Anonymní testování HIV
… jen ty budeš znát výsledek testu
CO je vlastně virus HIV a co způsobuje?
Virus HIV v lidském těle napadá určitý druh bílých krvinek, v nich se množí a následně
je zabíjí. Snížená koncentrace bílých krvinek vede ke zhoršení obranyschopnosti napadeného organismu, selhání imunity a rozvoji onemocnění AIDS. Následkem toho dochází k
výraznému ohrožení lidského zdraví celou řadou dalších onemocnění.
Nakažená osoba na sobě i několik let nemusí pozorovat změny zdravotního stavu
a přitom může virus HIV přenášet na další osoby.

Způsoby přenosu viru HIV:




pohlavním stykem bez ochrany (spermatem, vaginálním sekretem,…)
krevní cestou (kontaminovanou krví, společným užíváním injekčních stříkaček, jehel,…)
z matky na plod (během těhotenství, při porodu, ev. mateřským mlékem)

PROČ si nechat test na HIV udělat?




pocit jistoty, že nejsi nakažen virem HIV a že nenakazíš někoho jiného
čím dříve zjistíš, že jsi HIV pozitivní, tím dříve můžeš být léčen
každý rok se v ČR nakazí virem HIV více než 200 lidí

KDY by měl jít člověk na test HIV?



pokud chci navázat nový sexuální vztah
při rizikovém chování (injekční užívání drog, příležitostný nechráněný pohlavní styk, časté střídání sexuálních partnerů, cestování do zemí s vysokým výskytem AIDS,...)

ZA KOLIK a kdy budeš znát výsledek testu?



Cena vyšetření: 384 Kč (odběr krve a její vyšetření), možnost vystavení certifikátu
Výsledek do 24 hodin

JAK ti zajistíme ANONYMNÍ vyšetření HIV?






V případě, že po příchodu do laboratoře zjistíš, že znáš obsluhující personál, doporučujeme jít na odběr
v jiném místě (viz. odběrová místa)
Při odběru krve na HIV si sám označíš zkumavku se vzorkem znakem (např.
), který si sám vybereš. Takto označenou zkumavku vložíš do obálky a zalepíš (tzn. nebudeš udávat jméno, rodné číslo ani
jinou identifikaci)
Odběrová sestra označí obálku časem odběru a zabezpečí proti otevření razítkem a podpisem. Takto zabezpečený vzorek odešle do laboratoře mimo odběrové místo, kde bude zpracován
Výsledek testu si budeš moc vyžádat telefonicky přímo v laboratoři, která vzorek zpracuje (uvedeš znak,
čas odběru a místo odběru) nebo vyzvednout v zapečetěné obálce v odběrovém místě

CO je nutné vědět?
V případě, že chceš znát výsledek co nejdřív, doporučujeme první odběr vzorku krve po 3-5 týdnech, vzhledem k možné
falešné negativitě (diagnostické okno) doporučujeme provést druhý odběr po 3 měsících od předpokládaného kontaktu s virem HIV.
V případě, že na výsledek testu nespěcháš, doporučujeme jeden odběr po 3 měsících od předpokládaného kontaktu
s virem HIV.
V případě, že si nejsi vědom kontaktu s virem a máš zájem se pouze otestovat (ev. získat potvrzení o negativitě HIV)
můžeš přijít kdykoliv.
Medik.Test

Kde se můžeš nechat vyšetřit ?
Hlinsko: Nádražní 873, tel.469 314 853
Chrudim: Palackého 191, tel.469 637 791

Chotěboř:
Jiráskova 669, tel.569 621 017
Žďár n. Sáz.: Dolní 11, tel.566 520 573

