątroby typu B i C?  
Wczesna diagnoza wirusów przenoszonych przez krew, takich jak HIV oraz wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i C, oznacza, że ludzie mogą wcześniej uzyskać dostęp do 
potrzebnego leczenia i mogą oczekiwać długiego i zdrowego życia.  
 
Wiele osób żyjących z HIV nie wie, że jest zarażonych wirusem, ponieważ pojawienie się 
objawów może zająć lata. Stosując tego rodzaju testowanie, leczenie można rozpocząć 
wcześniej i zapobiec przenoszeniu wirusa. 
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Na czym polegają testy?   
Aby przetestować HIV oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, pobrana zostanie 
dodatkowa próbka krwi wraz z innymi badaniami krwi. 
 
Jeśli nie przechodzisz badań krwi na oddziale ratunkowym, nie zostaną ci one 
zaoferowane. 

 
W jaki sposób poznam wyniki testów? 
Wyniki badań przesiewowych krwi w kierunku wirusa zwykle trwają od dwóch do trzech dni, 
co oznacza, że nie otrzymasz tych wyników w dniu, w którym udasz się na oddział 
ratunkowy.  

Jeśli wyniki testu są negatywne dla HIV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, nie 
zostaniesz poinformowany o wynikach. 

Jeśli którykolwiek z twoich wyników jest pozytywny, skontaktujemy się z tobą telefonicznie 
lub pocztą i poprosimy o udział w spotkaniu w Royal Free Hospital z odpowiednimi 
specjalistycznymi usługami, hepatologią lub lekiem na HIV.Dalsze informacje i wsparcie 
będą dostępne, gdy weźmiesz udział w spotkaniu uzupełniającym. 

 

Co zrobić, jeśli nie jestem pewien, czy jestem testowany na HIV oraz 
wirusowe zapalenie wątroby typu B i C?  
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz któregoś albo żadnego z tych testów, porozmawiaj z 
członkiem personelu, a my upewnimy się, że anulujemy twój test na HIV i / lub wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i C. Odmowa wykonania tych testów nie będzie miała żadnego 
wpływu na twoją opiekę. 

Co się stanie, jeśli nie będzie można przetworzyć moich wyników testu? 
Jeśli którykolwiek z twoich testów nie może zostać przetworzony, możesz zostać 
poproszony o udział w wizycie w klinice w Royal Free Hospital w celu przeprowadzenia 
dodatkowych testów. Możesz również zostać poproszony o kontakt z lekarzem rodzinnym. 
Proszę nie iść na oddział ratunkowy w celu powtórzenia badania krwi. 
 

Przydatne informacje 
 
The Terrence Higgins Trust 
Terrence Higgins Trust jest wiodącą brytyjską organizacją charytatywną zajmującą się 
zdrowiem seksualnym i HIV. Dostarczają informacji na temat HIV i wsparcia dla osób 
żyjących z HIV.   
Telefon: 0808 802 1221, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 
E-mail: info@tht.org.uk    
Strona internetowa: www.tht.org.uk 
 

Krajowa mapa AIDS (NAM)  
NAM dostarcza przydatnych, dokładnych informacji na temat HIV. 
Telefon: 020 3727 0123, aby zostawić wiadomość   
E-mail: info@nam.org.uk 
Strona internetowa: www.aidsmap.com 

tel:0808-802-1221
mailto:info@tht.org.uk
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
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The Hepatitis C Trust 
Hepatitis C Trust to krajowa brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się wirusowym 
zapaleniem wątroby typu C, dostarczająca informacji i wsparcia.  Telefon: 020 7089 6221, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:30 do 16:30  
E-mail: helpline@hepctrust.org.uk 
Strona internetowa: www.hepctrust.org.uk 

 
The Hepatitis B Trust 
Organizacja The Hepatitis B trust zapewnia przydatne informacje i wsparcie. 
Telefon: 07958 558510   
E-mail: coordinator@hepbpositive.org.uk  
 

Więcej informacji  
Aby uzyskać więcej informacji na temat usług związanych z HIV w Royal Free London, 
odwiedź naszą stronę internetową: www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/hiv-services 
 

Twoja opinia 
Jeśli masz jakieś uwagi na temat tej ulotki lub listy odniesień do niej, wyślij e-mail na adres: 
rf.communications@nhs.net 
 

Alternatywne formaty 
Ulotka ta jest również dostępna w dużym druku. Jeśli potrzebujesz tej ulotki w innym 
formacie – na przykład Braille'a, języku innym niż angielski lub audio – porozmawiaj z 
pracownikiem. 
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