הנחיות לבדיקת HIV
מחלת ה (Acquired immune deficiency syndrome) AIDS-נגרמת ע"י נגיף ה .HIV-
הבדיקה המבוצעת היא לגילוי נוגדנים לנגיף * HIV-1ו HIV-2-ובנוסף את האנטיגן  p24של
הנגיף.
בהגיעך לבצע בדיקה זו במעבדה ,עליך להציג תעודה מזהה – בפני המזכירה בקבלה וטכנאית
המעבדה שלוקחת את הבדיקה -ולמסור שם רופא מטפל ומספר הטלפון שלו.
תוצאות הבדיקה :מתקבלות בדרך כלל למחרת ,אחרי השעה  ,16:00בימי שישי תוצאות
מתקבלות החל מהשעה .12:00
התוצאות תתקבלנה במעבדה בלבד ,יש לבדוק שתוצאות הבדיקה התקבלו לפני ההגעה למעבדה
לקבלת התוצאות ,יש להצטייד בתעודת זהות וקבלה.
במקרה והנבדק מנוע מלהגיע למעבדה בעצמו ,עליו להודיע זאת למעבדה במעמד הקבלה
לבדיקה ולמלא טופס ייפוי כוח עבור אדם אחר שיאסוף עבורו את התוצאות.
כאשר מתקבלת תוצאה "  :"Pending resultיש מקרים בהם התוצאה איננה חד משמעית גם
אם לא הייתה חשיפה לנגיף .תופעה זו נגרמת בגלל הפרעה במערכת החיסונית (כנראה כתוצאה
מפעילות של נגיפים אחרים או גורמים אחרים ,לא ידועים) כך שלא ניתן לקבוע תוצאה שלילית
מוחלטת .במצב זה דרושה דגימת דם חוזרת כעבור שלושה שבועות (בדרך כלל) ,לקביעת התוצאה
המדויקת .הזמן המשוער לקבלת התוצאה הסופית הוא יומיים עד  10ימים מרגע קבלת הדגימה
החוזרת .אין התחייבות לתאריך מדוייק.
פענוח התוצאות :באחריותו של הרופא המטפל /המפנה ,בהתאם להיסטוריה הרפואית של
הנבדק ,אורח חייו  ,ושאר גורמי סיכון.
*הערה:
עקב חשיפה לנגיף ,המערכת החיסוני ת מייצרת נוגדנים כנגד חלבוני הנגיף .עובר פרק זמן עד אשר
ניתן לקבוע בדייקנות את רמת הנוגדנים .רק כעבור כשבעה שבועות לאחר אירוע שהיה בו חשד
להדבקה ,אפשר לשלול או לאשר הדבקה אפשרית .כלומר ,תוצאת הבדיקה קובעת את המצב
שהיה כשבעה שבועות לפניה.
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HIV-1, HIV-2 TESTS
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is caused by the HIV virus.
The purpose of this test is to determine the presence or absence of antibodies for
HIV-1 and HIV-2 viruses and their antigen p24.
Identity documents are required during the registration and blood drawing, as well as
physician's name and telephone number.
Results:
The results of this test should be given at the laboratory only. Identity card/ passport
and the receipt need to be presented.
Results for samples taken Sunday-Wednesday are usually ready on the next day after
16:00 PM. Results for samples taken Thursday-Friday will be ready on next day after
12:00 PM.
Patient should call the lab before coming up to take the result.
In case the patient is unable to collect the results by itself, a second person should be
authorized by him upon request, by filling an authorization form at the laboratory.
Significance of a result reported as Pending : Occasionally results for this test might
be unclear. This event could take place as a result of a problem with the immune
system due to viruses other than the HIV virus or due to some other unknown
constituents. In this case, an absolutely negative result is unattainable and the patient
would be required to repeat the test on a fresh blood sample to be taken 3 weeks later
in order to determine a final result. Estimated time to final result 2-10 days.
*Note:
As a result of being exposed to the virus, the body's immune system begins to
manufacture antibodies against the virus proteins. It takes approximately 7weeks
before the antibodies reach a detectable level in the blood. In other words, a negative
result for the presence of antibodies pertains to the time period of approximately
7 weeks before the present blood sample was taken. Results interpretation: is strictly
under physician's responsibility.
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