Diena / Laikas
Vaisingumo
mėginiai

pasikalbėti su registratoriumi. Nepalikite
savo mėginio jokiems kitiems asmenims,
išskyrus laboratorijos darbuotojus.
•

Prieš atiduodant mėginį ir prašymą,
svarbu atsakyti į keturis joje esančius
klausimus. Jei abejojate, kreipkitės į kurį
nors darbuotoją.

Mes nuolat stengiamės gerinti savo
paslaugas. Jei turite pasiūlymų arba
pageidaujate pateikti komentarą apie šią
paslaugą, prašome susisiekti su:
Ponia C Jaggeris, konsultantas Klinikinė
mokslininkas
patologijos skyrius
Linkolnas apskrities ligoninė
Greetwell Kelių
Linkolnas
Lincs LN2 5QY

Šaltiniai
Jei jums reikalingas visas šio lankstinuko
šaltinių sąrašas, prašome parašyti el. laišką
adresu patient.information@ulh.nhs.uk

Norėdami
pasiteirauti ar
susitarti dėl
susitikimo,
skambinkite
žemiau
nurodytu
telefonu

BOSTON

Pirmadieniais,
antradieniais ir
penktadieniais.
Nuo 09.00 val. iki
10.30 val.

01205 446314

GRANTHAM

Žr. Boston arba
Lincoln
duomenis.

01205 446314

GOOLE

GRIMSBY

LINCOLN

SCUNTHORPE

LOUTH

Tik antradieniais.
Nuo 08.30 val. iki
09.00 val.
Pirmadieniais,
ketvirtadieniais ir
penktadieniais.
Nuo 09.00 val. iki
10.30 val.
Tik trečiadieniais
ir ketvirtadieniais.
Tik 09.00 val.
Tik antradieniais
ir trečiadieniais.
Tik nuo 08.00 val.
iki 09:00 val.
Žr. Grimsby

(Lithuanian)

03033 306610

03033 304494

01205 446314

03033 306610

03033 304494

If you require this information in other languages, large print,
audio (CD or tape) or Braille please e mail the Public
Information Team patient.information@ulh.nhs.uk
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Spermos
tyrimas

Klinikinės patologijos tyrimų
tinklo „Path Links Pathology“
andrologijos paslaugos

Kodėl man atliekamas šis tyrimas?

Kaip paimti mėginį?

Mėginio paėmimas.

Maždaug 1 iš 6 porų patiria sunkumų
pastojant. Siekiant gauti kiek įmanoma
daugiau informacijos, atliekami abiejų
partnerių vaisingumo tyrimai. Vyrų
vaisingumas gali pakisti dėl amžiaus, ligos ar
gyvenimo būdo pokyčių, tad netgi jei jūs
anksčiau esate tapęs tėvu, vis tiek svarbu
atlikti šį įvertinimą.

Indelis mėginiui
Turėjote gauti sterilų, toksiškai patikrintą indelį
mėginiui paimti. Jei jo negavote, kreipkitės į
savo bendrosios praktikos gydytoją.
Naudokite tik šį indelį – jis išimtinai šiuo tikslu
patikrintas. Bet kokioje kitoje talpoje gauti
mėginiai nebus vertinami.

•

Dvi – tris dienas, bet ne ilgiau kaip
savaitę iki mėginio pateikimo turite
susilaikyti nuo ejakuliacijos (įskaitant
lytinius santykius ir masturbaciją).

•

Privalote laikytis higienos, prieš tyrimą
nusiplaukite rankas ir genitalijas.

•

Mėginį privalote paimti masturbacijos
būdu tiesiai į gautą indelį.
NENAUDOKITE prezervatyvų ar
lubrikantų, nes jie gali paveikti tyrimo
rezultatus.

•

Privalote paimti visą spermą. Jei dalies
trūksta, prašome atvykus skirtu laiku apie
tai informuoti laboratorijos personalą.

•

Paėmę mėginį, tvirtai užsukite indelio
dangtelį – pratekėję mėginiai netiriami.
Ant indelio su mėginiu užrašykite pilną
savo vardą ir pavardę, gimimo datą,
mėginio paėmimo datą ir laiką bei tyrimo
paprašiusio bendrosios praktikos
gydytojo arba konsultanto vardą ir
pavardę.

Kaip užsiregistruoti vizitui?
Atnešti mėginius galima į Boston, Grimsby,
Lincoln ir Scunthorpe ligonines. (Visų vietų
darbo dienas ir laiką bei kontaktinius
duomenis rasite kitoje šio lankstinuko pusėje).
Dėmesio: kadangi sudarytas laukiančiųjų
sąrašas, svarbu kiek įmanoma skubiau
susisiekti su Andrologijos skyriumi. Jūsų
mėginį galima įvertinti bet kurioje iš aukščiau
paminėtų vietų. Jei vizitas jums nereikalingas
arba atvykti negalite, prašome mums apie tai
pranešti. Boston ir Grimsby ligoninėse yra
patalpos mėginių paėmimui. Jei jums reikia
šių patalpų, prašome registruojantis apie tai
pranešti personalui.

Kaip galėčiau gauti daugiau
informacijos?
Jei jums reikia informacijos apie vizitus arba
mėginio paėmimą, prašome kreiptis į mus.
Visais kitais klausimais prašome kreiptis į
savo bendrosios praktikos gydytoją /
konsultantą.

Prašymo forma
Atnešę mėginį, laboratorijos personalui
privalote pateikti savo prašymą.
Atgailestaujame, jog negalime tirti mėginių be
prašymo formos. Patikrinkite, ar jūsų
bendrosios praktikos arba kitas gydytojas
prašymą pasirašė; ar teisingai nurodyti jūsų
kontaktiniai duomenys.

Ar mano mėginį gali atnešti
partnerė?
Taip, su sąlyga, kad jūsų partnerė gali atsakyti
į reikiamus anketos klausimus. Taip pat ji turi
gebėti atsakyti į bendro pobūdžio klausimus
apie jūsų sveikatą (pvz., ar vartojate kokius
nors vaistus? Ar pastaruoju metu nesirgote?).

Kaip sužinosiu rezultatus?
Dėl tyrimo rezultatų prašome kreiptis į savo
bendrosios praktikos gydytoją arba klinikos,
kurioje lankėtės, atsakingą konsultantą.
Rezultatus siekiame gauti per 5 darbo dienas.

Mėginio pristatymas analizei.
•

Gabenamą mėginį laikykite šiltai po
drabužiais, kelnių kišenėje ar pan.

•

Mėginį PRIVALOTE pristatyti į
laboratoriją per vieną valandą nuo jo
paėmimo.

•

Atvykę į Patologijos skyrių, paprašykite

