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ANKIETA PRZED BADANIEM PRZESIEWOWYM  
W KIERUNKU ZAKAŻENIA HIV  

Z DEKLARACJĄ ŚWIADOMEJ ZGODY PACJENTA 
 
Dane osobowe: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………... 
Data urodzenia:  ……..………  PESEL (lub nr dokumentu):……………….…… 
Płeć:  K                M           Inna 
Obywatelstwo ………………………………………………………...………………  
Miejsce zamieszkania ………………………………………..……………..……….  
Istotne dane kliniczne: ……………………………………………………………… 
Numer telefonu lub adres e-mail ………………………………………….……….. 
(ważne w przypadku konieczności powiadomienia o ponownym pobraniu) 

 
Powód badania 
 Badanie przesiewowe osób ciężarnych 
 Badanie przesiewowe 
 Badanie po ekspozycji, jakiej? ……………………………………………… 
 Inny: ……………………………………………………………………………. 
 
        Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania w kierunku zakażenia  
 wirusem HIV. 
       Oświadczam, iż uzyskałem pisemne odpowiedzi na pytania: 

✓ Co to jest HIV?   
✓ Co to jest AIDS?  
✓ W jaki sposób przenoszony jest wirus HIV? 
✓ Dlaczego bardzo ważne jest badanie kobiet ciężarnych i planujących 

ciążę?  
✓ Na czym polega badanie HIV, jakie są rodzaje badań oraz jak 

wygląda ścieżka postępowania diagnostycznego w badaniu 
przesiewowym w kierunku zakażenia HIV? 

✓ Co oznacza wynik niereaktywny (ujemny)? 
✓ Co to znaczy „okno serologiczne”? 
✓ Co oznacza wynik reaktywny (dodatni)? 
✓ Gdzie można uzyskać pomoc medyczną? 
W przypadku wyniku reaktywnego wyrażam zgodę na kontakt 
telefoniczny z psychologiem lub lekarzem UCK. 

 
…….…………………………………… 

 Data i podpis pacjenta / opiekuna prawnego pacjenta* 
 

* opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę w imieniu pacjenta małoletniego, 
całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. W przypadku 
małoletniego, który ukończył 16 lat wymagana jest zgoda pacjenta i opiekuna prawnego.  
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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, 
zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 
0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK). 
Podanie danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa – 
jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika, przede wszystkim, z 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W 
takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji 
wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych osobowych 
– w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa („dane podane 
dobrowolnie”) – jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkowało 
odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Wyrażenie którejkolwiek ze 
zgód dotyczących przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych 
odbywa się na zasadzie dobrowolności. Masz przy tym prawo do cofnięcia i 
zmiany zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 
Wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie, poprzez stronę 
internetową lub odwiedzisz nas w naszej placówce. Dane osobowe są 
przetwarzane przez UCK, w szczególności, w celach ustalenia Twojej 
tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego i/lub usługi 
medycznej, udzielenia świadczenia zdrowotnego i/lub usługi medycznej, 
prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, ochrony Twoich 
żywotnych interesów jako naszego pacjenta, rachunkowych i podatkowych. 
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, a 
zwłaszcza celów i podstaw prawnych ich przetwarzania, odbiorców tych 
danych i przysługujących Ci prawach, znajdziesz na stronie głównej UCK: 
www.uck.pl – „Polityka prywatności”. Ponadto, możesz zwrócić się do punktów 
informacyjnych (np. Rejestracja Główna, Punkt Przyjęć Pacjentów) w sprawie 
udostępnienia ulotki informacyjnej pt. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu 
danych osobowych – informacja dla pacjentów”. 
 
 

…….…………………………………… 
Data i podpis pacjenta / opiekuna prawnego pacjenta* 

 
* opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę w imieniu pacjenta małoletniego, 
całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. W przypadku 
małoletniego, który ukończył 16 lat wymagana jest zgoda pacjenta i opiekuna prawnego. 
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Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat zakażeń HIV 
Przewodnik dla Pacjenta 

Jedynym sposobem na stwierdzenie czy jest się zakażonym wirusem HIV jest 
wykonanie badania. Badanie w kierunku HIV jest dobrowolne. 

