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Pediatria/neonatologia

•	  wszystkie noworodki urodzone przez kobiety, które nie 
poddały się badaniu przed ciążą lub podczas jej trwania

•	  zapalenie ślinianek niejasnego pochodzenia
•	  ciężkie zakażenia bakteryjne
•	  nawracająca kandydoza jamy ustnej
•	  zapalenie płuc wywołane Pneumocystis jirovecii  

(dawniej P. carinii)
•	 gruźlica
•	  zakażenie cytomegalowirusowe
•	  śródmiąższowe zapalenie płuc
•	  nawracające bakteryjne zapalenie płuc
•	  encefalopatia niejasnego pochodzenia
•	  upośledzenie rozwoju psycho-ruchowego
•	  limfadenopatie niejasnego pochodzenia
•	 małopłytkowość
•	  zapalenie siatkówki o etiologii zakaźnej

Dermatologia

•	  zakażenia przenoszone drogą płciową
•	  łojotokowe zapalenie skóry
•	  nawracająca drożdżyca jamy ustnej
•	  półpasiec
•	  mięsak Kaposiego
•	 nowotwory skóry 

Endokrynologia
•	  zaburzenia endokrynologiczne o niejasnej etiologii

Choroby wewnętrzne
•	  gorączka o niejasnej etiologii
•	  utrata masy ciała o niejasnej etiologii
•	  obniżenie stężenia hemoglobiny o niejasnej etiologii
•	  trombocytopenia i/lub leukopenia o niejasnej etiologii
•	  drożdżyca przełyku i żołądka
•	  przewlekła biegunka
•	  zapalenie jelit o niejasnej etiologii
•	  nawracające bakteryjne zapalenie płuc
•	  śródmiąższowe zapalenie płuc
•	 limfadenopatie
•	  zespół wyniszczenia niejasnego pochodzenia

 1 Wnuk A, Szetela B, Bander D. Zasady testowania w kierunku HIV – zalecenia.  
W: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Naukowego AIDS, 2013. PTN AIDS, Warszawa, 2013. Coroczne aktualizacje 
zaleceń udostępniane są na stronie Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS: 
http://www.ptnaids.pl, w zakładce: „Rekomendacje”.
2 zespół mononukleozopodobny (rzekomogrypowy) może występować  
w początkach zakażenia HIV, przed pojawieniem się przeciwciał anty-HIV – 
ujemny wynik w czasie trwania tych zespołów nie wyklucza zakażenia HIV; 
badanie trzeba powtórzyć po 3 miesiącach.
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Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej 
choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej  
się leczeniu lub nawracającej, a także1:

Choroby zakaźne

•	   półpasiec zajmujący > 2 dermatomy/nawracający
•	  gorączka o niejasnej etiologii
•	  zaburzenia hematologiczne
•	  drożdżyca układu oddechowego, pokarmowego
•	  zespół mononukleozopodobny2 
•	  przewlekła biegunka
•	  nawracające zapalenie płuc
•	  toksoplazmoza OUN
•	  kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
•	  aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
•	  gruźlica, inne mykobakteriozy
•	  wirusowe zapalenia wątroby: HCV, HBV, HAV
•	  inne choroby z listy chorób wskaźnikowych AIDSGinekologia

•	  ciąża – kobieta i jej partner – w razie braku badania test 
należy zaoferować po porodzie, a jeśli kobieta nie wyrazi 
zgody, należy zaproponować badanie noworodka

•	  nawracająca drożdżyca pochwy
•	  zakażenia przenoszone drogą płciową
•	  inwazyjny i nieinwazyjny rak szyjki macicy
•	  dysplazja szyjki macicy > 2 stopnia
•	 zakażenie HPV

Laryngologia

•	  zapalenie ślinianek o niejasnej etiologii
•	  nowotwory okolicy głowy i szyi
•	  grzybica jamy ustnej, przełyku lub krtani
•	  limfadenopatia niejasnego pochodzenia 

Neurologia

Nefrologia/urologia

•	 nefropatie kłębuszkowe
•	  choroby przenoszone drogą płciową
•	  brodawczak pęcherza moczowego
•	 nasieniak (seminoma)

•	  pojedyncze ropnie mózgu
•	 toksoplazmoza mózgu
•	  encefalopatia o niejasnej etiologii
•	 PML
•	   kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
•	 postępujące otępienie
•	 polineuropatia
•	  chłoniak pierwotny mózgu
•	 zespół Guillain-Barre
•	  poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
•	  aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Okulistyka

•	  zapalenie błony naczyniowej i siatkówki (CMV, HSV, 
toksoplazmozowa, inne)

•	  retinopatie niejasnego pochodzenia
•	 półpasiec nawracający

Onkologia/hematologia

•	 chłoniaki nieziarnicze
•	  rak/dysplazja nabłonkowa odbytu/szyjki macicy
•	 rak płuc
•	 nasieniak (seminoma)
•	 ziarnica złośliwa
•	 choroba Castelmana
•	  limfopatie niejasnego pochodzenia
•	  małopłytkowość, neutropenia, limfopenia

Pulmonologia

•	 mykobakteriozy płucne lub rozsiane
•	 nawracające bakteryjne zapalenia płuc
•	 śródmiąższowe zapalenie płuc
•	 zapalenia płuc o niejasnej etiologii
•	 drożdżyca tchawicy i/lub oskrzeli
•	 aspergiloza

Stomatologia

•	  nawracająca drożdżyca jamy ustnej i przełyku
•	  zmiany dysplastyczne błony śluzowej jamy ustnej
•	 zakażenie HPV
•	  nawracające, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej
•	  zakażenia przenoszone drogą płciową
•	  chłoniak Burkitta
•	  mięsak Kaposiego
•	 leukoplakia włochata




