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ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ (ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ

ਟੈਸਟ ਪਿਹਲਾ: ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀ (ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼) ਟੈਸਟ

ਇਹ ਸਕਰੀਿਨੰਗ (ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ) ਟੈਸਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸਰੀਰ 

ਨੇ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਦ ੇਵੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀ (ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼) 

ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਹਨ।

· ਜੇ “ਨੈਗੇਿਟਵ”(ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 

ਂਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ (ਿਸਵਾਏ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਵਰਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ)। 

· ਜ ੇ“ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ”(ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ੇਵੇਲੇ 

ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ 

ਂਸੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਨਹੀ ਦੱਸਦਾ।

ਟੈਸਟ ਦਸੂਰਾ: ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ

ਜੇ ਪਿਹਲਾ ਟੈਸਟ“ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ'” (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਦਸੂਰੇ 

ਟੈਸਟ ਨੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ, ਆਰ ਐਨ 

ਏ ਜਾਂ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ 

ਕ ੇਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹੈ।

• ਜ ੇ“ਨੈਗੇਿਟਵ” (ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਹਣੁ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ 

ਂਸੀ ਨਹੀ ਹ।ੈ

· ਜ ੇ“ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ'” (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹ।ੈ

ਪਿਹਲਾ ਟੈਸਟ : ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀ (ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼) ਟੈਸਟ 
ਪਿਹਲਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦ ੇਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਜ ੇ“ਨੈਗੇਿਟਵ” (ਨਕਾਰਾਤਮਕ)

ਜ ੇ“ਨੈਗੇਿਟਵ” (ਨਕਾਰਾਤਮਕ)

ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਕਦ ੇਵੀ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ 

ਜ ੇ“ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ'” (ਸਕਾਰਾਤਮਕ)

ਜ ੇ“ਪੌਿਜ਼ਿਟਵ'” (ਸਕਾਰਾਤਮਕ)

ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋ�ਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾ ਂਦ ੇ

ਨਤੀਿਜਆ ਂਦ ੇਮਤਲਬ ਬਾਰ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇ

ਪੁੱਛੋ ਜ ੇਦਬੁਾਰਾ ਆਉਣ (ਫ਼ਾਲੋ ਅੱਪ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.hepatitiseducation.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹੈ 

ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹ।ੈ  ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਹਣੁ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਨਹੀ ਹ।ੈ  

• ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

• ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ੇ ਸਮ � ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਂ• ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਹੈ

ਦਸੂਰਾ ਟੈਸਟ : ਹੈਪੇਟਾਇਿਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ 



Tests Used for Diagnosing Hepatitis C  
Two different types of blood tests, usually taken at two different times, 

are often done to tell if a person is living with hepatitis C.

Test 1: Hep C Antibody Test
This screening test tells if a person’s body has ever made antibodies to 
fight against hep C. 

• If “negative”, the person has never been infected with hep C. (Except 
in rare cases)

• If “positive”, the person has hepatitis C at some time. It does not tell 
if the person still has Hepatitis C.

Test 2: Hep C Virus Test 
This test (also known as hepatitis C RNA or PCR) is ordered if Test 1 
comes back “positive.” It shows if a person still has hepatitis C by 
testing for the presence of the virus.

• If “negative”, the person no longer has hepatitis C.

• If “positive”, the person has hepatitis C. 

Test 1: Hep C Antibody Test  
The first test checks if a person has ever had hepatitis C

IF “NEGATIVE” 

IF “NEGATIVE” IF “POSITIVE” 

IF “POSITIVE” 

Person has never had hepatitis C • Hepatitis C antibodies are present 

• Person has had hepatitis C at some time 

• Does not tell if person still has hepatitis C

Person no longer has hepatitis C Person has hepatitis C

Test 2: Hep C Virus Test  
Checks if the person is still living with hepatitis C 
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Always discuss with a health care provider 

the meaning of your test results and if 

follow-up is necessary. 