 
Co to jest HIV? Co to jest AIDS? 
HIV to skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus co po polsku oznacza: 
ludzki wirus nabytego niedoboru odporności. 
Największe zagrożenie wirus HIV stanowi dla limfocytów typu T, które odgrywają istotną 
rolę w procesie odporności organizmu. Wirus HIV niszczy limfocyty T. Na skutek tego 
działania ich liczba zmniejsza się, przez co organizm traci zdolność do obrony przed 
czynnikami chorobotwórczymi. 
AIDS to skrót od angielskiej nazwy Acquired Immunodeficiency Syndrome co w języku 
polskim oznacza: zespół nabytego niedoboru odporności. AIDS nie jest pojedynczą 
chorobą, ale zespołem różnych chorób, które atakują osoby zakażone wirusem HIV. To, że 
ktoś jest zakażony wirusem HIV nie musi oznaczać, że ma AIDS lub że  
w najbliższym czasie będzie miał. Nie u wszystkich osób zakażonych dochodzi do rozwoju 
AIDS. Wirus HIV jest zaraźliwy przez cały czas, dlatego tak ważna jest diagnoza, 
świadomość nosicielstwa oraz dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie innych ludzi, z którymi 
osoba zakażona przebywa. 
 
W jaki sposób przenoszony jest wirus HIV? 
Istnieją trzy drogi zakażenia HIV: 
- kontakt seksualny; 
- przez zakażoną krew oraz produkty krwiopochodne (np. przez używanie tych samych 

igieł, transfuzje); 
- w czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią przez matkę z HIV. 
 
Dlaczego ważne jest badanie osób ciężarnych i planujących ciążę? 
Obecnie wiadomo, że osoba świadoma swojego zakażenia, która w czasie ciąży pozostaje 
pod opieką ginekologa i specjalisty zajmującego się leczeniem zakażonych HIV, przyjmuje 
leki antyretrowirusowe i nie karmi swojego dziecka piersią, zmniejsza ryzyko przeniesienia 
zakażenia na dziecko niemal do zera. Jeśli więc planuje się ciążę, wskazane jest, aby 
przyszli rodzice zrobili test na HIV. Takie postępowanie rekomendują eksperci Polskiego 
Towarzystwa Naukowego AIDS oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 
 
Na czym polega badanie HIV, jakie są rodzaje badań oraz jak wygląda 
ścieżka postępowania diagnostycznego w badaniu przesiewowym w kierunku 
zakażenia HIV? 
Materiałem badanym w laboratorium jest surowica uzyskana z krwi pełnej pobranej z żyły 
łokciowej. Przed badaniem nie trzeba być na czczo jednak wskazane jest pobranie krwi co 
najmniej 4 godziny po posiłku. W Laboratorium stosowany jest test IV generacji wykrywający 
przeciwciała przeciwko HIV 1 i HIV 2 oraz białko p24. Badanie wykonywane jest metodą 
dwustopniowego testu immunochemicznego z chemiluminescencją (CMIA), testem firmy 
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Abbott. W teście nie jest możliwe rozróżnienie, czy uzyskany wynik oznacza wykrycie 
reaktywności względem antygenu p24 HIV, przeciwciał przeciwko HIV-1 czy przeciwciał 
przeciwko HIV-2. Ponadto, testy przesiewowe mogą dawać wyniki wątpliwe zależne np. od 
współistniejących chorób lub interferencji. W związku z tym, każdy wątpliwy wynik badania 
przesiewowego wykonany w UCK jest zweryfikowany powtórnym testem HIV IV generacji 
wykonanym z próbki surowicy uzyskanej z kolejnego pobrania krwi żylnej. Powtórny wynik 
dodatni musi być zweryfikowany testem potwierdzenia przeprowadzonym metodą Western 
Blot. Badanie weryfikujące zostanie wykonane bezpłatnie pod warunkiem ponownego 
zgłoszenia się pacjenta na dodatkowe pobranie krwi.  Ostateczny wynik oraz dalsze 
zalecenia diagnostyczne zostaną przekazane pacjentowi zgodnie ze zgodą zawartą w 
niniejszej ankiecie. 
Diagnostyka w kierunku zakażenia wirusem HIV może być przeprowadzona anonimowo, 
jednocześnie anonimowy wynik badania nie może stanowić podstawy rozpoczęcia terapii 
w ośrodku specjalistycznym leczenia HIV/AIDS. Pracownicy laboratorium są zobowiązani 
do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z realizacją usługi 
medycznej, zgodnie z zasadą zachowania poufności i kodeksem etyki zawodowej.  
  
