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INFORMACJE DLA PACJENTÓW 

 
Rejestracja na badanie USG piersi 

1)  Przychodnia Przyszpitalna budynek nr 16A  : 

- telefoniczna  tel. 89 54 44 200 : poniedziałek – czwartek w godz. 7:30-14:00, piątek w godz. 8:00-
14:00 
- osobista: poniedziałek - czwartek w godz. 7:30-18:00, piątek w godz. 8:00-15:00. 
2)  w rejestracji RTG  – II piętro budynku głównego Szpitala w godzinach od 7:30 – 15:30 osobiście 
lub pod numerem telefonu 89 5386 592 . 
 
Badanie wykonywane jest w jednej z dwóch Pracowni USG – w gabinecie nr 57 na wysokim 
parterze budynku głównego Szpitala lub  w gabinecie nr 15 w budynku Poradni Przyszpitalnych – 
Żołnierska 16A – informacji gdzie wykonywane będzie badanie udziela rejestracja przy zapisie na 
badanie . 
Odbiór opisu badania bezpośrednio po badaniu. 

Wynik badania USG  wykonany jest przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji  
posiadającego certyfikaty umiejętności upoważniające do wykonywania badań USG. 

 

OPIS BADANIA 

 
Badanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej na plecach i na bokach . Badanie USG piersi 
obejmuje swoim zakresem piersi i doły pachowe.  Podczas badania skórę nad badanym obszarem 
ciała pokrywa się specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu usg ze 
skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza utrudniających prawidłowe obrazowanie. 
Substancja ta jest obojętna  dla skóry i łatwo zmywa się wodą z mydłem.  Przesuwając głowicę 
aparatu po powłokach ciała uzyskuje się obrazy , które widoczne są na ekranie monitora i 
oceniane przez lekarza w trakcie wykonywania badania.    
Badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (również brak 
przeciwwskazań w ciąży). 

 
PRZYGOTOWANIE 

 
- Nie ma konieczności pozostawania na czczo przed badaniem, warto jedynie ubrać się tak, by 

szybko i sprawnie móc się rozebrać od pasa w górę do badania. 
- Pacjenci przyjmujący leki powinni je przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza. 
 
Zgłaszając się na badanie USG Pacjent powinien przynieść ze sobą: 

- aktualne skierowanie na badanie w oryginale, 
- wyniki wykonanych dotychczas badań diagnostycznych, w tym  wyniki poprzednich badań USG, 
mammografii, MR piersi , wyniki biopsji piersi  lub wyniki innych badań  – dotyczących 
diagnozowanego problemu, wypisy ze szpitala, opisy przebytych operacji. 
- dowód osobisty. 

 


