
Szűrés 

 

Jó tudni- Menj el szűrésre! 

A Hepatitis C és a HIV vér útján terjedő vírusok és a leggyakrabban előforduló fertőzések az 

injektáló szerhasználók körében. Általában az injektáló felszerelés, mint például a tű, 

fecskendő vagy filter megosztása útján terjednek. Hepatitis C-vel és HIV-vel is csak akkor 

lehet megfertőződni, ha egy fertőzött személy vére bekerül egy másik személy véráramába, 

ill. szexuális úton. 

Csináltassak tesztet? 

Igen. Ha valaha is injektáltál szert és megosztottad az eszközeid, mint például a filter, a pipa 

vagy a szívószál vagy szexuális partnereid váltogatod, védekezés nélkül vagytok együtt, akkor 

érdemes elmenned HIV és Hepatitis C szűrésre. 

Miért fontos a szűrés? 

Mind a HIV, mind a Hepatitis C fertőzést csak teszttel lehet kimutatni. Ha tudod, hogy 

fertőzött vagy, megelőzheted, hogy partnered vagy másokat kitegyél a fertőzés kockázatának. 

A Hepatitis C az egyik vezető oka a májrák kialakulásának. 

Új és korszerűbb Hepatitis C kezelési lehetőségek, kevesebb mellékhatással és 90% feletti 

gyógyulási aránnyal a legtöbb európai országban már elérhetőek. A HIV még nem 

gyógyítható, de a modern kezelésnek köszönhetően a legtöbb HIV-vel élő már hosszú és 

teljes életet élhet és megóvhatja partnereit. 

Egy negatív teszteredmény után is rendszeres szűrést ajánljunk, a személyes kockázatod 

függvényében. Kérd ki a tanácsadód véleményét. 

Tájékozott beleegyezés 

Teszt csak abban az esetben végezhető, ha tájékozott beleegyezésed adtad a szűrést elvégző 

személynek. „Tájékozott” azt jelenti, hogy tudsz róla, hogy milyen tesztet fognak csinálni és 

milyen lehetséges eredményei lehetnek a tesztnek. A „beleegyezés” pedig azt jelenti, hogy ezt 

jelezted például írásban, szóban vagy mozdulattal. 

Milyen gyorstesztet csináltassak? 

Mi a gyorstesztet ajánljuk. Anonim, biztonságos és ingyenes. Használhatóak egészségügyi 

intézményen kívül is, például alacsonyküszöbű szolgáltatások során. A szűrést ápoló, 

szociális munkás vagy a közösség egy tagja is elvégezheti. Vénás vérvételre nincs szükség, 

mert a gyorstesztek nyálmintával vagy ujjbegyből vett néhány csepp vérrel dolgoznak. Az 

eredmény mindössze 20 perc alatt elkészül. A gyorsteszt során lehetőség van teszt előtti és 

utáni tanácsadásra is, és a szűrés eredményét is megtudod, mindezt egészen rövid idő alatt, 

egy alkalom során. 



Ablakperiódus 

Akár 3 hónapig is eltarthat, míg a szervezet reakciójaként ellenanyagok alakulnak ki a HIV, 

ill. a Hepatitis C ellen. Ezt az időszakot hívjuk ablakperiódusnak, mivel ebben az időszakban 

a tesztek álnegatív eredményt is adhatnak. 

A gyorstesztek ellenanyagot vizsgálnak 

Azt mutatják meg, hogy megfertőződtél HIV-vel vagy Hepatitis C-vel és a szervezeted 

ellenanyagokat termelt a vírus leküzdésére. 

A pozitív teszt eredmény azt jelenti, hogy a szervezetedben van ellenanyag tehát valamikor 

megfertőződtél HIV-vel, ill. Hepatitis C-vel. Akinek az ellenanyag tesztje pozitív lesz, 

csináltatnia kell egy PCR (magát a vírust kimutató) tesztet, hogy kiderüljön, mennyi vírus van 

a szervezetében, ill. hogy a Hepatitis C vírus aktív-e. 

Keress bátran Bennünket, segítünk ott, ahol tartasz! 

Kecskeméten a Bőr- és Nemibeteg Gondozóban (Csabai Géza krt. 21. Tel.: 0676519830)  

jelentkezhetsz szűrővizsgálatra, ill. időszakosan Rév Szolgálatunknál! 

 

 


