
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII I PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 

W POZNANIU  

Adres:  

ul. H. Święcickiego 4 tel. 061 854 68 15  

60-781 POZNAŃ tel. 061 854 68 22  

Historia  
Pracownia serologiczna chorób odzwierzęcych działa przy Uniwersytecie Medycznym im.  

K. Marcinkowskiego w Poznaniu z ponad 50-letnim doświadczeniem. Świadczymy usługi dla 

wszystkich przychodni objętych NFZ oraz prywatnych klinik, gabinetów i indywidualnych 

pacjentów.  

Lokalizacja  
Nasza siedziba mieści się w gmachu Collegium Chmiela przy ul. H. Święcickiego 4,  

w Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej UM, na drugim piętrze. 

Badania diagnostyczne 

 Wykonujemy badania rozmazu krwi w kierunku: 

 Babesia sp., 

 Filarioz (obecności mikrofilarii), 

 Malarii (Plasmodium sp.). 

 Oferujemy także badania kału w kierunku: 

 helmintów,  

 pierwotniaków jelitowych, 

 kokcydiów (Cryptosporidium i Cyclospora) 

 oraz wymazów okołoodbytowych w celu wykrycia zarażenia owsikami (Enterobius 

vermicularis).  

 Na podstawie dostarczonego materiału prowadzimy również badania na obecność 

Acantamoeba spp., nużeńca (Demodex sp.). 

 

Pacjenci płacą za badania zgodnie z aktualnym cennikiem, na konto Uniwersytetu Medycznego: 

Bank PKO BP SA  

nr konta 55 1020 4027 0000 1702 0049 6513  

z dopiskiem - Badanie Sero. 

Wszyscy nasi pacjenci są rejestrowani w bazie danych i w każdej chwili możemy odtworzyć 

historię wyników badań. Wyniki można odbierać osobiście lub są wysyłane pocztą.  

Po zakończeniu każdego miesiąca wystawiamy faktury za wykonaną usługę. 

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 



Zakres badań  

AKANTAMOEBOZA 

badania na obecność pierwotniaków z rodzaju Acanthamoeba wykonujemy z dowolnego 

dostarczonego materiału (np. wymaz z rogówki oka, płyn oczny, środowiskowe próby 

wody) metodą posiewu na pożywce 100,00 zł 

NUŻENIEC 

Badanie w kierunku Demodex sp.; 

materiał do badań: rzęsy oraz brwi 50,00 zł 

DIAGNOSTYKA NA PODSTAWIE BADANIA ROZMAZU KRWI  

 Babesia sp.  60,00 zł 

 Filariozy (obecność mikrofilarii)  75,00 zł 

 Malaria (Plasmodium sp.)  60,00 zł 

DIAGNOSTYKA W KIERUNKU PASOŻYTÓW JELITOWYCH CZŁOWIEKA 

 Pierwotniaki jelitowe: cysty/trofozoity Giardia sp., Entamoeba histolytica/dispar,  

E. coli, E. polecki, E. hartmani, Endolimax nana, Iodamoeba bütschli,  

Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis, Balantidium coli  

 25,00 zł 

 Kokcydia (Cryptosporidium i Cyclospora)  35,00 zł 

 Helminty (jaja pasożytniczych przywr, tasiemców  

i nicieni  25,00 zł 

 Rozpoznawanie i identyfikacja dojrzałych form  

pasożytów jelitowych człowieka  60,00 zł 

 Wykrywanie zarażenia owsikami (Enterobius vermicularis) 

metodą przylepca celofanowego (badanie trzech prób) 

 60,00 zł 


