
Как ще получа моите резултати
Резултатите от изследването ще получите 
веднага след края му, заедно с амболаторен 
лист от лекуващия Ви лекар.

Важна информация
Моля носете цялата си предходна медицинска 
документация.
Прегледите и консултациите в кабинетите по 
Кардиология се провеждат след предварително 
записан час.
Можете да запишете комбинирана услуга 
преглед с Ехокардиография.

Колко време ще отнеме изследването
Ехокардиографскотo изследване продължава 
средно околко 30 - 40 минути.
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ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА
е безболезнено изследване, което пред-
ставя движещи се картини на сърцето 
чрез използване на звукови вълни. Това 
изследване позволява на лекаря карди-
олог да наблюдава биещото сърце, него-
вата форма и размери, състоянието на 
сърдечните кухини и клапи. Наличието на 
доплер в апарата дава възможност да се 
види и движението на кръвта в сърцето. 
По време на изследването се чува звукът 
от движението на кръвта през сърдечни-
те кухини, както и звукът от отварянето и 
затварянето на сърдечните клапи.

Как се провежда
Ехокардиографията е неинвазивно изследване – 
лекарят поставя контактен гел върху кожата на 
пациента и с помощта на трансдюсер, поставен 
върху кожата, на екрана на ехографския апарат 
се визуализира сърцето.

Преди изследването
Не се изисква специална предварителна подго-
товка за това изследване. Може да сте се храни-
ли, както и да сте приели обичайните си за деня 
лекарства.

По време на изследването
Помещението, в което се извършва ехокардиогра-
фията, е слабо осветено. Ще бъдете помолени да 
свалите дрехите си до кръста и да легнете на ля-
вата си страна върху пациентската кушетка. Върху 

наконечника на апарата, наречен трансдюсер или 
сонда, се поставя гел. Сондата изпраща и полу-
чава звукови вълни. Гелът помага за преминава-
нето на звуковите вълни между сондата и кожата 
на гърдите. Звуковите вълни се превръщат в дви-
жещи се картини на сърцето върху екрана на апа-
рата. Структурите на сърцето се виждат в бяло,  
а кръвта или друг вид течност – в черно.
По време на изследването може да бъдете помо-
лени да промените позицията на тялото си или 
да задържите дишането си за кратко време. По-
лучените образи от изследването могат да бъдат 
записани на хартия или на електронен носител, 
след което ще бъдат обработени от лекарят кар-
диолог.

След изследването
Ако е направено в извънболнична среда, можете 
веднага да се върнете към обичайната си актив-
ност и начин на живот.


