Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
Centrum klinických laboratoří
Oddělení parazitologie a lékařské zoologie

OBÁVÁTE SE PARAZITŮ? CESTUJETE DO EXOTICKÝCH ZEMÍ?
Zaujal Vás, či vyděsil článek o parazitech? Máte zdravotní obtíže, které jsou
v článku ve spojitosti s parazity uvedeny? Zajímalo by Vás, zda nějakého parazita v těle máte i Vy? Máte obavy z parazitů Vašich domácích mazlíčků?
Konzultujte své obavy či potíže s odborníky a případně se nechejte vyšetřit!
Většina nevědeckých článků je založena na polopravdách, jejichž cílem je čtenáře přesvědčit o nutnosti nákupu odčervovacích produktů. Tato problematika ovšem není tak jednoduchá. V první řadě je
potřeba znát, jakým parazitem a zda vůbec je člověk nakažen a teprve pak správně léčit. To znamená nasazovat cílenou terapii doporučenou lékařem. Antiparazitika nelze bez rizik užívat preventivně
(stejně jako antibiotika).
Česká republika s vysokým hygienickým standardem má poměrně nízkou promořenost parazity,
dobře fungující diagnostiku a dostupnou terapii v indikovaných případech. Velkým rizikem je stále
cestování do exotických zemí.
Specializované pracoviště Zdravotního ústavu proto nabízí vyšetření stolice, případně jiných klinických materiálů na parazity pro samoplátce (vlastní úhradou) i pro pojištěnce (na žádanku od lékaře).
Nabídka vyšetření na parazity pro samoplátce:
• Cizinci, cestovatelé: specializované parazitologické vyšetření stolice zaměřené na široké spektrum parazitů včetně importovaných nákaz.......................................................................................500 Kč
• Osoby bez cestovatelské anamnézy: standardní parazitologické vyšetření stolice zaměřené na
spektrum parazitů ze středoevropských zemí.................................................................................. 130 Kč
• Cílené vyšetření na roupa dětského: perianální odběr............................................................... 50 Kč
• Identifikace podezřelých útvarů: útvar k identifikaci................................................................. 121 Kč
Všechny odběry si provádí pacient sám v pohodlí domova, vzorky pouze dopraví do laboratoře ZÚ
Ostrava. Výsledek je znám zpravidla do druhého dne. Doporučuje se provádět tři odběry a to ideálně
obden. Odběrové soupravy si můžete vyzvednout předem v parazitologické laboratoři.
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