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Уважаеми родители, . 
През настоящата година в детското заведение на Вашето дете ще се навършат 

изследвания за чревни паразит чрез перианална отривка и фекална проба. 

Перианадната отривка е единствен метод за изследване, 

конто се използва за диагностициране на ентеробиоза чрез 

доказване наличието на яйца на паразита. 

Ентеробиозата е често срещано чревно паразитно 

заболяване при децата. Причинява се от така наречените дребни 

глисти - острици. Те са бели на цвят, дълги около 10-12 милиметра. 

Женските паразити излизат нощем през аналния отвор и отделят от 

7000 до 12000 микроскопични яйца. които полепват по гънките на 

кожата и за 5-6 часа стават заразоспособни. Заедно с яйцата 

паразитите отделят лепкав секрет, който при засъхваме причинява 

сърбеж в аналната област. За да успокоят сърбежа си децата се 

чеша! и по този начин част от яйцата попадат но пръстите и под ноктите им. Заразяването става 

чрез поглъщане на зрели яйца при хранене с немити ръце или гризано па ноктите. Най-често 

срещайте симптоми са повишена раздразнителност, капризност, скърцане със зъби. 

Диагнозата се поставя чрез изследване на перианална отривка....... това е предметно 

стъкло със залепено на него прозрачно тиксо. Тиксото се отлепя от предметното стъкло, залепя се 

внимателно на ануса, (моментно - така се получава отпечатък на перианалниге гънки), след което 

веднага се залепя отново на стъклото. Пробата се взема от специално обучени служители от 

паразитологична лаборатория към РЗ И-Варна в присъствието и с участието на медицинските 

специалисти и персонала в съответната група. Пробите се вземат в кабинета на медицинското 

лице или в специално посочено за целта oт ръководството на заведението помещение. 

Чрез изследването на фекална проба се откриват яйца или цисти на различни паразити, 

като най-често това е жиардната (ламблиоза). За целта е необходимо в шишенце, което ще Ви 

бъде предоставено от служител в детското заведение, да поставите фекална маса {изпражнение) 

с големина на лешник от Вашето дете. 

Жиардиазата (ламблиоза) се причинява от едноклетъчен паразит и поразява 

храносмилателната система. Най-често заболяването протича безсимптомно и рядко с клинична 

симптоматика. 

Цистите на паразита се изхвърлят с изпражненията. Заразяването става чрез замърсени 

ръце и хранителни продукти с полепнали по тях цисти. 
С ентеробиоза и жиардиаза може да се зарази цялото семейство. 

За предпазване от заразяване с паразитни заболявания е необходимо непрекъснато да се 

изграждат у децата лични хигиенни навици. 

За изследването на децата от детското заведение РЗИ-Варна осигурява материалите за 

пробонабиране и микроскопското изследване на просите. След извършените изследвания Вие ще 

бъдете запознати с резултатите от тях от медицинските специалисти в детското заведение. 

С уважение 

Екипът на отдел ..Медицинска паразитология 

към Регионална здравна инспекция – Варна 

            тел. 052/665-301 
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