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ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

ZAVOD ZA RAZVOJ DRUŽINSKE MEDICINE

39 ULTRAZVOK (UZ) TREBUHA
Špiro Stanivuk

1. Kaj je namen preiskave?
UZ trebuha je neinvazivna, neboleča preiskava, s katero lahko prikažemo notranjost trebušne
votline z uporabo visokofrekvenčnih zvočnih valov. Z uporabo UZ na enostaven in hiter način
prikažemo možne bolezenske spremembe na čvrstih (parenhimskih) organih v trebušni
votlini.

2. Kdo izvaja preiskavo?
Preiskavo lahko izvajajo vsi zdravniki, ki imajo licenco za izvajanje te preiskave.

3. Kdo vas napoti na preiskavo?
Na preiskavo vas lahko napoti vaš zdravnik družinske medicine ali kateri koli klinični
specialist, če ima za to ustrezno pooblastilo z napotnice. Preiskavo lahko opravite tudi
samoplačniško.

4. Kako se na preiskavo pripravite?
Pred preiskavo je potrebno, da 8-12 ur ne uživate hrane. Za bolj natančni pregled sečnega
mehurja je potrebno, da popijete 1-2 uri pred pregledom 4-6 kozarcev tekočine

5. Kako preiskava poteka?
Preiskava se opravlja ambulantno. Pri pregledu boste ležali slečeni do pasu. Preiskovalec vam
na trebuh nanese majhno količino toplega vodotopnega gela in vam nato opravi pregled
organov v trebuhu. Pri tem boste čutili blagi pritisk ultrazvočne sonde. Zdravnik vas lahko
zaprosi, da spremenite svoj položaj, se obrnete na levi ali desni bok, lahko vas tudi zaprosi, da
napnete trebuh.

6. Koliko časa preiskava traja?
Čas trajanja preiskave je odvisen od tega, kaj želimo ugotoviti, oziroma je odvisen od tega,
kaj preiskovalec med preiskavo odkrije; praviloma pa traja približno 20-30 minut.

7. Kakšne neprijetnosti lahko pričakujete?
Preiskava je popolnoma neboleča. Lahko čutite blago nelagodje, če zdravnik bolj močno
pritisne sondo ob trebuh.
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8. Kakšne so nevarnosti preiskave?
Ni znanih nevarnosti pri izvajanju preiskave.

9. Kdaj bodo znani izvidi preiskave?
Izvidi preiskave so praviloma znani takoj po končani preiskavi, oz. bo potrebno nekaj dni,
dokler ne bodo poslani vašemu napotnemu zdravniku.

10. Čemu bodo služili rezultati preiskave?
UZ trebuha bo pokazal, če se na določenem organu ali krvni žili v trebuhu dogaja kakšen
bolezenski proces; v primeru, da se dogaja, ga potem bolj natančno določi. Izvid je lahko tudi
normalen. Takrat se lahko odločimo za morebitne druge preiskave trebuha, ki so nam na
voljo.
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