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Departament Zdrowia Miasta Nowego Jorku 

 health.ny.gov/diseases/aids/publications

Infolinia HIV/AIDS stanu Nowego Yorku (za 

darmo)

 Angielski: 1-800-541-AIDS

 Hiszpański: 1-800-233-SIDA

  TDD: 1-800-369-2437

Dzwoniący mogą użyć system 

przekaźnikowy Nowego Yorku 711 lub 

1-800-421-1220 i poprosić operatora do 

wykręcenia numeru 1-800-541-2437

NYSDOH Anonimowe Poradnictwo i Program 

Badania HIV

Do informacji HIV, skierowań lub informacji 

o jak uzyskać darmowe, anonimowe badanie 

HIV, proszę zadzwonić Anonimowe 

Poradnictwo i Program Badania HIV.

 Region Albany: 1-800-962-5065

 Region Bu�alo: 1-800-962-5064

 Region Long Island (Su�olk/Nassau):   

  1-800-462-6786

 Region Lower Hudson Valley:    

  1-800-828-0064

 Region Rochester: 1-800-962-5063; TDD:  

  1-585-423-8120

 Region Syracuse: 1-800-562-9423

 Miasto Nowy Jork: 311 do informacji o kliniki 

       DOHMH STD
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Infolinia HIV/AIDS stanu Nowego Yorku

 1-800-TALK-HIV (825-5448)

Krajowy Centrum dla Kontroli Chorób 

 infolinie STD

 Angielski/Hiszpański 1-800-232-4636, 

     TTY 1-888-232-6348

Infolinia HIV/AIDS stanu Nowego Yorku

 1-800-872-2777

Usługi partnerów stanu Nowego Yorku:

 1-800-541-AIDS

Program Pomocy Powiadomienia Kontaktu 
     Miasto Nowy Jork: 

 1-212-693-1419

Zachowanie poufności 

Infolinia Poufności stanu Nowy York: 

 1-800-962-5065

Ośrodek Działań Prawnych: 1-212-243-1313 lub  

 1-800-223-4044

21212 (Polish) 5/18

Rutynowe badania laboratoryjne
Glukoza
Cholesterol
Badanie HIV
Pełna morfologia krwi
Profil Lipidowy

Najgorszy status HIV: 
nieznane Badanie poddają 

się kontroli. 
hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

SPODZIEWAJ 
SIĘ BADANIE

Ten zakład opieki zdrowotnej 
prowadzi praktyki medyczne 
i prawa zdrowia publicznego 

oferując badanie HIV dla 
wszystkich pacjentów w wieku 

13 i powyżej. 



Kluczowe fakty 
do znajomości 
przed 
uzyskaniem 
badania HIV.
• Badanie HIV jest dobrowolne 

i wszystkie rezultaty badań HIV są 
poufne (prywatne).

• HIV może rozprzestrzeniać się 
podczas seksu bez zabezpieczenia, 
dzielenia się igłami, porodu lub 
karmienia piersią.

• Leczenie zakażenia HIV jest 
efektywne, ma mało lub żadnych 
skutków ubocznych i może 
obejmować wzięcwzięcie tylko jednej 
tabletki dziennie.

• Partnerzy mogą się spólnie 
zabezpieczyć poprzez znajomość 
swojego stanu HIV i leczenia 
zakażenia HIV lub zażywanie środków 
zapobiegającym zarażeniu HIV (PrEP).  
Niedzielenie się igłami i uprawianie 
bezpieczniejszego seksu pomoże 
chronić przed HIV, zapaleniem 
wątroby typu C i innym chorobom 
wenerycznym. 

• Jest nielegalne dyskryminowanie ludzi 
z powodu statusu HIV.

• Anonimowe badanie HIV (bez podania 
imienia) jest dostępne w niektórych 
publicznych punktach badań.

• Badanie HIV jest rutynową częścią 
opieki zdrowotnej ale przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 
lub odmówieniu badania HIV.

•  Jeśli chcesz odmówić badania HIV, 
należy skonsultować się z lekarzem.

Badanie HIV jest 
szczególnie 
ważne dla kobiet 
w ciąży.
• Kobieta która żyje z HIV może 

przenosić wirusa swojemu dziecku 
podczas ciąży, porodu lub karmienia 
piersią.

• Jest dużo lepiej znać swój stan HIV 
przed lub na początku ciąży, aby 
podejmować ważne decyzje o swoim 
własnym stanie zdrowotnym i zdrowia 
swojego dziecka.

• Badanie HIV jest prowadzone jak 
najszybciej podczas ciąży i ponownie 
w trzecim trymestrze za zgodą 
pacjentek.

• Jeśli jest Pani w ciąży i ma HIV, 
leczenie zakażenia HIV jest dostępne 
dla własnego zdrowia i zapobieżenia 
przekazywania HIV swojemu dziecku. 

• Jeśli ma Pani HIV i nie podda się 
leczeniu, prawdopodobieństwo 
przekazania HIV swojemu dziecku jest 
jedno na cztery. Jeśli podda się Pani 
leczeniu, prawdopodobieństwo 
przekazania HIV swojemu dziecku jest 
dużo nisze.

• Jeśli nie podda się Pani badaniu 
podczas ciąży, lekarz zaleci badanie 
podczas porodu. We wszystkich 
przypadkach, dziecko będzie badane 
po porodzie. Jeśli badanie dziecka 
jest pozytywne, oznacza to że ma Pani 
HIV i Pani dziecko zostało narażone 
na kontakt z wirusem.
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Prawo stanowe chroni 

przeciwko poufności 

(prywatności) wyników 

badania HIV. Również 

chroni przeciwko 

dyskryminacji w oparciu 

statusu HIV.

Proszę skonsultować się z 

lekarzem o jak i kiedy się 

dowiedzieć o winników 

badania HIV.

Osoba która żyję z HIV która 

znajduję się na leczenie HIV i 

stłumiona wirusowo przez 6 

mieszący lub więcej, jest 

efektywnie bez ryzyka 

przekazywania HIV 

partnerowi przez seks. To się 

nazywa Niewykrywalny 

równa się 

Nieprzetłumaczalna lub U=U.




