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INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI

Un test important pentru 
persoanele care au 

tuberculoză (TBC)
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Testarea la clinica de TBC 
Puteţi discuta despre testarea HIV cu medicul specialist în TBC 
sau asistenta care a fost special instruită. Toate informaţiile sunt 
confidenţiale. Dacă faceţi un test la clinica de TBC, rezultatul va fi 
înregistrat în fişa dvs. normală de spital; aceasta înseamnă că rezultatul 
poate fi citit pe alţi medici sau asistente implicaţi în îngrijirea dvs.  
la spital, dar de nimeni altcineva.

Testarea la clinica locală de 
medicină genito-urinară (MGU) 
(Pentru informaţii suplimentare contactaţi asistenta de TBC)

§ La unele clinici, puteti intra si astepta pentru a avea o consultatie cu 
un doctor; la alte clinici este posibil sa aveti nevoie de o rezervare.

§ Nu aveţi nevoie de o recomandare de la un alt medic.
§ Aceste clinici au reguli de confidentialitate speciale foarte stricte.
§ Fişa dvs. nu va părăsi niciodată clinica şi poate fi citită numai de 

personalul care lucrează aici
§ Rezultatul nu va fi pus la dispoziţia GP.
§ Nu trebuie să vă daţi numele real, data de naştere sau adresa, dar 

trebuie să vă asiguraţi că vă amintiţi detaliile personale pe care  
le-aţi dat.

§ Dacă doriţi să faceţi un test la o altă clinică, sunaţi gratuit la Linia 
naţională de urgenţă SIDA la 0800 567 123.

§ Puteţi face testul şi la GP.
§ Totuşi, GP trebuie să transmită informaţiile despre un test HIV 

pozitiv companiilor de asigurări medicale sau de a asigurări pe  
viaţă dacă solicitaţi o despăgubire. Dacă sunteţi în această  
situaţie, este mai bine să faceţi testul la o clinică MGU.

Romanian 2009
Important Test for 

People Who Have Tuberculosis (TB)

Reţineţi că asistenta specializată în TBC este aici pentru a vă ajuta cu 
tratamentul dvs. Contactaţi asistenta TBC dacă nu vă simţiţi bine după 
tratament sau dacă există ceva de care nu sunteţi sigur în legătură cu 
medicaţia dvs.

Asistenta dvs. de TBC este:

Medicul dvs. de la spital este:

Nr. de contact:

Email:

TB Alert Alert este o organizatie unica de caritate si de crestere a 
constientizarii privind tuberculoza in Regatul Unit al Marii Britanii si in 
intreaga lume. Noi sustinem proiectele din Regatul Unit si din tarile in 
curs de dezvoltare care asigura primirea informatiilor si tratamentului 
corecte de catre mai multi pacienti. Cu sprijinul dumneavoastra, putem 
obtine un impact pozitiv asupra reducerii numarului de cazuri de 
tuberculoza in lume si putem salva mai multe vieti.
 

Pentru informaţii suplimentare sau copii ale acestui pliant, vă rugăm să 
contactaţi 01273 234 770 (Numai in timpul orelor de program).

Pentru a face o donaţie sau a participa ca voluntar  în sprijinul TB Alert, 
vă rugăm să contactaţi  01273 234 784 (numai în timpul orelor 
de program).

Sau vizitaţi situl nostru web la www.tbalert.org

Informaţiile oferite în acest pliant privind testele şi diagnosticarea tuberculozei sunt concepute pentru a oferi 
o informare generală despre subiect. Nu sunt concepute ca un înlocuitor pentru cunoştinţele, capacităţile şi 
raţiunea asistentei/medicului dvs. Sau a altor profesionişti din domeniul sănătăţii. Niciuna dintre informaţiile 
cuprinse în acest pliant nu este destinată utilizării pentru decizii privind diagnosticul sau tratamentul. Întrebările 
şi preocupările privind diagnosticul şi tratamentul trebuie să fie adresate unui profesionist în domeniul serviciilor 
medicale.

Lucrare de dezvoltare originală de North West London TB Network

Protejaţi-vă familia şi prietenii de TBC - luaţi toate medicamentele dvs. pentru TBC

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
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Ce au în comun HIV  SIDA cu TBC?
Majoritatea persoanelor care au TBC în Regatul Unit nu sunt infectate şi 
cu HIV. Totuşi, HIV/SIDA şi TBC merg mână în mână adesea în unele ţări. 
HIV distruge sistemele de apărare ale organismului, ceea ce permite TBC 
să se instaleze mai uşor.

Unele persoane iau TBC în timp ce locuiesc în alte ţări în care atât TBC cât 
şi HIV sunt foarte răspândite. Prin urmare aceste două infecţii sunt strâns 
legate - oricine are una dintre ele poate fi expus la cealaltă.

