
SCREENING PENTRU HIV

Test HIV. Viziune de ansamblu
Testul HIV  permite stabilirea diagnosticului de infecţie. Anumite persoane preferă să nu facă testul pentru că nu își dau seama 
că au comportamente “cu risc crescut”, altele îl evită pentru că le este teamă de rezultatul pe care l-ar obţine.
Testul trebuie oricum recomandat deoarece, datorită Terapiei  AntiRetrovirale (ART), se îmbunătăţeşte speranţa de viaţă a 
persoanei infectate şi se reduce riscul de extindere a contaminării.

Testul HIV. Rezultate
Test negativ. Infecția cu HIV este puțin probabilă; totuși, dacă persoana crede că poate � infectată, poate repeta testul după 6, 
12, 24 săptămâni. Testul inițial ar putea � negativ pentru că organismul nu a produs încă anticorpi.

Test pozitiv. Un test pozitiv trebuie mereu con�rmat de un test succesiv (test de con�rmare). Rezultate pozitive false sunt rare. 
Cam 1/3 din pacienții care au făcut testul nu se supune unui test de con�rmare; acest lucru este foarte grav, deoarece infecția 
netratată provoacă complicații grave și riscul de infectare este ridicat.

Test nedeterminat. Este considerat nedeterminat un rezultat care nu este clar pozitiv sau negativ. În aceste circumstanțe 
rezultatul testului depinde de gradul de risc pentru HIV. Persoane cu risc scăzut pot avea un test nedeterminat cu o frecvență 
de 1/5000 (0,02%), în timp ce persoane cu risc crescut ar putea să se găsească în stadiul inițial al bolii și doar succesiv să obțină 
un test pozitiv.

Test HIV. Metode
Testul rapid. Utilizează saliva sau sângele recoltat prin 
înţepătură în deget. După 5-40 minute se obţine rezultatul: 
pacientul poate să aştepte răspunsul fără să părăsească 
structura sanitară. Repetarea testului nu este necesară dacă 
testul este negativ, în timp ce un test pozitiv trebuie să �e 
obligatoriu con�rmat de un test succesiv.

Testul standard. Utilizează un eşantion de sânge din venă; 
rezultatul se obţine după câteva zile.

Testul anonim. Termenul de�neşte un test care împiedică 
identi�carea pacientului.

Testul domiciliar. Trusa vândută în farmacii (dar nu în Italia) 
permite executarea testului la domiciliu. O cantitate mică de 
sânge, recoltată prin înţepătura degetului, este depozitată pe 
un material absorbant și trimisă la laborator. Rezultatul testului 
este comunicat pacientului în mod anonim. 

Frecvența testului. Testul este recomandat tuturor 
persoanelor între 13-64 ani și trebuie repetat dacă sunt prezenți 
factori de risc (de exemplu, un nou partener sexual).  
Persoanele în situație de risc crescut (homosexuali, 
toxicodependenți, persoane cu parteneri sexuali multipli sau 
care au un partener HIV pozitiv ar trebui să repete testul o dată 
la 6-12 luni.
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NOTĂ: Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului dumneavoastră. 
              De asemenea, la fel ca oricare  alt document, are nevoie de o actualizare periodică. 

Este rar un rezultat “nedeterminat” la un individ sănătos; în cazul acestor persoane testul de con�rmare este în general negativ. 
Un rezultat “nedeterminat” trebuie să �e întotdeauna urmat de un test succesiv; în așteptarea rezultatului, trebuie adoptate 
măsuri de precauție care să împiedice difuzarea unei eventuale infecții. Dintre acestea fac parte folosirea prezervativului cu toți 
partenerii sexuali, evitarea folosirii aceluiași aparat de ras, a aceleiași periuțe de dinți sau, în caz de toxicodependenți, evitarea 
schimbului de ace și de seringi.
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