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Wykonanie badań w kierunku obecności wirusa HIV 

 
 

Pracownia Chemii Klinicznej nie wykonuje oznaczeń w kierunku obecności wirusa HIV dla 
podmiotów zewnętrznych.  

Diagnostyka w kierunku obecności wirusa HIV powinna być poprzedzona wizytą w dowolnie wybranym 
Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym lub Poradni Specjalistycznej przy Szpitalu / Oddziale Zaka źnym. 
Konsultacje i badania w kierunku obecności wirusa HIV są dostępne anonimowo i bezpłatnie na terenie 
całego kraju. 

Na terenie Warszawy funkcjonują: 

• PKD przy Poradni Specjalistycznej Chmielna Express  ul. Chmielna 4.   
• PKD przy Specjalistycznej Przychodni Internistycznej  ul. Jagiellońska 34; 
• PKD przy Laboratorium Diagnostyka ul.Jana Pawła II 45A,  
• PKD przy Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji  ul. Nugat 3.  
• Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska.  

Szczegółowe informacje: https://aids.gov.pl/pkd/ 

Testy HIV 
Dostępne w laboratoriach diagnostycznych testy przesiewowe HIV wykrywają obecność przeciwciał 
zarówno przeciwko HIV-1, jak i HIV-2, w oparciu o metodę ELISA (EIA).  
 
Wynik ujemny (negatywny) testu przesiewowego ELISA oznacza, że nie znaleziono przeciwciał anty-
HIV. Jeżeli wykonywany jest test IV generacji, oznacza to, że nie znaleziono przeciwciał anty-HIV i 
antygenu p24 wirusa. UWAGA: Jeżeli od „ryzykownego zachowania” minęło 12 tygodni i więcej, a wynik 
testu przesiewowego jest ujemny, zwykle oznacza to, iż nie doszło do zakażenia. 
 
Wynik dodatni (pozytywny) testu przesiewowego ELISA nie dowodzi jeszcze zakażenia. Z różnych 
przyczyn taki wynik może być fałszywie dodatni (patrz poniżej). Wynik taki zawsze musi zostać 
potwierdzony testem potwierdzenia. Dopiero dodatni wynik testu potwierdzenia, wykonanego technik ą 
Western blot, upoważnia do stwierdzenia, iż doszło do zakażenia. 

Najczęściej występujące sytuacje, kiedy wynik testu przesiewowego może być „fałszywie 
dodatni”: 

• gdy badanie wykonywane jest w trakcie ciąży (do 10 tygodnia), 
• w przypadku chorób o podłożu autoimmunologicznym, 
• w przypadku chorób nowotworowych, 
• w przypadku ciężkiego zapalenia wątroby, 
• gdy badanie wykonywane jest nied ługo po niektórych szczepieniach, np. przeciwko 

grypie. 
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