Note
l La Fundația Baylor poți să faci testele pentru HIV și hepatitele B și C gratuit
și confidențial.
l Tot ce trebuie să faci e să te programezi.
l Vei primi rezultatul la testare în 20-30 de minute.

Vrei să afli mai multe?
l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania
sau @FundatiaBaylor

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor.
Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru
persoanele care trăiesc cu HIV din România.

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră:
https://twitter.com/BaylorRomania
l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact:
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email
secretariat@baylor.ro
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Informații de bază

Testarea la Fundația Baylor pentru HIV
și hepatitele B și C

1

Testele pentru
HIV și hepatitele
B și C sunt analize
de sânge pe care
le faci ca să te
asiguri că ești
sănătos.

La Fundația Baylor poți să faci gratuit
testele pentru HIV și hepatitele B și C.
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Înainte de a ți se lua sânge pentru teste vei avea
ocazia să afli câteva lucruri despre HIV și hepatitele
B și C, despre testele folosite și să obții răspunsuri
la toate întrebările pe care le ai despre HIV sau
hepatitele B și C.
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2

Testarea este confidențială. Discuția cu tine va avea
loc într-o cameră separată și rezultatul ți se va da doar
ție, personal.
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5

Pentru aceste teste ți se va lua sânge din braț, la fel
ca pentru majoritatea analizelor medicale. Vei primi
rezultatul în 20-30 de minute.
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Dacă ai trecut printr-o situație recentă în care ai fost la
risc de a lua HIV sau hepatitele B și C (de exemplu ai avut
o relație sexuală în care nu ai folosit prezervativul) vei
fi chemat la testare peste 3 sau la 6 luni. Acest lucru se
face pentru a fi siguri că rezultatul la test este corect. În
acest caz va trebui să te programezi pentru o altă testare
peste 3 sau 6 luni.

9

Dacă ai un rezultat reactiv consilierul îți va
spune cum și unde poți să faci testele de sânge
necesare.

l La Fundația Baylor poți
să faci testele pentru
HIV și hepatitele B și C
gratuit și confidențial.

Răspunsuri

Nu ești sigur încă că vrei să îți faci aceste teste? Ca în
cazul oricăror alte boli cu cât afli mai repede dacă ești
bolnav, cu atât mai rapid poți să primești asistența
medicală de care ai nevoie.
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E posibil să fi auzit de teste pentru HIV sau
hepatitele B și C care se fac folosind sângele din
deget sau saliva. Fundația Baylor nu folosește
aceste teste.
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Rezultatele tale la testare pot fi
„negativ” sau „reactiv”.

Negativ = Analizele sunt bune
Reactiv = Există o suspiciune și e nevoie
		 să faci alte teste de sânge

Reține

10

Rezultatele tale
la testare sunt
confidențiale. Pot
fi ridicate și văzute
doar de tine. Nu vor fi
trimise acasă la tine
sau la locul tău de
muncă. Tu decizi ce vei
face cu rezultatele la
aceste teste.

l Tot ce trebuie să faci e
să te programezi.
l Vei primi rezultatul
la testare în 20-30 de
minute.

