
Lekarze wykonujący badanie echo serce w Przychodni Kardiosystem:

dr Zalewska Julita – poniedziałki, wtorki, piątki

dr Guzek Krystyna – wtorki

dr Foss-Nieradko Bogna - środy

dr Michałek Piotr - czwartki

Echo serca u dorosłych – 150 zł

Echo serca u dzieci – 170 zł

ECHO serca (USG serca, echokardiografia, ultrasonokardiografia) 

Jest badaniem, które pozwala ocenić budowę serca oraz jego pracę. Lekarz wykonujący badanie 

sprawdza, czy prawidłowo funkcjonują zastawki serca, czy nie ma anomalii w ich budowie, czy 

przedsionki i komory serca mają odpowiednią wielkość, czy właściwie się kurczą. W ten sposób 

kardiolog określa, czy nie ma wad serca, które mają wpływ na jego funkcjonowanie, a przez to na 

jakość życia pacjenta.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

• ból w klatce piersiowej

• choroba wieńcowa lub jej podejrzenie

• nadciśnienie tętnicze

• ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii),

• przed zabiegami kardiochirurgicznymi 

• określenie przyczyn zaburzeń rytmu serca

• szeroko pojęta profilaktyka chorób serca

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Niezbędne badania dodatkowe

• Nie są konieczne.

Sposób przygotowania do badania

• Echo serca jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta. 

• Przed badaniem można normalnie jeść oraz pić.

• Całość badania trwa ok. 20 - 30 minut i nie wymaga żadnego przygotowania ze strony 

pacjenta. 

Leki



• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Podczas badania 

• Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych 

parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

• Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej – pacjent musi rozebrać się do połowy i 

położyć na kozetce na lewym boku.  

Po badaniu

• Obrazy powstałe podczas badania pokazywane są na monitorze aparatu i mogą zostać 

nagrane na płytę. Projekcje obrazu serca są również drukowane i dołączane do opisu 

badania, które jest wydawane w chwile po zakończeniu badania. 

Przeciwwskazania

• Brak przeciwwskazań.


