Załącznik Nr 3
do Procedur wyboru w roku 2016 realizatorów programów profilaktycznych przewidzianych w Harmonogramie
Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016

STANDARDY OBOWIĄZUJĄCE
W PUNKTACH KONSULTACYJNO–DIAGNOSTYCZNYCH (PKD)
I. GŁÓWNE ZADANIA PKD
1)

Wczesne wykrywanie zakażeń

HIV

u osób o ryzykownych zachowaniach, poprzez zapewnienie

wykonywania anonimowych i bezpłatnych badań diagnostycznych na zakażenia HIV osobom, które chcą
przeprowadzić takie badanie w sposób dyskretny, bez podawania danych personalnych w celu
ewentualnego przerwania dalszej transmisji wirusa oraz objęcia odpowiednią opieką medyczną i terapią;
2) Uświadamianie wszystkim zgłaszającym się do PKD skutków zdrowotnych ich ryzykownych zachowań
i możliwości zmiany ich na bezpieczniejsze poprzez prowadzenie profesjonalnego poradnictwa
okołotestowego;
3) Gromadzenie danych epidemiologicznych o drogach szerzenia się zakażeń HIV w Polsce, w oparciu
o informacje uzyskane od osób zgłaszających się do PKD po poradę i ewentualnie poddających się
testowaniu w celu tworzenia na przyszłość skutecznych programów profilaktycznych mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

II. WYMAGANIA
1. Wymagania dla pomieszczeń PKD

Zalecane jest usytuowanie PKD w centrum miasta, w miejscu łatwo dostępnym, z dobrą komunikacją miejską.
Przy wejściu do budynku, w którym mieści się PKD konieczne jest umieszczenie wyraźnej tablicy
o następującej treści:

PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY
badania anonimowe i bezpłatne
czynny w dniach ................................................
w godzinach od ................. do ..................

W skład Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wchodzą:
- poczekalnia,
- pomieszczenie , w którym prowadzone jest poradnictwo ,
- pomieszczenie w którym prowadzony jest punkt poboru krwi,
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
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z następującymi zastrzeżeniami :
1)

W przypadku jednoczesnej (w tym samym czasie godzinowo) pracy dwóch lub więcej doradców
konieczna jest odpowiednio większa ilość pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie poradnictwa
(jedno dla każdego doradcy);

2) W przypadku wykonywania pracy przez kilku doradców w tym samym czasie nie jest wymagane
wyodrębnianie dodatkowej ilości pomieszczeń przeznaczonych do poboru krwi ;
3) Niedopuszczalne jest pobieranie krwi w pomieszczeniu przeznaczonym na prowadzenie poradnictwa;
4) Niedopuszczalne jest jednoczesne pobieranie krwi od kilku osób ;
5) Pomieszczenia PKD muszą mieć zapewniony dostęp do światła dziennego i wietrzenie naturalne;
6) Jeżeli PKD jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm.)
w zakresie w jakim dokonuje pobrania materiału biologicznego celem wykonania badania na zakażenie
HIV (poboru krwi) jego pomieszczenia powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w spawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r.
poz. 739), a w zakresie w jakim wykonują badania laboratoryjne celem ustalenia wyniku testu na
zakażenie HIV, pomieszczenia i urządzenia jego medycznego laboratorium diagnostycznego powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.);
7) Jeżeli PKD nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt.
wyżej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, może powierzyć na podstawie
odrębnej umowy cywilnoprawnej:
a) pobieranie materiału biologicznego (krwi) wyłącznie podmiotowi wykonującemu działalność
leczniczą w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;
b) wykonanie badań laboratoryjnych pobranego materiału biologicznego na zakażenie HIV wyłącznie
podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej posiadającemu w swojej strukturze
organizacyjnej

laboratorium diagnostyczne spełniające wymagania

określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.) albo medycznemu laboratorium diagnostycznemu
będącemu samodzielnym podmiotem o ile spełnia on wymagania

określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.)
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Zalecane jest zadbanie o stworzenie w PKD klimatu przyjaznego dla osób korzystających z jego świadczeń.

