Przyniesienie próbki do badania.
•

•

•

Proszę trzymać próbkę w cieple,
przenosząc ją pod ubraniem / w kieszeni
spodni, itd.
Próbka nasienia MUSI być dostraczona
do laboratorium w ciągu godziny od
oddania.
Po przybyciu do Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej, proszę zgłosić się do
recepcji. Proszę nie zostawiać próbki u
nikogo innego, niż pracownika
laboratorium.

Przed przekazaniem próbki i formularza,
ważnym jest udzielenie odpowiedzi na cztery
pytania z kwestionariusza. W razie pytań,
proszę zapytać obsługę.
Dążymy do stałej poprawy naszych usług.
Jeśli ma Pan jakieś sugestie lub chciałby Pan
skomentować usługę, proszę o kontakt z:
Pani C Jagger, Konsultant Naukowiec
kliniczna
Zakład Patologii
Lincoln County Hospital
Greetwell drogowe
Lincoln
Lincs LN2 5QY

Materiały źródłowe
Jeśli potrzebuje Pan pełnej listy materiałów
źródłowych niniejszej ulotki, proszę wysłać emaila pod adres:
patient.information@ulh.nhs.uk

·
Dzień / Godzina
Badanie
płodności

Numer telefonu

Badanie
nasienia
(Polish)

BOSTON

Poniedziałek,
wtorek, piątek
09.00 – 10.30

01205 446314

GRANTHAM

Patrz Boston lub
Lincoln

01205 446314

GOOLE

Wtorek
08.30 – 09.00

03033 306610

GRIMSBY

Poniedziałek,
czwartek, piątek
09.00 – 10.30

03033 304494

LINCOLN

Środa, czwartek
09.00

01205 446314

SCUNTHORPE

Wtorek, środa
08.00 – 09:00

03033 306610

LOUTH

Patrz Grimsby

03033 304494

Usługi andrologiczne,
Diagnostyka laboratoryjna
Path Links
http://nww.nlg.nhs.uk/pathlinks-nww/
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Dlaczego wykonuje
nasienia?

się

badanie

Szacunkowo 1 na 6 par ma problemy z
poczęciem dziecka. W celu uzyskania
możliwie jak najwięcej informacji,
przeprowadzane są badania płodnościowe
obu partnerów. Płodność mężczyzny może
ulegać zmianie z racji wieku, choroby albo
zmiany stylu życia. Nawet jeśli wcześniej
został Pan ojcem, niniejsze badanie w
dalszym ciągu jest istotne.

Jak umówić się na spotkanie?
Próbkę nasienia można przynieść na wizytę w
szpitalach w: Bostonie, Grimsby, Lincoln i
Scunthorpe (dni wizyt / godziny przyjęć i dane
kontaktowe każdego ze szpitali znajdują się
na odwrocie ulotki).
Uwaga: W związku z listą oczekujących na
wizytę, ważnym jest jak najwcześniejsze
skontaktowanie się z Oddziałem
Andrologicznym. Nasienie może być zbadane
w którymkolwiek z ww. szpitali. Jeśli nie
potrzebuje Pan spotkania lub nie może Pan
na nie przyjść, proszę nas o tym
poinformować. Szpitale w Bostonie i Grimsby
zapewniają udogodnienia do oddania
nasienia. Jeśli chciałby Pan z nich skorzystać,
proszę poinformować o tym pracownika w
momencie rejestracji wizyty.

Jak uzyskać więcej informacji?
Jeśli potrzebowałby Pan więcej informacji w

zakresie wizyt albo oddania próbki nasienia,
prosimy o kontakt. W przypadku innych pytań,
proszę kontaktować się ze swoim lekarzem
rodzinnym (GP) albo lekarzem specjalistą.

Jak pobrać nasienie?
Pojemnik na nasienie
Zapewne otrzymał Pan jałowy i przetestowany
na toksyczność pojemnik, do którego zbiera
Pan nasienie. Jeśli go Pan nie otrzymał,
proszę o kontakt ze swoim lekarzem
rodzinnym. Prosimy o używanie wyłącznie
tego pojemnika, który został specjalnie
przetestowany do badań. Próbki nasienia w
innych pojemnikach nie będą analizowane.
Formularze do badania
W momencie, gdy przyniesie Pan próbkę
nasienia, proszę o przekazanie formularza do
badania pracownikowi laboratorium. Niestety
nie możemy badać nasienia bez formularza.
Proszę sprawdzić, czy na Pana formularzu
widnieje podpis lekarza rodzinnego lub innego
lekarza i czy wszystkie dane są poprawne.

Czy moja partnerka może przynieść
moją próbkę?
Tak, pod warunkiem, że będzie w stanie
udzielić odpowiedzi na wymagane pytania w
formularzu. Partnerka będzie musiała
również odpowiedzieć na pytania odnośnie
Pana zdrowia (np.: czy bierze Pan leki? Czy
był Pan niedawno chory)?

Jak mogę otrzymać wyniki?
Proszę skontaktować się ze swoim lekarzem
rodzinnym albo lekarzem specjalistą
nadzorującym pracę kliniki, do której Pan się
udaje po wyniki. Dążymy do ujawnienia
wyników w ciągu 5 dni roboczych.
Pobranie nasienia.
•
·Proszę unikać wytrysku (łącznie z
masturbacją i stosunkiem płciowym)
przez 2 do 3 dni przed oddaniem
nasienia, ale nie dłużej niż przez 7 dni.
•
Proszę zachować higienę, uprzednio
umyć ręce i okolicę narządów płciowych
•
Nasienie jest oddawane poprzez
masturbację, bezpośrednio do
otrzymanego pojemnika. Proszę nie
używać prezerwatyw ani lubrykantów,
ponieważ mogą mieć wpływ na wyniki.
•
Proszę o oddanie całej próbki nasienia.
W razie gdyby próbka była niekompletna,
w momencie przybycia na spotkanie,
proszę poinformować o tym pracowników
laboratorium .
•
·Po oddaniu nasienia, proszę o szczelne
zamknięcie pokrywki pojemnika –
przeciekające próbki nie będą
analizowane. Prosimy o oznakowanie
próbki Pana pełnym imieniem i
nazwiskiem, datą urodzenia, dniem i
godziną oddania nasienia i danymi
lekarza rodzinnego albo specjalisty
zlecającego zbadanie Pana próbki.

