
Kardiologie   
Informace pro pacienty 

 

 1/1 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
T 596 191 111 F 596 192 343 

IČ 00635162 www.mnof.cz 

 

 

platnost od 22.02.2017 
NLP – IM – verze: 1 – 83 

 
Echokardiografie 

 

Základní údaje 

Echokardiografií rozumíme ultrazvukové vyšetření srdce, jež v současnosti představuje 
základní zobrazovací metodu v kardiologii. Pro pacienta je nezatěžující, nebolestivé, 
neškodné a je možno je dle potřeby zopakovat; lékaři umožní bez zvláštní přípravy a za 
poměrně krátkou dobu posoudit, jak srdce pracuje. 
 

Princip vyšetření 

Ultrazvukový přístroj vysílá z vyšetřovací sondy vlnění o frekvenci 2,5 - 10 MHz, lidským 
uchem neslyšitelné. Ultrazvukové vlny pronikají do vyšetřované oblasti a tkání, kde se 
odrážejí. Část odražených vln se vrací zpět k sondě, která slouží zároveň jako přijímač. 
Informace o intenzitě vlnění a o době, která uplynula mezi vysláním a zachycením 
ultrazvuku, vyhodnotí počítač zabudovaný v přístroji. Konečná data se zobrazením 
srdce a zhodnocením jeho funkcí se znázorní na obrazovce echokardiografického 
přístroje. 
 

Důvody k vyšetření 

Echokardiografické vyšetření se provádí při podezření na onemocnění srdce nebo jeho 
postižení při jiném základním onemocnění. Může odhalit rozšíření jednotlivých 
srdečních oddílů, zbytnění srdeční svaloviny, jizvu po srdečním infarktu, tekutinu v 
osrdečníku, vrozené, nebo získané vady srdce a jeho chlopní, zvýšení tlaku v plicním 
řečišti a mnohé další změny. 
 

Mám se echokardiografického 
vyšetření obávat? 

Echokardiografické vyšetření je nebolestivé 
a nezatěžuje pacienta žádnými riziky. 
 

Příprava na vyšetření 

Srdce lze ultrazvukem vyšetřovat bez 
přípravy. 
 

Průběh vyšetření 

Po příchodu do vyšetřovací místnosti a obnažení hrudníku, ulehnete na vyšetřovací 
lehátko na levý bok s levou rukou pod hlavou. Lékař přiloží vyšetřovací sondu potřenou 
vodivým gelem na vaši hruď a přejíždí jí v různých úhlech. Obraz srdce je 
bezprostředně zřejmý na obrazovce přístroje, snímky je možno nahrávat do paměti 
počítače. Vyšetření trvá 10 – 45 minut. Předběžný výsledek Vám oznámí vyšetřující 
lékař ihned po vyšetření. 
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