WIELKA PIĄTKA

krótki przewodnik po badaniach w kierunku
infekcji przenoszonych drogą płciową
dostępnych w Warszawie.

Wszyscy jesteśmy zgodni - troska o własne zdrowie seksualne jest niesamowicie seksowna.
W Warszawie mamy do wyboru wiele możliwości dokonania badań pod kątem “Wielkiej Piątki”. Aby
zaoszczędzić Ci trochę czasu, ten przewodnik skupi się na jednej z nich.

Wielka Piątka
Gdzie się udać?
Jak to działa?

Wielka Piątka to pięć kluczowych infekcji przenoszonych drogą płciową, na jakie należy się badać
przynajmniej raz w roku i które warto omówić przy rozmowie z każdym nowym partnerem lub
partnerką seksualną (Safer Sex Talk*). Są to HIV, kiła, HCV, chlamydia oraz rzeżączka..
Do punktu pobrań Diagnostyki/FESu na alei Jana Pawła II 45 A (punkt znajduje się na I piętrze).
.
Niestety nie ma możliwości przebadania się pod kątem całej piątki podczas jednej wizyty. Wynika
to z tego, że testy na HIV, kiłę oraz HCV są przeprowadzane przez Fundację Edukacji Społecznej
(te testy są bezpłatne), tymczasem testy na chlamydię i rzeżączkę wykonuje sama Diagnostyka
(za nie trzeba zapłacić).
.

HIV, kiła, HCV

Chlamydia, rzeżączka

Kiedy: Codziennie między 16:00 a 20:00, bez
konieczności umawiania wizyty
Wskazówka: Przed udaniem się na badanie
zadzwoń do punktu, aby upewnić się, że
wszystkie trzy testy są tego dnia dostępne.

Koszt: 175zl (120zł za chlamydię metodą PCR, 55zł za
rzeżączke) lub 140zł w pakiecie
Kiedy: poniedziałek - czwartek, 07:00 - 13:30, bez
konieczności umawiania wizyty
Wskazówka: Jeśli nie masz pewności jaką metodę
wybrać, poproś o badanie za pomocą wymazu
(chlamydia) oraz (jeśli to Ciebie dotyczy) wymazu z
kanału szyjki macicy (rzeżączka).

Po dotarciu na miejsce i poczekaniu na swoją
kolej (o ile na miejscu będą inne osoby)
zostaniesz zaproszony na wywiad z
pracownikiem FES a następnie zostanie Ci
pobrana krew. Zależnie od tego jaki rodzaj
testu wybierzesz, wyniki będą dostępne do
odbioru jeszcze tego samego dnia bądź 7-10
dni po pobraniu, w godzinach pracy punktu
FES (16:00 - 20:00).

Te trzy testy są w pełni anonimowe.

Po dotarciu na miejsce podejdź do rejestracji i
poproś o powyższe badania. Po zapłaceniu
pielęgniarka zaprowadzi Cię na badanie. Wyniki
testu w kierunku chlamydii są gotowe do odbioru po
14 dniach a wyniki testu na rzeżączkę po 4-10 dniach
(możesz odebrać jedne i drugie po 14 dniach).
Aby odebrać wyniki musisz przyjść w godzinach
pracy punktu pobrań Diagnostyki (07:00 - 14:00).

Te dwa testy nie są wykonywane anonimowo.

Dzień Wielkiej Piątki
W drodze do pracy wpadnij do punktu pobrań diagnostyki na wymaz w kierunku chlamydii oraz
rzeżączki. Po udanym dniu, w drodze do domu wpadnij znów, tym razem na pobranie krwi na
potrzeby badań na HIV, kiłę oraz HCV. Dwa tygodnie później powtórka przy odbieraniu wyników i tyle!
* Chcesz się dowiedzieć jak przeprowadzać rozmowę o bezpieczniejszym seksie (Safer Sex Talk) z
nowymi partnerami seksualnymi? Przyjdź na prowadzone przeze mnie warsztaty How to Talk About
Safer Sex (“Jak rozmawiać o bezpieczniejszym seksie”) w Instytucie Pozytywnej Seksualności (IPS)!
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