
INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Ważne badanie dla osób 
mających gruźlicę 

Inne źródła informacji na  
temat badań
Telefon zaufania w sprawach AIDS (National AIDS Helpline) 
0800 567 123 

Afrykański telefon zaufania w sprawach AIDS (African AIDS Helpline) 
0800 0967 500 (witryna: www.africaninengland.org)

Telefon zaufania (Terrence Higgins Trust)
0845 12 21 200 (witryna: www.tht.org.uk)

Telefon zaufania (Positively Women)
020 7713 0222 (witryna: www.positivelywomen.org.uk)

Telefon zaufania (Blackliners)
020 7738 5274

Telefon zaufania (Mainliners)
020 7582 5434 (witryna: www.mainliners.org.uk)

Celem informacji podanych w niniejszej ulotce, dotyczących diagnostyki i leczenia gruźlicy i HIV, jest 
przedstawienie ogólnych faktów na ten temat. Ich celem nie jest zastąpienie wiedzy, kompetencji, umiejętności 
i opinii lekarza, farmaceuty i/lub innych pracowników służby zdrowia. Pytania i wątpliwości dotyczące 
rozpoznania i leczenia należy kierować do pracownika służby zdrowia.

Oryginalne opracowanie North West London TB Network

Chroń swoją rodzinę i znajomych przed gruźlicą - bierz regularnie wszystkie przepisane 
leki przeciwgruźlicze

Badanie w przychodni 
przeciwgruźliczej
Możesz omówić badanie na HIV z lekarzem lub pielęgniarką przychodni 
przeciwgruźliczej, którzy zostali specjalnie przeszkoleni. Jeśli poddajesz 
się badaniu w przychodni przeciwgruźliczej, wynik zostanie odnotowany 
w zwykłej kartotece szpitalnej; oznacza to, że informacje będą dostępne 
do wglądu przez innych lekarzy lub pielęgniarki, zajmujących się twoim 
leczeniem, lecz nie przez inne osoby.

Badania chorób moczowo-
płciowych w specjalistycznej 
przychodni [Genito-Urinary 
Medicine (GUM) Clinic)]
(Dodatkowe informacje uzyskasz od pielęgniarki przychodni 
przeciwgruźliczej)

 W niektórych przychodniach można przyjść z wizytą do lekarza 
bez wcześniejszego umówienia się, inne wymagają uprzedniego 
umówienia wizyty

 Nie jest potrzebne skierowanie od innego lekarza
 Tego rodzaju przychodnie mają specjalne zasady dotyczące 

zapewnienia dyskrecji
 Twoja karta pozostaje przez cały czas na terenie przychodni i jest 

dostępna wyłącznie pracownikom
 Wyniki nie zostaną wydane twojemu lekarzowi pierwszego 

kontaktu (GP)
 Nie musisz podawać swojego prawdziwego nazwiska, daty urodzenia 

lub adresu, ale nie zapomnij, jakie dane podałeś
 Jeśli chcesz przeprowadzić badanie w innej przychodni, zadzwoń do 

telefonu zaufania ds. AIDS (National AIDS Helpline) 0800 567 123.
 Badanie może również zlecić twój lekarz pierwszego kontaktu
 Twój lekarz pierwszego kontaktu może być jednak zobowiązany 

przekazać informację o dodatnim wyniku badania HIV towarzystwom 
ubezpieczeniowym, jeśli będziesz wnosił roszczenie. Jeśli to cię niepokoi, 
lepiej przeprowadzić badanie w przychodni specjalistycznej (GUM)
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TB Alert jest organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel 
rozwijanie świadomości o zagrożeniu gruźlicą w Zjednoczonym 
Królestwie i wspieranie publicznej służby zdrowia szeroką informacją 
dla pacjentów. Wspieramy projekty w krajach rozwijających się 
skierowane na prawidłowe leczenie wszystkich dotkniętych tą chorobą. 
Twoje wsparcie pomoże nam osiągnąć lepszy skutek w walce z gruźlicą
i umożliwi uratowanie więcej istnień ludzkich.

 

Aby uzyskać więcej informacji lub dodatkowe egzemplarze ulotki 
prosimy o kontakt: 01273 234 770 (w godzinach urzędowania)

Darowizny lub pomoc wolontariuszy TB Alert, prosimy o kontakt
01273 234 784 (w godzinach urzędowania)

Zapraszamy na stronę www.tbalert.org

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 234030
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Co HIV i AIDS mają wspólnego  
z gruźlicą?
Większość chorych na gruźlicę w Zjednoczonym Królestwie, nie jest 
również zarażona HIV. Lecz w wielu krajach HIV/AIDS i gruźlica razem 
występują. HIV uszkadza system obronny organizmu, co ułatwia  
inwazję gruźlicy.

