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Posiadane przez naszą przychodnię 2 aparaty USG firmy Aloka 
Hitachi model ProSound F37 - pokrywają całe spektrum 
zastosowań klinicznych ultrasonografii. Aparat współpracując z 
odpowiednimi głowicami umożliwia badania brzuszne, 
położnicze, ginekologiczne, małych narządów, ortopedyczne, 
urologiczne, przezczaszkowe, śródoperacyjne oraz 
wysokospecjalistyczne obrazowania ultradźwiękowe, tj. np. 
skanowanie przezprzełykowe, badania nowej generacji także w 
kardiologii. 
 
System F37 standardowo posiada moduł ciągłego Dopplera 
(CWD) do pomiarów szybkich przepływów w badaniach układu 
sercowo-naczyniowego. 
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USG jamy brzusznej 
umożliwia ocenę narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Przy pomocy 
badania USG można ocenić wielkość, kształt, strukturę narządów takich jak: 
wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, nerki, 
pęcherz moczowy (jeśli jest wypełniony). 
Wskazaniem do badania USG jamy brzusznej są nieprawidłowości w 
badaniach laboratoryjnych, dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej, 
utrudnienia w oddawaniu moczu i stolca i inne niepokojące zmiany w 
organizmie. 
Cel badania 
Celem badania jest diagnoza charakteru zmian chorobowych narządów 
wewnętrznych. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu od razu po 
badaniu. 
Przygotowanie do badania 
Przed badaniem należy około 6 godzin pozostać na czczo, a w przeddzień 
badania dieta powinna być lekkostrawna. 
Wskazane jest na 1-2 godziny przed badaniem wypić 0,5-1 litra 
niegazowanego płynu (woda) i nie opróżniać pęcherza moczowego. 
Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań. 
Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne. 
Może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe 
promieniowanie. 
Lekarze wykonujący badania: 
lek. med. Dariusz Odbieżałek; Pracownia USG  
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USG tarczycy 
USG tarczycy pozwala na ocenę rozmiarów, kształtu, położenia i struktury 
tarczycy. Jest nie tylko badaniem diagnozującym, ale służy również do 
monitorowania leczenia. Wskazaniem do badania są nieprawidłowości w 
badaniach laboratoryjnych, choroby tarczycy. 
Cel badania 
Celem badania jest diagnoza charakteru zmian chorobowych narządów 
wewnętrznych. Wynik badania USG tarczycy przekazywany jest w formie 
opisu od razu po badaniu. 
Przygotowanie do badania 
Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań. Badanie 
wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, jest bezbolesne, może być 
powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjenta na szkodliwe 
promieniowanie. 
Lekarze wykonujący badania: 
lek. med. Dariusz Odbieżałek; Pracownia USG  
dr n. med. Joanna Waligórska-Stachura; Poradnia endokrynologiczna 

 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG 
Metoda pobierania materiału komórkowego poprzez nakłucie badanego 
narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany (zassany) w 
czasie biopsji cienkoigłowej materiał jest następnie poddawany ocenie 
histopatologicznej. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do 
oceny histopatologicznej z guzów położonych głęboko wśród tkanek, w 
sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego. 
Cel badania 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG  weryfikuje wstępne 
rozpoznanie po mammografii, USG lub badaniu fizykalnym. Pozwala na 
określenie dalszego postępowania ze zmianą.  Dzięki tej metodzie z dużą 
skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno 
łagodnym, jak i złośliwym. 
Czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego wynosi 7 dni 
roboczych. 
Przygotowanie do badania 
•Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe powinien je odstawić na 5 
dni przed biopsją. 
•Na badanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG prosimy 
zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą badanego narządu oraz 
skierowanie w przypadku jeśli na wykonanie badania kierował lekarz. 
Lekarze wykonujący badania: 
dr n. med. Joanna Waligórska-Stachura; Poradnia endokrynologiczna 
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USG DOPPLERA 
Jest to badanie przepływu w naczyniach metodą ultrasonograficzną 
kolorowego dopplera. 
Cel badania 
Umożliwia  rejestrowanie prędkości przepływu krwi w badanych naczyniach 
oraz  wykrywanie zmian patologicznych takich jak zwężenia lub niedrożności 
tętnic lub żył. Pomocne jest w diagnozowaniu i leczeniu choroby żylakowej, 
miażdżycy, zatorach oraz niedokrwieniu kończyn dolnych. 
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu wraz ze zdjęciem, od razu 
po zakończeniu badania.  
Przygotowanie do badania 
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania i wykonywane jest tylko u 
pacjentów dorosłych, 
Badanie jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania 
pacjenta na szkodliwe czynniki. 
Lekarze wykonujący badania: 
dr n. med. Marek Rodzeń; Poradnia chirurgii ogólnej 
lek. med. Jacek Grabias; Poradnia chirurgii ogólnej 
lek. med. Dariusz Odbieżałek; Pracownia USG 

 
 
 
 


