Stool Test for Ova and Parasite
(O&P)
This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by
checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another
organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.
Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become
infected by drinking water or eating food that has parasites. Most
parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in
water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter
from bites of infected insects.

Signs
The most common signs are:
• Diarrhea
• Bloody diarrhea
• Mucous in stool
• Abdominal pain or cramping
• Gas
• Nausea
• Headaches
• Fever
See your doctor as soon as you have signs. He or she may recommend
that you have an O&P test to check for parasites.
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Аналіз калу на яйця глистів
(я/г)
При цьому обстеженні за допомогою аналізу калу в лабораторії
травний тракт перевіряється на паразити і їхні яйця. Паразит живе
на іншому організмі або всередині нього. Лікування буде залежати
від того, який тип паразита було виявлено.
Паразити потрапляють в організм через рот або шкіру. Більшість
людей інфікується при вживанні води або їжі, в яких є паразити.
Більшість паразитів занадто мала, і їх неможливо побачити, відчути
на смак або на запах у воді або їжі. Паразити можуть потрапити в
організм через шкіру або укуси інфікованих комах.

Ознаки
Найбільш частими ознаками є:
• Понос
• Понос із кров’ю
• Слиз у калі
• Біль або перейми в животі
• Гази
• Нудота
• Головний біль
• Підвищена температура
Відвідайте свого лікаря, як тільки у Вас з’являться ці ознаки. Він
або вона можуть порекомендувати Вам зробити аналіз на яйця
глистів.
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O&P Test
You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from
a different bowel movement over one or more days.
• You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your
stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap,
like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and
hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the
water of the toilet.
• Do not get urine, water or toilet paper in the stool sample.
• Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
• Follow these directions if checked ():
 Put your sample into a special container with fluid. Keep the
fluid away from children and pets and handle it carefully. The
fluid is a poison.
 Keep your sample in the container in the refrigerator until you
can take it to the doctor’s office or lab.
 Take the sample to the doctor’s office.
 Take the sample to the lab at:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Your Care
If you have parasites, your treatment may include taking medicine and
drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.
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Аналіз на яйця глистів
Вам буде потрібно принести _____ зразків калу. Кожен зразок
повинен бути відібраний з різних дефекацій протягом одного або
більше днів.
• Для відбору калу Вам можуть дати пластиковий лоток для
використання у Вашому туалеті. Якщо Вам не видали лоток,
покрийте унітаз поліетиленовою плівкою, що липне до поверхні,
типу сарана. Вільно розмістіть поліетиленову плівку над
унітазом і закріпіть її за допомогою сидіння, щоб Ваш кал не
потрапив у воду.
• Не допускайте попадання сечі, води або туалетного паперу в
зразок калу.
• Помістіть частину зразка калу в чистий контейнер. Вимийте
руки.
• Виконайте наступні вказівки, якщо вони відзначені():
 Помістіть зразок у спеціальний контейнер з рідиною.
Зберігайте рідину в місцях, недоступних для дітей і
домашніх тварин, і обережно з нею поводьтеся. Ця рідина
є отрутою.
 Зберігайте свій зразок в контейнері в холодильнику доти,
поки Ви не зможете доставити його в кабінет лікаря або в
лабораторію.
 Доставте зразок у кабінет лікаря.
 Доставте зразок у лабораторію в:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Медичний догляд
Якщо у Вас є паразити, Вам можуть призначити прийом ліків й
вживання великої кількості рідини для запобігання зневоднювання.
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How to Prevent Parasites
• Avoid food and water that may have parasites.
• Wash your hands often. Wash them before and after eating, and after
using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of
parasites to others.
Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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Як запобігти появі паразитів
• Не вживайте їжу й воду, в якій можуть бути паразити.
• Часто мийте руки. Мийте їх перед і після їжі а також після
використання туалету. Це допоможе Вам захистити себе і
запобігти передачі паразитів іншім.
Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря або медичної сестри.
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