2. Obowiązki i wymagania kwalifikacyjne dla osób realizujących zadanie publiczne w PKD
Każda osoba uczestnicząca w realizacji zadania publicznego w PKD, bez względu na rodzaj stosunku prawnego
łączącego ją z realizatorem tego zadania, ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości
o osobach korzystających z usług PKD, uzyskanych w toku uczestniczenia w realizacji zadania w PKD, zarówno
w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu, w tym w szczególności przestrzegania właściwych dla
wykonywanych zawodów kodeksów etycznych i przepisów ustaw dotyczących zawodów medycznych
reprezentowanych w PKD, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
(tekst jedn.Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn.zm.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 182 z 2010 r. poz. 1228).
Niezależnie od powyższego osoba uczestnicząca w realizacji zadania publicznego w PKD w roli Doradcy,
zobowiązana jest do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Doradcy.

2.1. Poradnictwo okołotestowe

Poradnictwo okołotestowe w PKD mogą prowadzić wyłącznie :
1)

osoba wykonująca zawód medyczny z wyższym wykształceniem (lekarz, magister pielęgniarstwa,
diagnosta laboratoryjny lub pokrewne),

2) osoba z tytułem zawodowym magistra w dziedzinie o profilu społecznym ze specjalnością
w zakresie zdrowia publicznego, pedagogiki, poradnictwa i pracy w kontakcie indywidualnym
z klientem;
3) osoba z tytułem zawodowym magistra, która ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie
o profilu społecznym ze specjalnością w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwa i pracy
w kontakcie indywidualnym z klientem;
posiadająca ważny certyfikat doradcy upoważniający do prowadzenia poradnictwa, wydany przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.

Z osobą mającą pełnić w PKD wyłącznie funkcję doradcy może być nawiązany przez Realizatora
zadania :
1)

stosunek pracy (umowa o pracę) lub

2) stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia);
W PKD wymagane jest prowadzenie poradnictwa okołotestowego przez co najmniej dwóch doradców
z aktualnymi certyfikatami Krajowego Centrum ds. AIDS (w szczególnych wypadkach, za zgodą
Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS poradnictwo okołotestowe w PKD może wykonywać jeden
doradca).
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2.2. Pobór materiału biologicznego (krwi) do wykonania badania na zakażenie HIV
Wykonywanie czynności polegających na pobieraniu krwi do wykonania badania na zakażenie HIV
można powierzyć wyłącznie osobie wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1, z poniższymi zastrzeżeniami:
1)

Realizator zadania publicznego będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą
w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
może to uczynić poprzez zawarcie z taką osobą umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
(umowy zlecenia);

2) Realizator zadania publicznego nie będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą
w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
może powierzyć wykonywanie czynności polegających na pobieraniu krwi do wykonania badania
na zakażenie HIV, na podstawie umowy cywilnoprawnej, podmiotowi wykonującemu działalność
leczniczą.

2.3. Konsultacje medyczne
Jeżeli w PKD żaden z zatrudnionych doradców nie jest lekarzem, wtedy Realizator zadania
publicznego zobowiązany jest zapewnić PKD współpracę z lekarzem o dowolnej specjalności na
podstawie odpowiedniej umowy, tj.
1)

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (na warunkach zlecenia lub
wolontariatu) - jeżeli Realizator zadania publicznego jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;

2) na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych (na warunkach
zlecenia względnie wolontariatu) zawartej z podmiotem wykonującym działalność leczniczą jeżeli
Realizator zadania publicznego jest podmiotem nie wykonującym działalności leczniczej
w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Do zadań takiego lekarza należy konsultacji medycznych w przypadkach, gdy taka potrzeba wystąpi
a żaden z doradców PKD nie jest lekarzem.

