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ULTRAZVOČNA PREISKAVA SRCA  
(Navodilo pacientom) 

 
 
Spoštovani,  
 
vaš zdravnik vas je napotil na ultrazvočno preiskavo srca, ki je potrebna za oceno in zdravljenje vaše 

bolezni. 

Da bi lažje razumeli preiskavo, smo za vas pripravili nekaj informacij. V kolikor česa ne boste razumeli, 
se lahko pred preiskavo pogovorite z osebjem neinvazivne kardiološke diagnostike. 
 
 

OPIS in NAMEN PREISKAVE 
Ultrazvočna preiskava srca je ena najpomembnejših preiskav za odkrivanje in spremljanje srčnih bolezni. 
Med pregledom v živo spremljamo delovanje srca skupaj z izvrstnim prikazom srčnih struktur in funkcij. 
Z doplersko metodo ultrazvočne preiskava vidimo tudi gibanje krvi v srčnih  votlinah in žilah. 
S pregledom  ugotovimo: 

• velikost in obliko srčnih votlin in velikih žil, 

• potek krvi znotraj srčnih votlin in v velikih žilah, 

• kakšne so zaklopke in kako delujejo, 

• delovanje levega in desnega prekata (raztezanje, krčenje), 

• stanje perikarda oziroma osrčnika 

• napačne povezave med srčnimi votlinami (prirojene, pridobljene), 

• morebitne tvorbe v srčnih votlinah (krvni strdki, tumorji). 

 

 

PRIPRAVA NA PREISKAVO 
Pred preiskavo je treba razgaliti prsni koš, zato je primerno oblačilo, katerega zgornji del pacient zlahka 
sleče. Zaželeno je, da ima pacient s seboj spisek zdravil katere jemlje in v kakšnih odmerkih. S seboj naj 
prinese tudi vso dokumentacijo o morebitnih predhodnih pregledih srca.Če jemlje zdravila, jih vzame kot 
običajno razen če mu zdravnik ne odredi drugače. 

 

 

POTEK PREISKAVE 
Med preiskavo leži pacient z razganjenim prsnim košem na levem boku in ima pod glavo levo roko. 
Včasih mora med preiskavo tudi  zadržati dih. 

Trajanje preiskave je odvisno od zapletenosti sprememb na srcu in preglednosti tkiv. Lahko traja od 20 

minut do 1 ure. 

 

 

TVEGANJA POVEZANA S PREISKAVO 
Ultrazvočni pregled je neinvaziven, neškodljiv in neboleč. 

 

 

NAVODILA PO PREISKAVI 
Po opravljeni preiskavi, lahko preiskovanec takoj odide domov ali službo. 

INTERNSTIČNA SLUŽBA 
Oddelek za kardiologijo 
 


