
Medicul a făcut o trimitere pe numele copilului dvs. pentru o 

ecografie. Aceasta va avea loc în cadrul Departamentului de 

imagistică (cunoscut și sub numele de Radiologie sau Departamentul 

de raze X) de la parterul spitalului de copii Royal Hospital for 

Children. 

Este nevoie de pregătiri speciale înainte de ecografie? 

• Copilul trebuie să aibă vezica plină pentru ecografie,

deoarece aceasta acționează ca o fereastră. Cu cât

vezica este mai plină, cu atât se poate vedea mai mult!

Vă sugerăm ca lichidele consumate de copil să aibă următoarea 

cantitate: 

Bebeluși Dacă copilul dvs. nu este învățat să meargă la oliță, vă rugăm să îl 

hrăniți în mod normal înainte de programare. 

Copii cu vârsta sub 6 ani Dați copilului aproximativ 300 ml (o jumătate de pintă) de lichid 

limpede, apă sau suc diluat (neacidulat) cu 30 de minute înainte de 

ecografie 

Copii între 6 și 11 ani Dați copilului aproximativ o jumătate de litru (o pintă) de lichid 

limpede, apă sau suc diluat (neacidulat) cu 1 oră înainte de 

ecografie. 

Copii între 12 și 16 ani Dați copilului aproximativ o jumătate de litru (o pintă) de lichid 

limpede, apă sau suc diluat (neacidulat) cu 1,5 ore înainte de 

ecografie. 

Ce este ecografia? 

În cadrul unei ecografii se efectuează o serie de imagini ale corpului uman cu ajutorul 

undelor sonore. Oamenii nu pot auzi aceste unde sonore. Animalele, cum ar fi câinii, le 

pot auzi, iar liliecii le folosesc pentru a putea zbura în întuneric fără să se lovească de 

nimic. Ecografia mai este numită uneori „testul gâdilatului” 

deoarece nu este dureroasă, dar poate gâdila puțin. Aceasta analizează zone ale corpului, 

iar dvs. puteți vedea imaginile pe ecranul computerului. Nu durează foarte mult – doar 

10-20 de minute – timp în care trebuie să stați nemișcat(ă), ca o statuie, pentru a obține

fotografii frumoase.

Un ecografist sau un medic va efectua scanarea.

Echipa de imagistică 

Echipa noastră este formată din: 

• Personalul de la recepție

• Asistenți medicali

• Ecografiști care efectuează și raportează ecografia

• Radiologi (medici radiologi) care efectuează și raportează ecografia

Informații despre ecografia copilului dvs. -

vezica urinară plină 

(Information About Your Child’s Ultrasound scan – Full Bladder – Romanian) 



Dacă copilul meu ia tablete sau medicamente, ar trebui să le întrerup? 

Nu. Dacă copilul dvs. ia medicamente eliberate pe bază de rețetă, trebuie să continue să le ia în mod normal. 

Trebuie să informez personalul în legătură cu ceva înainte de efectuarea 

ecografiei copilului meu? 

Vă rugăm să ne anunțați dacă copilul dvs. are nevoi speciale. 

Ce presupune ecografia? 

Îi vom cere copilului să se întindă pe un pat și să își desfacă hainele pentru a-i putea aplica pe piele un gel special 

pentru ultrasunete. Îi vom introduce niște șervețele de hârtie în haine, ca să nu le murdărească cu gel pentru 

ultrasunete. În cazul în care gelul ajunge din greșeală pe haine, nu trebuie să vă preocupați, fiindcă se spală foarte 

ușor. 

Gelul pentru ultrasunete este întins pe piele cu ajutorul unui mic dispozitiv numit transductor. Acesta arată ca o 

baghetă magică! Nu doare. Este un aparat foto care ajută undele sonore ale ultrasunetelor să se transforme într-o 

imagine pe ecranul televizorului cu ajutorul unui computer. Persoana care efectuează scanarea îi va spune copilului 

în ce direcție să se întindă pe pat. Este foarte simplu. În timpul ecografiei, copilul poate urmări programul preferat 

pe dispozitivul său (tabletă sau telefon) sau își poate îmbrățișa ursulețul preferat. 

Cât timp va dura? 

Aceasta depinde de partea corpului care este supusă ecografiei, dar de obicei durează între 10 și 20 de minute. 

Deși depunem toate eforturile pentru a respecta orele programărilor, pot apărea întârzieri din cauza pacienților cu 

urgențe. Vă vom anunța în acest caz. 

Care sunt riscurile? 

Ecografia este o examinare sigură. 

Pot să vin înăuntru cu copilul meu? 

Oricine aduce copilul la spital va putea intra în cameră cu el. Dacă are o jucărie de pluș preferată, și aceasta este 

binevenită. În sala de așteptare există o zonă de joacă dacă părintele sau tutorele dorește să rămână afară din sala 

ecografie, împreună cu alți frați sau copii. 

După ecografie 

Imediat ce se termină ecografia, puteți merge acasă, iar copilul poate mânca și bea ca înainte. 

Când voi afla rezultatul? 

Vom trimite rezultatele persoanei care a scris biletul de trimitere al copilului pentru test. Aceasta va avea grijă să vă 

comunice rezultatul. 

Aveți alte întrebări? 

• Sunați-ne dacă aveți nevoie de sfaturi

• Nu aduceți cu dvs. obiecte de valoare

Sunați-ne cât mai curând posibil dacă nu vă puteți prezenta la programare – 

vă putem reprograma, oferind programarea dvs. unei alte persoane 

Numărul de telefon al centrului de contact 

0800 0560103 

www.nhsggc.org.uk  

https://www.whatwhychildreninhospital.org.uk/ultrasound 
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