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CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU
BADANIA ULTROSONOGRAFICZNE (USG) – INFORMACJE DLA PACJENTA
Ultrasonografia, zwana powszechnie badaniem USG obrazuje wnętrze naszego ciała, umożliwiając tym samym trafną
diagnozę wielu chorób. Dzięki tej technice, lekarz może zobaczyć, czy kształt i rozmiar danych narządów pacjenta są
prawidłowe, czy nie doszło do patologicznych zmian.
Badanie USG wykonuje lekarz, który wskazuje pozycję, w jakiej Pacjent powinien się ułożyć. Pozycja zależy od
rodzaju badania. Pacjent odsłania diagnozowaną część ciała np. brzuch, piersi, szyję. Lekarz pokrywa skórę (okolicę
badania) specjalnym żelem, w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą umożliwającym uzyskanie
obrazów diagnostycznych. Następnie Pacjent wykonuje polecenia lekarza, oddycha zgodnie z zaleceniami.
Przesuwając głowicę aparatu, uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.
U osób bardzo otyłych istnieje prawdopodobieństwo, że obraz narządów wewnętrznych będzie niediagnostyczny.
Przeciwwskazania
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest obecność otwartych ran części miękkich, uszkodzeń
kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania. Przeciwwskazanie względne stanowią świeżo zamknięte
złamania, gdyż w takim przypadku wynik badania USG przeważnie nie pociąga za sobą konsekwencji
terapeutycznych, a może narażać chorego na niepotrzebny ból.
Sposób przygotowania do badania
W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wykonywane są między innymi badania USG: jamy brzusznej, tkanek
miękkich, tarczycy, piersi, kończyn dolnych, tętnic szyjnych, węzłów chłonnych, stawów.
Do większości badań metodą USG nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie, za wyjątkiem badania jamy
brzusznej. Do USG jamy brzusznej należy się bardzo dobrze przygotować. W innym razie, nawet najlepszy lekarz, nie
będzie w stanie wykonać poprawnie badania. Dla lekarza najbardziej problematyczne są nagromadzone w przewodzie
pokarmowym gazy. Z tego powodu należy w dniu poprzedzającym badanie:
− zastosować lekkostrawną dietę (z wyłączeniem owoców, ciemnego pieczywa),
− nie spożywać napoi gazowanych,
− ostatni posiłek spożyć przed godziną 19,
− po ostatnim posiłku przyjąć dwie kapsułki leku na wzdęcia i gazy, np. Esputiconu lub Espumisanu,
− osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny stosować łagodne (ziołowe) środki przeczyszczające na 24
godziny przed badaniem.
W dniu badania:
− zgłosić się na czczo (lub 5 godzin po ostatnim lekkim posiłku),
− nie palić papierosów,
− nie pić kawy,
− nie żuć gumy.
− Należy przynieść ze sobą poprzednie badania diagnostyczne, dokumentację medyczą oraz dokumenatcję
leczenia szpitalnego
Wyniki
Badanie trwa około 20 minut, wykonuje je lekarz, a wynik wydawany jest bezpośrednio po jego zakończeniu. Pacjent
ambulatoryjny może odebrać wynik osobiście lub otrzyma go osoba przez niego upoważniona. Wyniki pacjentów
szpitalnych trafiają do historii choroby. Standardowo wyniki są dostępne bezpośrednio po wykonaniu badania.
O dokładnym terminie odbioru wyników informuje pracownik DDO.
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