Ce este HIV/SIDA?
§ HIV provine de la Virusul de Imunodeficienţă Umană. SIDA 

înseamnă Sindromul de Imuno-Deficienţă Dobândită.
§ HIV este o infecţie care afectează capacitatea corpului de a se apăra 

de alte boli, în principal infecţiile.
§ Când apar alte boli împreună cu infecţia HIV, persoana respectivă 

are SIDA.

Cât de răspândit este HIV?
HIV este răspândit în întreaga lume. Dar există unele zone - cum 
sunt Africa Subsahariană, sudul Asiei şi Europa de Est - unde HIV 
este mai răspândit.

În Regatul Unit, se estimează că 30.000 de persoane sunt infectate cu 
HIV şi numărul continuă să crească cu mai mult de 6.500 de persoane 
testate pozitiv cu HIV pentru prima dată în fiecare an. La nivel 
mondial, cea mai frecventă cale prin care se transmite HIV este sexul 
dintre bărbaţi şi femei, totuşi numărul de cazuri identificate în rândul 
bărbaţilor care fac sex cu bărbaţi rămâne ridicat.

Există o vindecare pentru HIV şi 
SIDA?
Efectele HIV pot fi controlate şi chiar inversate de medicamentele anti-
HIV. Pentru moment nu există vindecare pentru HIV sau SIDA. Totuşi, 
cercetările arată că majoritatea oamenilor care iau medicamente anti-
HIV trăiesc mai mult şi se simt mai bine. Dacă ştiţi că aveţi HIV pozitiv, 
puteţi parcurge câteva etape pentru a reduce riscul de a transmite 
infecţia altora.

Cum se transmite HIV?
§ Prin sex vaginal sau anal fără prezervativ. Sexul oral neprotejat 

prezintă de asemenea unele riscuri.
§ De către o mamă către bebeluşul ei în timpul sarcinii, la naştere sau 

în timpul alăptării.
§ Folosind aceleaşi ace, seringi sau alt echipament de injectare a 

medicamentelor.
§ Prin tratament cu sânge netestat sau produse legate de sânge.

Testul HIV
Ce implică testul?
Se va recolta o mică probă de sânge din braţul dvs., care va fi trimisă la 
laborator şi testată.

Este posibil să fi făcut deja teste de sânge la clinică, dar putem face 
un test HIV numai cu acordul şi permisiunea dvs. Toate testele HIV 
sunt gratuite.

Cât durează până obţin 
rezultatele?
În mod obişnuit durează 3 zile lucrătoare pentru a obţine rezultatul. 
Oricare ar fi rezultatul, acesta vă va fi comunicat personal de către 
personalul medical: rezultatul nu poate fi comunicat telefonic şi copiile 
pe hârtie ale rezultatului nu le sunt date în general pacienţilor noştri.

Ce îmi spune rezultatul?
HIV negativ
Aceasta înseamnă că nu aveţi HIV dacă nu aţi fost expune la HIV 
în ultimele 3 luni înainte de test. Dacă aţi fost expus în ultimele 3 
luni, este posibil ca testul să nu poată detecta acest lucru (perioada 
“fereastră”). Este posibil să vi se recomande să faceţi alt test la 3 luni 
după ce a dispărut ultimul risc de expunere la HIV.

HIV pozitiv
Aveţi HIV. Rezultatul este verificat cu un al doilea test HIV (o eroare 
este foarte puţin probabilă). Veţi avea o întâlnire confidenţială cu un 
specialist în HIV/SIDA, care vă ca sprijini în etapele viitoare în ceea ce 
priveşte diagnosticarea şi orice tratament necesar.

Cine are acces la rezultat?
Rezultatul este strict confidenţial şi accesul se reduce la dvs.  
şi personalul implicat în îngrijirea dvs. Nimeni altcineva nu va  
cunoaşte rezultatul fără permisiunea dumneavoastră. Rezultatul nu 
este comunicat partenerului dumneavoastră, nici unei alte persoane 
din familie sau prietenilor, angajatorului, proprietarului clădirii în care 
locuiţi, guvernului, Ministerului de Interne sau Serviciului de Emigrări.

Unde pot merge pentru a face un 
test HIV şi a discuta despre test?
Puteţi face un test la o clinică de TBC, dar sunt şi alte locuri unde puteţi 
face un test sau discuta despre orice preocupări pe care le aveţi.

A m i n t i ţ i - v ă  s ă  p ă s t r a ţ i  t o a t e  m e d i c a m e n t e l e  î n  c o n d i ţ i i  d e  s i g u r a n ţ ă  ş i  s ă  n u  l e  l ă s a ţ i  l a  î n d e m â n a  c o p i i l o r
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