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Testul HIV

Examenele medicale periodice vă vor permite să ştiţi dacă sănătatea dv. este în stare bună. Aceste revizii ar 
putea include realizarea unui test pentru a vedea dacă aveţi HIV. 

Nu este obligatorie  realizarea testului, decizia vă 
aparţine; deşi este foarte recomandat  în cazul în 
care aţi avut practici sexuale de risc.
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Consulta medicului 
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Clinica de sănătate sexuală 

Aceste probe le puteţi realiza de formă gratuită în cadrul 
unei clinici de sănătate sexuală, în consulta medicului de 
familie sau în alt centru comunitar de detectare. Când 
mergeţi la o clinică sau la un spital pentru alt motiv, ar fi 
posibil ca medicul să vă ofere realizarea unui test HIV. 
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Realizarea testului este confidenţială. Se realizează 
într-o încăpere privată. Dacă mergeţi la o clinică de 
sănătate sexuală sau la un proiect comunitar de realizare a 
testului, nu este necesar să daţi numele real.
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PRIVAT

Înainte de a vă supune testului, vreun miembru din 
personal ar trebui să vă explice în ce constă realizarea 
testului şi să vă răspundă la îndoielile  care le-aţi putea 
avea.
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RăspunsuriÎntrebări

În majoritatea testelor de HIV, sângele se extrage 
din braţ. În funcţie de clinică, rezultatul îl puteţi avea în 
câteva zile sau peste două săptămâni.
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Unele clinici utilizează un diferit tip de test,  prin care 
se ia puţin sânge din deget sau prin saliva din gură. 
Rezultatul îl puteţi avea în câteva minute.
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Când toate probele necesare au fost realizate-- 
diagnostic şi confirmare—rezultatul va fi 
‘negativ HIV’ (nu aveţi HIV) sau ’pozitiv HIV’ 
(aveţi HIV).
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HIV negativ = Nu aveţi HIV

HIV pozitiv = Aveţi HIV

Dacă aţi avut un comportament de risc recent, 
ar fi posibil să v-i se solicite peste câteva luni 
supunerea la alte probe. Aceste probe se fac 
pentru a asigura  dacă resultatul este corect.
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Testul HIV

A se remarca l Testarea HIV este gratuită, 
voluntară şi confidenţială.

l În funcţie de probele realizate, 
rezultatul poate fi disponibil în 
două săptămâni sau în 30 de 
minute.

Dacă rezultatul este pozitiv, vă vor deriva la 
serviciile de atenţie şi sprijin medical.9 Rezultatul este 

confidenţial. 
Fără permisiunea 
dv. , nu i se va 
comunica familiei, 
nici persoanei care 
v-a angajat, nici 
guvernului, nici 
autorităţilor de 
imigranţi.
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CONFIDENTIAL

Anotări
Pentru a afla unde este centrul cel mai apropiat de unde locuiţi care 
efectuează teste, puteţi consulta tabelul de centre elaborat de către 
Crucea Roşie Spaniolă
www.cruzroja.es/vih/donde-hacerse-prueba-VIH.html.

Testele ‘rapide’ de HIV oferă rezultatul în 30 de minute sau  mai puţin.

l Dacă rezultatul este ‘ HIV negativ ‘, înseamnă că nu aveţi virusul şi nu va fi 
necesară realizarea altor probe.

l Dacă rezultatul este ‘reactiv ‘ la anticorpii HIV, înseamnă că va fi necesar să vă 
supuneţi  altor analize de sânge.

l Pentru a da un diagnostic  ́ HIVpozitiv’ nu este suficient doar cu testarea 
rapidă, trebuie confirmat cu un test standard.
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