ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

Obáváte se parazitů?
Cestujete?

Roup dětský – zvětšeno 10x

Zaujal Vás, či dokonce vyděsil v tisku nebo na internetu článek o parazitech? Nebo máte dokonce zdravotní
obtíže, které jsou v článku ve spojitosti s parazity uvedeny? Zajímalo by Vás, zda opravdu nějakého parazita
v těle máte i Vy? Nevíte, zda nabízené preparáty (doplňky stravy) proti parazitům opravdu účinkují? Připadají
Vám tyto nabídky nedůvěryhodné? Pokud ano, v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku střevních
parazitóz při Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Vám na tyto otázky fundovaně odpovíme.
Většina těchto účelových článků je založena na polopravdách, jejichž cílem je čtenáře vyděsit a přesvědčit
o nutnosti koupě nabízených produktů. Zakládají si na preventivním „odčervování“ s účinkem na všechny
možné parazity. Tato problematika ovšem není tak jednoduchá. V první řadě je potřeba znát, čím (a zda
vůbec) je člověk nakažen a teprve pak léčit - nasazovat cílenou terapii (každá skupina parazitů vyžaduje
k terapii jiné účinné látky). Antiparazitika tedy nelze užívat preventivně (stejně tak jako u antibiotik).
Česká republika má poměrně nízkou promořenost parazity, dobře fungující diagnostiku a dostupnou terapii
v indikovaných případech. Velkým rizikem je stále cestování do exotických zemí. Více obecných informací
o parazitech naleznete na adrese: www.parazitologie.cz/dotazy.html
Specializované pracoviště zdravotního ústavu nabízí možnost vyšetření stolice na parazity pro samoplátce
(vlastní úhradou) i pro pojištěnce (na žádanku od lékaře).
•

Cizinci, cestovatelé: Specializované parazitologické vyšetření stolice zaměřené na široké spektrum
parazitů včetně importovaných nákaz (500,- Kč)

•

Našinci bez cestovatelské anamnézy: Standardní parazitologické vyšetření stolice zaměřené na
spektrum parazitů z evropských zemí (130,- Kč)

•

Cílené vyšetření na roup dětský: Vyšetření na enterobiozu, otisk (50,- Kč)

•

Identifikace podezřelých útvarů: Útvar k identifikaci (50,- Kč)

Všechny odběry si provádí pacient sám v pohodlí domova, vzorky pouze dopraví do laboratoře v centru
Prahy, výsledek je znám do druhého dne. Doporučuje se provádět tři odběry a to ideálně obden, jediný
vzorek může být falešně negativní.
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Škrkavka dětská
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