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Teste de rutină pentru 
HIV, hepatita B și C în 
departamentul de urgență  
 

Informații pentru pacienți 
 

Acest prospect răspunde la întrebări comune despre testarea de sânge de rutină pentru 
HIV, hepatita B și C în departamentul de urgență. Dacă doriți informații suplimentare, sau 
aveți orice motive de îngrijorare, vă rugăm să nu ezitați să întrebați asistenta sau medicul 
dumneavoastră. 
 

Teste de rutină pentru HIV, hepatita B și C 
Începând cu 4 aprilie 2022, toți pacienții cu vârsta de peste 16 ani care vizitează un 
departament de urgență din Londra și necesită un test de sânge vor fi testați pentru HIV, 
hepatita B și C. Deja verificăm mai multe infecții sau afecțiuni atunci când vă luăm sângele, 
iar aceste verificări suplimentare fac acum parte din programul nostru de screening de 
rutină de la Royal Free Hospital și Barnet Hospital.  
 
Acest lucru este în conformitate cu orientările de la Royal College of Emergency Medicine, 
Public Health England și NHS England și face parte din angajamentul guvernului de a 
reduce transmiterea HIV la zero până în 2030. 
 
Dacă nu doriți să fiți verificat pentru aceste condiții, vă rugăm să anunțați un membru al 
personalului.Acest lucru nu va afecta îngrijirea pe care o primiți de la noi. 
 

De ce este important să fiți testat pentru HIV, hepatita B și C în acest fel?  
Diagnosticarea precoce a virusurilor transmisibile prin sânge, cum ar fi HIV, hepatita B și C, 
înseamnă că oamenii pot avea acces mai devreme la tratamentul de care au nevoie și se 
așteaptă să trăiască o viață lungă și sănătoasă.  
 
Mulți oameni care trăiesc cu HIV nu știu că au virusul, deoarece poate dura ani de zile 
pentru ca simptomele să se dezvolte. Prin testarea în acest fel, tratamentul poate fi 
administrat mai devreme și poate preveni transmiterea virusului. 
 

Ce presupune testarea?   
Pentru a testa HIV, hepatita B și C, se va preleva o probă suplimentară de sânge alături de 
orice alte teste de sânge. 
 
Dacă nu aveți teste de sânge în departamentul de urgență, nu vi se vor oferi aceste teste. 
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Cum voi afla rezultatele testelor? 
Rezultatele testelor de sânge de screening al virusului durează de obicei două până la trei 
zile pentru a fi procesate, ceea ce înseamnă că nu veți primi aceste rezultate în ziua în care 
vă prezentați la departamentul de urgență.  

Dacă rezultatele testelor sunt negative pentru HIV, hepatita B și C, nu veți fi informat cu 
privire la rezultate. 

Dacă oricare dintre rezultatele dumneavoastră sunt pozitive, veți fi contactat fie telefonic, fie 
prin poștă și vi se va cere să participați la o programare la Spitalul Royal Free cu serviciul 
specializat relevant, fie hepatologie, fie medicină HIV.Informații suplimentare și asistență 
vor fi disponibile atunci când participați la programarea ulterioară. 

 

Ce se întâmplă dacă nu sunt sigur despre testarea pentru HIV, hepatita B 
și C?  
Dacă decideți că nu doriți niciunul sau oricare dintre aceste teste, vă rugăm să discutați cu 
un membru al personalului și ne vom asigura că vă anulăm testul HIV și/sau hepatita B și 
C. Refuzul de a avea aceste teste nu va avea nici un impact asupra îngrijirii 
dumneavoastră. 

Ce se întâmplă dacă rezultatele testelor mele nu pot fi procesate? 
Dacă oricare dintre testele dumneavoastră nu poate fi procesat, vi se poate solicita să 
participați la o programare la o clinică la Royal Free Hospital pentru teste suplimentare. De 
asemenea, vi se poate solicita să contactați medicul de familie. Vă rugăm să nu vă 
prezentați la departamentul de urgență pentru un test de sânge repetat. 
 

Informații utile 
 
The Terrence Higgins Trust 
Terrence Higgins Trust este lider  de sănătate sexuală și de caritate HIV  în Marea Britanie. 
Acesta oferă informații despre HIV și sprijin pentru persoanele care trăiesc cu HIV.   
Telefon: 0808 802 1221, luni-vineri, 10am la 6pm 
E-mail: info@tht.org.uk    
Site-ul: www.tht.org.uk 
 

Harta națională SIDA (ANM)  
ANM oferă informații utile și exacte despre HIV. 
Telefon: 020 3727 0123 pentru a lăsa un mesaj   
E-mail: info@nam.org.uk 
Site-ul: www.aidsmap.com 

 
Hepatita C Trust 
Hepatita C Trust este organizația caritabilă națională din Marea Britanie pentru hepatita C, 
oferind informații și sprijin.  Telefon: 020 7089 6221, luni-vineri, 10:30 - 16:30  
E-mail: helpline@hepctrust.org.uk 
Site-ul: www.hepctrust.org.uk 

 
 

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
mailto:helpline@hepctrust.org.uk
file:///C:/Users/tr3i/appdata/local/microsoft/windows/INetCache/IE/XD7Y1P2D/www.hepctrust.org.uk


 

3 
 

Hepatita B Trust 
Trustul hepatitei B oferă informații utile și sprijin. 
Telefon: 07958 558510   
E-mail: coordinator@hepbpositive.org.uk  
 

Mai multe informații  
Pentru mai multe informații despre serviciile HIV la Royal Free Londra, vă rugăm să vizitați 
site-ul nostru: www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/hiv-services 
 

Feedback-ul dvs. 
Dacă aveți feedback cu privire la acest prospect sau pentru o listă de referințe pentru 
acesta, vă rugăm să trimiteți un e-mail: rf.communications@nhs.net 
 

Formate alternative 
Acest prospect este, de asemenea, disponibil în imprimare mare. Dacă aveți nevoie de 
acest prospect într-un alt format – de exemplu Braille, o altă limbă decât engleza sau audio 
– vă rugăm să discutați cu un membru al personalului. 
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