
Test na HCV 
(żółtaczka typu C) 
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CHNotatki:TUTAJ MOŻESZ SIĘ 
PRZETESTOWAĆ:

Więcej informacji:  
www.fixpunkt.org/test-it-berlin/
Fon: 0170 7948751 

Ohlauer Straße 22
10999 Berlin

Fon:  030 616755881
Fax: 030 6944111

verein@fixpunkt.org
www.fixpunkt.org



PROPOZYCJE:
•  Kontrola ryzyka: wspólnie z Tobą zastanowimy się, czy 

badanie na obecność wirusa HIV i / lub HCV (żółtaczka 
typu C) ma sens.

•  Zmniejszanie ryzyka: omówimy, jak możesz chronić 
się w swoim codziennym życiu.

•  Testować: W przypadku wstrzykiwania zalecamy Ci 
regularne badanie na HCV(żółtaczka typu C) co sześć 
miesięcy, a co 12 miesięcy na obecność wirusa HIV.

•  Szczepienia: Istnieje szczepionka przeciwko żółtaczce 
A i B. Możliwe jest ustalenie twojego statusu poprzez 
badanie krwi w laboratorium i w razie potrzeby 
zaszczepić.

•  W razie potrzeby: porady, wsparcie, a także  
skierowanie do specjalistów,  
do „Clearingstelle“ dla  
osób bez ubezpieczenia 
zdrowotnego  itp. 

to jest test:
•  dla osób, które wstrzykują narkotyki, inhalują lub 

wąchają, a także ich partnerek lub partnerów oraz 
dla mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami

• anonimowe i bezpłatne
•  w „Fixpunkt“ możliwe bez ubezpieczenia 

zdrowotnego i bez rejestracji

TESTY: 
Szybki test na obecność przeciwciał HIV:
•  Zapewnia jasność 3 miesiące od ostatniego ryzyka – 

wynik jest dostępny po 20 minutach.
•  W przypadku testu reaktywnego proponujemy test 

potwierdzający (w laboratorium) - o wyniku dowiesz  
się najpóźniej po tygodniu.

badanie na obecność wirusa HIV  
(w laboratorium):
•  zapewnia/daje jasność 6 tygodni po wystapieniu ostat-

niego ryzyka – rezultat będzie za tydzien (maksimum).

Szybki test na żółtaczkę typu C  
i test laboratoryjny:
•  Zapewnia wysoki poziom jasnośći 6 miesięcy po 

ostatnim ryzyku.
•  Wynik szybkiego testu dowiesz się po 20 minutach, 

wynik badania laboratoryjnego najpóźniej po tygodniu.

Test laboratoryjny na żółtaczkę typu A/B 
(Test na przeciwciała):
•   Zapewnia jasność co do twojego statusu odporno-

ściowego.
•   Wynik badania laboratoryjnego otrzymasz najpóźniej 

po tygodniu.

Czy znalazłeś się w  
ryzykownej sytuacji i nie 
jesteś teraz pewien?

Test daje jasność – wcześnie  
wykryte infekcje można  
dobrze leczyć!