1

2)

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają :/…/
osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;”
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2.4. Diagnostyka laboratoryjna
Czynności diagnostyki laboratoryjnej mogą wykonywać wyłącznie osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1384, z późn. zm.).
W związku z powyższym czynności te, w szczególności badania mające na celu uzyskanie wyniku testu
na zakażenie HIV, mogą być powierzone takiej osobie wyłącznie :
1)

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej - jeżeli Realizator zadania publicznego
jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą;

2) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem wykonującym działalność leczniczą
i posiadającym w swojej strukturze organizacyjnej laboratorium diagnostyczne spełniające
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.) albo z medycznym
laboratorium diagnostycznym będącym samodzielnym podmiotem o ile spełnia on wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.) - jeżeli Realizator zadania
publicznego jest podmiotem nie wykonującym działalności leczniczej.

Współpraca organizacji prowadzącej PKD z laboratorium wykonującym testy diagnostyczne
w kierunku HIV opisana jest szerzej w pkt. 2.7.1 poniżej.

2.5. Koordynacja czynności realizowanych w ramach zadania publicznego
Realizator zadania publicznego jest zobowiązany do zapewnienia koordynacji wszystkich czynności
realizowanych w ramach zadania publicznego. W tym celu powinien:
1)

wyznaczyć koordynatora PKD (funkcję tę może pełnić jeden z doradców),

2) powierzyć pełnienie funkcji koordynatora PKD na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej osobie posiadającej co najmniej średnie wykształcenie oraz doświadczenie
w zakresie organizacji i zarządzania a także wykazującej się znajomością przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku i wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst. Jedn. Dz. Z 2014 r. poz. 118 z późn.zm.), ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisów dotyczących działalności leczniczej, praw
pacjentów i zawodów medycznych – jeżeli w realizacji zadania uczestniczy tylko jeden doradca;
Do zadań koordynatora PKD należy w szczególności :
1)

podejmowanie działań gwarantujących racjonalne, planowe i zgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie środków finansowych i powierzonych testów;

2)

przesyłanie miesięcznego zestawienia liczbowego z wykonania testów do Krajowego Centrum
ds. AIDS do końca następnego miesiąca;
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3)

pisemne informowanie Krajowego Centrum ds. AIDS o zamiarach wzięcia udziału w inicjatywach
związanych z promocją zdrowia pracach badawczych związanych z zakażeniami HIV;

4)

informowanie Krajowego Centrum ds. AIDS o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu PKD
w stosunku do stanu gwarantowanego w ofercie konkursowej (w szczególności dotyczących
godzin pracy PKD, zmiany siedziby PKD, uzyskania dodatkowych źródeł finansowania, akcji
promocyjnych, zmian personalnych w składzie osób uczestniczących w realizacji zadania itp.)

2.6. Organizacja pracy w PKD
1.

PKD powinien być czynny w ściśle z góry określonych dniach i godzinach w każdym tygodniu roku
kalendarzowego (o każdej zmianie godzin i dni pracy PKD koordynator PKD zobowiązany jest powiadomić
z odpowiednim wyprzedzeniem Krajowe Centrum ds. AIDS);

2.

Nie jest możliwe wykonanie testu w kierunku HIV i wydanie wyniku bez wcześniejszego specjalistycznego
poradnictwa okołotestowego przeprowadzanego przez doradcę ; doradca po rozmowie z klientem PKD,
o ile wykaże on zainteresowanie wykonaniem badania testowego na zakażenie HIV, kieruje go do sali
(punktu) pobrań.

3.

Krew do badań w kierunku HIV pobierana jest w punkcie (sali) pobrań krwi przez osobę posiadająca
odpowiednie kwalifikacje (vide pkt. 2.2. powyżej).

4.

Po odpowiednim oznakowaniu krew przekazywana jest, zgodnie z ustalonymi w PKD zasadami do
laboratorium współpracującego z PKD (vide pkt. 2.4 powyżej).

5.