Co oznacza wynik niereaktywny (ujemny)? 
Negatywny (ujemny) wynik testu przesiewowego IV generacji oznacza, że nie wykryto ani 
antygenu p24 wirusa, ani przeciwciał anty-HIV. Informuje on o braku zakażenia w dniu 
pobrania o ile prawdopodobna ekspozycja nie nastąpiła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, 
ponieważ tyle czasu potrzebuje organizm, by przygotować odpowiedź na zakażenie, które 
wykrywa test (istnieje tzw. okno serologiczne). Jeżeli od chwili ryzykownego zachowania 
minęło mniej niż 3 miesiące, badanie należy powtórzyć. Negatywny wynik testu nie oznacza, 
że nie można zakazić się HIV w przyszłości. Jeśli będzie się podejmować ryzykowne 
zachowania, możliwość zakażenia istnieje zawsze. Każdy człowiek bez względu na wiek, 
płeć, orientację seksualną, religię czy rasę odbywający stosunek płciowy bez 
zabezpieczenia lub podejmujący inne ryzykowne zachowania (jak na przykład stosowanie 
wspólnych igieł i strzykawek przy zażywaniu narkotyków i innych środków, jak np. sterydów, 
anabolików itp.), jest narażony na zakażenie. Epidemia objęła wszystkie państwa świata. 
W niektórych z nich poziom zakażeń jest wyższy niż w pozostałych. Drogi szerzenia się 
wirusa HIV różnią się w zależności od kraju. W niektórych państwach przeważają zakażenia 
wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, w innych te, które są następstwem 
kontaktów seksualnych. Na początku epidemii w Polsce problem HIV dotykał głównie osoby 
zażywające narkotyki drogą iniekcji. Obecnie główną drogą zakażenia w Polsce są kontakty 
seksualne. 
 
Co oznacza wynik reaktywny (dodatni)? 
Dodatni wynik nie jest równoznaczny z rozpoznaniem AIDS, świadczy jedynie o tym, że 
dana osoba, została zakażona wirusem HIV. Nie wszystkie osoby zakażone wirusem HIV, 
zachorują na AIDS. Zakażenie HIV jest zakażeniem przewlekłym, kontrolowanym. Istnieją 
leki spowalniające rozwój choroby. 
 
Dodatni wynik nie jest wyrokiem! 
Tylko pozytywny wynik testu potwierdzenia upoważnia do rozpoznania zakażenia 
HIV. Dzięki odpowiedniej terapii z wirusem HIV można żyć długo i cieszyć się dobrym 
zdrowiem. Osoby zarażone muszą pamiętać, że zarażają w takim samym stopniu, co osoby 
chore na AIDS, dlatego powinny wystrzegać się przypadkowych kontaktów seksualnych i 
braku zabezpieczenia podczas stosunku. Powinny również bezwzględnie poinformować o 
swoim stanie swojego partnera seksualnego, najbliższa rodzinę i pozostających w jednym 
gospodarstwie domowym. 
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Telefon zaufania HIV/AIDS 
801 888 448, 22 692 82 26 

 
 
Opracowano na podstawie: Krajowe Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl, Rekomendacje PTN AIDS 2020 