Niektórzy zarażają się gruźlicą mieszkając w kraju częstego 
występowania gruźlicy i HIV. Dlatego te choroby zakaźne są blisko 
związane ze sobą - osoba, która zaraziła się jedną z nich, mogła być 
narażona na zakażenie drugą. 

Co to jest HIV/AIDS?
 HIV to wirus ludzkiego niedoboru odporności. AIDS oznacza zespół 

nabytego niedoboru odporności
 HIV jest zakażeniem osłabiającym system obronny organizmu przed 

chorobami, a zwłaszcza infekcjami
 Gdy dochodzi do rozwoju pewnych innych chorób przy zakażeniu 

HIV, chory ma AIDS

Czy HIV występuje często?
HIV występuje na całym świecie. Są pewne obszary, jak np. Afryka 
subsaharyjska, Azja południowa i Europa wschodnia, gdzie HIV 
występuje częściej.

Szacuje się, że w Zjednoczonym Królestwie żyje 30 000 osób z HIV i 
liczba ta wzrasta, gdyż po raz pierwszy corocznie przybywa 6 500 osób 
z dodatnim wynikiem na HIV. Najbardziej powszechnym sposobem 
przekazania zakażenia w świecie jest uprawianie seksu przez mężczyznę 
i kobietę, chociaż liczba przypadków pomiędzy współżyjącymi 
mężczyznami pozostaje nadal wysoka.

Czy istnieje lekarstwo na HIV  
i AIDS?
Skutki działania HIV mogą być kontrolowane i nawet odwrócone przy 
pomocy leków anty-HIV. Obecnie nie istnieje lekarstwo na HIV lub AIDS. 
Jednak, badania wykazują, że osoby stosujące leki anty-HIV żyją dłużej 
i lepiej się czują. Jeśli wiesz, że masz dodatni wynik na HIV, możesz 
podjąć działania zmniejszające ryzyko przekazania choroby innym.

Jak przekazuje się HIV?
 Poprzez uprawianie seksu waginalnego lub analnego bez 

prezerwatywy. Seks oralny bez ochrony stanowi też pewne ryzyko
 Przez matkę dziecku podczas ciąży, w trakcie porodu lub przy 

karmieniu piersią
 Używając tych samych igieł, strzykawek i innych narzędzi do 

podawania leków
 Poprzez podanie zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych

Badania na HIV
Na czym polega badanie?
Mała próbka krwi zostaje pobrana na przedramieniu i wysłana do 
badania w laboratorium.

Mogłeś już przeprowadzać badania krwi w przychodni, ale badanie na 
HIV można tylko przeprowadzić za twoją zgodą. Wszystkie badania na 
HIV są bezpłatne. 

Ile czasu muszę czekać na wynik?
Zwykle wyniki są dostępne po 3 dniach roboczych. Bez względu 
na wynik, zostanie on przekazany ci osobiście przez pracownika 
medycznego; wyników nie można przekazywać przez telefon, a także 
kopie wyniku na papierze zwykle nie są wydawane pacjentom.

Co wynik badania oznacza?
Ujemny wynik badania na HIV
Oznacza, że nie masz HIV, o ile nie byłeś narażony na zakażenie tym 
wirusem w ciągu 3 miesięcy przed badaniem. Jeśli mogłeś być narażony 
w ostatnich 3 miesiącach, badanie może nie wykryć obecności HIV. 
Zaleca się przeprowadzenie badania 3 miesiące po narażeniu na 
zarażenie się HIV.

Dodatni wynik badania na HIV
Masz HIV. Wynik potwierdza się w drugim badaniu (choć pomyłka jest 
mało prawdopodobna). Przeprowadzone zostanie poufne spotkanie 
ze specjalistą w dziedzinie HIV/AIDS, w celu udzielenia ci wsparcia w 
przyjęciu diagnozy i omówienia dalszego leczenia.

Kto będzie znał wynik badania?
Wynik badania jest ściśle poufny, wyłącznie do twojej wiadomości 
i personelu zajmującego się twoim leczeniem. Bez twojej zgody, 
nikt nie zostanie o tym poinformowany. Informacja o wyniku nie 
jest podawana twojemu partnerowi, żadnemu członkowi rodziny, 
znajomym, pracodawcy, gospodarzowi wynajmującemu ci mieszkanie, 
agendom rządowym, MSW (Home Office) czy Urzędowi Imigracyjnemu 
(Immigration Service).

Gdzie mogę zrobić badanie na HIV 
lub omówić wynik badania?
Badanie można przeprowadzić w przychodni przeciwgruźliczej, a także 
w innych placówkach możesz zlecić badanie i omówić sprawy budzące 
twój niepokój.
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