Laboratorium wykonujące testy przesiewowe, w przypadku otrzymania wyniku dodatniego przesyła
surowicę do laboratorium wskazanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS w celu potwierdzenia wyniku na
zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Realizatorem zadania publicznego i laboratorium.

6. Wyniki badań, zarówno ujemne jak i nieujemne przekazywane są z laboratorium do doradcy, który jest
zobowiązany do wręczenia wyniku badania klientowi, którego on dotyczy i przeprowadzenia z nim
rozmowy w sprawie (w zależności od wyniku) jak najszybszego wyjaśnienia stanu klinicznego
i ewentualnego wdrożenia odpowiedniego leczenia.
7.

Dla zapewnienia w pełni profesjonalnej pracy zakazane jest :
1)

wydawanie wyników badań klientowi bezpośrednio przez laboratorium;

2) wykonywanie badań i wydawanie wyników na nazwisko klienta;
3) wydawanie wyników dodatnich niepotwierdzonych testem potwierdzenia.
8. Doradcy PKD zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości z realizacji zadania
publicznego wg wzorów opracowanych i dostarczonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS (jednolitej dla
wszystkich PKD w Polsce) .
9. Realizator zadania publicznego zobowiązany jest do zapewnienia doradcy w PKD stanowiska
komputerowego z dostępem do internetu w celu wypełniania wymaganej dokumentacji online.
10. Koordynator PKD przesyła miesięczne (zbiorcze) zestawienia z ilości wykonanych testów (vide zadania
Koordynatora pkt 2.5 powyżej) do Krajowego Centrum ds. AIDS w umówionym terminie.
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11. Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowuje raz w roku na podstawie indywidualnej, anonimowej
dokumentacji klientów PKD analizy dotyczące zakażeń HIV w Polsce.
2.7. WYKONYWANIE TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Badanie przesiewowe można wykonać używając następujących testów2:
1) III generacji – umożliwiających wykrycie przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach od zakażenia,
2) Tzw. IV generacji – umożliwiających wykrycie antygenu p24 HIV już po 2-3 tygodniach od zakażenia
i przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach.
Każdy wynik dodatni testu przesiewowego, ze względu na możliwość uzyskania wyniku fałszywie dodatniego,
wymaga potwierdzenia testem Western blot/LIA.
Klientowi można wydać jedynie wynik ostateczny, czyli ujemny testu przesiewowego (podkreślając
12-tygodniowy okres okna serologicznego) lub dodatni testu potwierdzenia.
W przypadku podejrzenia ostrej choroby retrowirusowej należy niezwłocznie zalecić klientowi wizytę
w poradni profilaktyczno-leczniczej w celu jak najszybszego wyjaśnienia stanu klinicznego i ewentualnie
wdrożenia leczenia. W takiej sytuacji można wydać klientowi nieokreślony wynik testu potwierdzenia WB/LIA,
z podkreśleniem konieczności jego weryfikacji.

2.7.1.

Współpraca z laboratorium wykonującym testy przesiewowe

Realizator zadania publicznego prowadzący

PKD ma obowiązek

zapewnić wykonywanie testów

przesiewowych w kierunku HIV przez laboratorium spełniające wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z
2014 r. poz. 1384, z późn. zm.) (vide pkt 2.4 wyżej).
Laboratorium to powinno:
1)

znajdować się stosunkowo blisko PKD (optymalnie w tym samym budynku),

2) pracować na testach serologicznych spełniających uznane międzynarodowe normy czułości
i swoistości (atest FDA i/lub Paul Ehrlich Institut i/lub Unii Europejskiej),
3) mieć zapewniony serwis aparatury oraz doradztwo medyczne.
Testy nie spełniające wskazanych wyżej warunków nie mogą być stosowane;
Wskazany jest udział laboratorium w międzynarodowym programie kontroli jakości np. labquality;
Badania

wykrywające

zakażenia

HIV

powinny

być

wykonane

w

laboratorium

zgodnie

z procedurą diagnostyczną ustaloną przez Krajowe Centrum ds. AIDS (poniżej) :

