Obowi zuje od dnia 28.03.2011 r.
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Instrukcja pobierania i transportu próbek do bada parazytologicznych
Uwaga: Badanie parazytologiczne nale y wykona przed rozpocz ciem jakiegokolwiek
leczenia, poniewa wiele leków (np. zwi zki baru, bizmutu, magnezu, olej rycynowy, leki
przeciwbiegunkowe, niektóre antybiotyki) utrudnia rozpoznanie inwazji paso yta
w przewodzie pokarmowym. W przypadku ich stosowania, próbki kału nale y pobra
po tygodniu od zako czenia kuracji a w przypadku antybiotyków po upływie dwóch
tygodni.
1. Próbk do bada w kierunku wykrywania postaci rozwojowych paso ytów jest wie o
oddany kał. Próbk do bada w kierunku wykrycia obecno ci jaj owsika ludzkiego jest
odcisk z fałdu odbytu wykonany przy pomocy przylepca celofanowego.
Pojemnik i/lub przylepiec celofanowy otrzymuje si w Laboratorium Mikrobiologii
i Parazytologii PSSE w Słupsku zgłaszaj c zamiar poddania si badaniu.
2. Pobranie próbki kału do pojemnika: łopatk wyj t z pojemnika nale y nabra materiał
z kilku miejsc lu nej, b d biegunkowej (płynnej, półpłynnej) tre ci kałowej i szczelnie
zamkn materiał w pojemniku. Pobieraj c materiał nale y zwróci uwag , czy w kale
widoczne s człony tasiemca, dojrzałe postacie glisty ludzkiej, włosogłówki, owsików
b d podejrzane struktury, które mog by fragmentami ciała paso ytów. Wówczas
nale y umie ci je osobno, w pojemniku z niewielk ilo ci wody wodci gowej. Zaleca
si badanie trzech próbek pobranych w odst pach 3-5 dni.
3.Pobranie odcisku przy pomocy przylepca celofanowego z okolicy odbytu: pobranie
wcze nie rano przed myciem
odcisku z fałdu odbytu nale y wykona
i wypró nieniem. Do wykonania odcisku u ywa si przezroczystego przylepca
celofanowego umieszczonego na szkiełku. Pasek przylepca przykłada si lepk stron
do fałdu odbytu, a nast pnie t stron przykleja si na szkiełko.
4. Pobrane próbki do badania nale y dostarczy do laboratorium w dniu ich pobrania, a do
momentu ich dostarczenia, przechowywa w temperaturze 2-8ºC.
5. Do ka dej próbki nale y doł czy wypełni Kart badania parazytologicznego.
6. Informuje si , e próbki przyjmowane s w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8 w godz. 8.00-12.00, od poniedziałku
do pi tku, a sprawozdania z bada wydawane po ok. 3 dniach od przyj cia dostarczonej
próbki od poniedziałku do pi tku w godz. 8.00-14.00 osobie badaj cej si lub osobie
przez ni pisemnie upowa nionej.
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