2

Zasady testowania w kierunku zakażenia HIV – zalecenia. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.
2014
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Procedura diagnostyczna obowiązująca w PKD:

Jedno pobranie krwi
podzielone na 2 próbki
surowicy

Laboratorium wykonujące testy przesiewowe

EIA/ELISA
Wynik dodatni

Laboratorium wykonujące testy
potwierdzenia

Test potwierdzenia
Wynik ujemny lub
nierozstrzygnięty

EIA/ELISA
Wynik ujemny

brak zakażenia HIV¹

Test
potwierdzenia
Wynik dodatni

¹jeżeli upłynął okres 12 tygodni od ostatniego
w razie
wątpliwości
Test przesiewowy
III generacji

Podejrzenie zakażenia HIV²

Badanie należy powtórzyć³

ryzykownego kontaktu/zachowania, w przeciwnym
wypadku badanie należy powtórzyć. Jeżeli pacjent
przyjmował profilaktykę poekspozycyjną czas ten wynosi
6 miesięcy.
²na druku rozkodowania jest informacja, że wynik
dodatni z jednego pobrania krwi.
³wynik nierozstrzygnięty – należy uwzględnić możliwość
wyniku fałszywie ujemnego; konieczne powtórzenie
badania serologicznego po upływie 2-8 tygodni; w
uzasadnionych przypadkach (np. ciężki stan ogólny
klienta i podejrzenie ostrej choroby retrowirusowej)
powinno zostać wykonane badanie HIV RNA (niezależnie
od wyniku należy powtórzyć diagnostykę serologiczną po
upływie co najmniej 2 tygodni).

W przypadku dodatniego wyniku w teście przesiewowym, laboratorium współpracujące z PKD zobowiązane
jest przekazać próbę krwi do laboratorium wykonującego testy potwierdzenia, wypełniając przy tym zalecenie
wykonania testu w kierunku HIV (druk dostarczony przez KC ds. AIDS). Druk ten jest obowiązkowy dla PKD –
niezbędne też jest wcześniejsze zaznaczenie przez doradcę prawdopodobnej drogi zakażenia.
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Zakup testów finansuje Krajowe Centrum ds. AIDS. Testy przesiewowe dostarczane są przez Krajowe Centrum
ds. AIDS na podstawie oświadczeń wypełnianych przez koordynatora PKD we współpracy z laboratorium.

Koszty badań testami potwierdzenia pokrywa Krajowe Centrum ds. AIDS , pod warunkiem ich wykonywania
przez Realizatorów zadania publicznego w podmiotach leczniczych i laboratoriach wskazanych w formie
pisemnej przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Przy przesyłaniu próbki krwi na test potwierdzenia, laboratorium wykonujące test przesiewowy powinno
przekazać następujące informacje o wyniku wykonanego badania przesiewowego:
-

nazwę użytego testu,

-

producenta,

-

datę badania,

-

uzyskane wyniki,

-

odczyty prób badanych,

-

wartości punktów odcięcia.

2.8. WYKONYWANIE SZYBKICH TESTÓW W KIERUNKU ANTY-HIV3
Stosowane testy powinny mieć certyfikat CE, charakteryzować się zbliżoną do standardowych badań
czułością i specyficznością, a ośrodki je wykonujące powinny bezwzględnie poddawać się okresowo
kontroli specjalistycznej i uczestniczyć w szkoleniach.
Szybkie testy do wykrywania przeciwciał anty-HIV nie są alternatywą dla testów laboratoryjnych –
wskazania do wykonania szybkich testów są węższe i nie zawsze jest możliwe zastąpienie testu
laboratoryjnego testem szybkim.
Obecnie dostępne w Polsce szybkie testy należą do testów III generacji, dlatego mają inną
charakterystykę niż testy laboratoryjne IV generacji. Ponadto okno diagnostyczne szybkich jest dłuższe od
testów IV generacji. Należy zatem unikać wykonywania szybkich testów w grupie osób, u których nie
upłynęło 12 tygodni od ostatniej ryzykownej sytuacji, z wyjątkiem gdy:
1)

Istnieje duże prawdopodobieństwo niezgłoszenia się pacjenta po wynik testu laboratoryjnego,
lub

2) Klient chce wyjaśnić sytuację sprzed więcej niż 12 tygodni, lub
3) Oczekiwanie na wynik testu laboratoryjnego znacznie pogorszyłoby stan psychiczny klienta, albo
4) Są problemy z pobraniem krwi żylnej u klienta.
We wszystkich wymienionych przypadkach od ostatniego zachowania ryzykownego powinno upłynąć
minimum 4 tygodnie, a klienta należy bezwzględnie poinformować o konieczności powtórzenia badania
testem laboratoryjnym.

3

Zasady testowania w kierunku zakażenia HIV – zalecenia. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. 2014
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Bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniego ryzykownego zachowania, szybkie testy nie powinny być
stosowane w diagnostyce zakażenia HIV u kobiet ciężarnych, z wyjątkiem sytuacji kiedy w chwili
wykonania badania czas do planowanego rozwiązania jest krótszy niż potrzebny na otrzymanie wyniku
testu laboratoryjnego. W przypadku wyniku dodatniego (reaktywnego) szybkiego testu należy wykonać
testy laboratoryjne zgodnie z procedurą dla PKD.

2.9. KONTROLA I MONITOROWANIE PROGRAMU
Następujące druki obowiązujące w PKD opracowywane są przez Krajowe Centrum ds. AIDS i dostarczane
do PKD :
1)

Zestawienia miesięczne zawierające m.in. liczbę przyjętych klientów z podziałem na wiek i płeć,
w odniesieniu do osób z wynikiem dodatnim i ujemnym; Koordynator bezpośrednio po upływie
każdego miesiąca realizacji zadania publicznego przesyła wypełnione zgodnie z wzorem zestawienie
miesięczne do Krajowego Centrum ds. AIDS;

2) Zalecenie wykonania badania, wypełniane najpierw przez doradcę a następnie przez laboratorium
wykonujące testy przesiewowe; w razie uzyskania wyniku dodatniego zalecenie po odpowiednim
wypełnieniu przez laboratorium wykonujące testy potwierdzenia, przesyłane jest następnie do PKD;
Uwagi :
·

Druk „Zalecenie wykonania badania” wypełniany jest niezależnie od tego jakiego rodzaju druki lub
formularze są stosowane w laboratoriach;

·

Niedopuszczalne jest wydawanie klientom wyników badań na druku „Zalecenie wykonania
badania”; Klientowi może być wydany wynik badania na druku wskazanym w pkt 3) poniżej na
wskazanych tam zasadach.

3) Druk rozkodowania, wypełniany tylko w przypadku gdy klient wyrazi na to zgodę i to w przypadku
wykrycia zakażenia HIV, który przekazuje się klientowi celem ewentualnego podjęcia leczenia.
Niedopuszczalne pod groźbą odpowiedzialności za ujawnienie danych o stanie zdrowia Klienta jest
wykonanie kopii tego druku i jej pozostawienie w PKD lub przekazanie albo ujawnienie treści druku
innym osobom.
Ponadto podczas rozmowy okołotestowej z Klientem doradca PKD wypełnia anonimową ankietę
udostępnianą online przez Krajowe Centrum ds. AIDS, zawierającą

informacje m.in. o ryzykownych

zachowaniach, czasie jaki upłynął od ostatniego ryzykownego zachowania itp.

Całość dokumentacji i sprawozdawczość PKD prowadzona jest anonimowo i po przeanalizowaniu może być
wykorzystana do celów statystycznych oraz do podjęcia dalszych działań profilaktycznych.
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