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ЗАШТО ИЗАБРАТИ 
Основе ултразвучне 

дијагностике? 
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- Да ли желите да научите више о  
најчешћој методи у дијагностичкој  
радиологији? 
-Да ли желите да разумете сиво-бели 
свет ултразвучних “сличица”? 
-Да ли желите да у УЗ кабинету 
будете више од техничке подршке? 
 



Улога УЗ у дијагностичкој радиологији 
                                           

Технолошки напредак је диктирао : 

 

• примену технички нових уређаја  

• модификацију постојећих дијагностичких 

метода ( увођење нових алгоритмова при 

прегледу – фазе у ЦТ процедурама, ПЕТ/ЦТ...) 

• увођење нових метода ( виртуелна 

колоноскопија, ЦТ коронарна ангиографија,...) 
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• УЗ преглед доктринарно постаје први у 

дијагностичком алгоритму свих ургентних 

стања без обзира на симптоматологију и 

радну дијагнозу 

• УЗ преглед je jeдан од најчешћих 

прегледа у евалуацији хроничних 

болесника без обзира на симптомато-

логију и дијагнозу 

 

ЗАШТО ИЗАБРАТИ 
Основе ултразвучне 

дијагностике?  
 Улога УЗ у дијагностичкој радиологији 
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УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА 

ПРЕДУСЛОВИ  

• широка доступност апарата ( од установа 

примарне  до установа терцијарне здравствене 

заштите) 

• једноставност извођења прегледа омогућава 

широке индикације за УЗ преглед  

• одсуство уобичајених здравствених ризика од 

јонизујућих зрачења 
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ИНДИКАЦИЈЕ ЗА УЗ ПРЕГЛЕД 

• ВЕОМА ШИРОКЕ ИДИКАЦИЈЕ: 

    ПРЕГЛЕД ПАРЕНХИМАТОЗНИХ ОРГАНА, ШУПЉИХ 

ОРГАНА, MEKИХ ТКИВА, КОШТАНО- ЗГЛОБНИХ 

СТРУКТУРА, КРВНИХ СУДОВА  
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http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100019


УЗ ПРЕГЛЕД: ЦИЉЕВИ 

                               

          ЦИЉ ЈЕ ПОЗНАВАЊЕ И ОПИСИВАЊЕ: 

 

-  ФИЗИОЛОШКИХ ВАРИЈАЦИЈА НОРМАЛНОГ 

НАЛАЗА И ОДСТУПАЊА ОД НОРМАЛНОГ  

 

-  УЛТРАЗВУЧНЕ АНАТОМИЈЕ И МОРФОЛОГИЈЕ 

  

-  ФИЗИОЛОГИЈЕ ?                                       
                                               

Предавач др Калина Пауновић 



ЗАШТО ИЗАБРАТИ 
Основе ултразвучне дијагностике?  

 -НАУЧИЋЕТЕ више о најчешћој 
методи у дијагностичкој радиологији 
 
-РАЗУМЕЋЕТЕ ултразвучни налаз и 
интерпретирати ултрасонографију 
 
- ПОСТАЋЕТЕ  драгоцени САРАДНИК  
у УЗ кабинету 
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ЗАШТО ИЗАБРАТИ 
Основе ултразвучне дијагностике?  

 

 
 

 ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ: 
- Школа поседује УЗ апарат са две 
сонде, тако да је омогућена практична 
обука за преглед свих органа 
абдомена, мале карлице и меких ткива 
-Школа поседује штампач на коме 
можете одштампати  налаз  
 
•ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА 
ПРЕДМЕТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА САЈТУ ВЗШСС 
 
•БУДИТЕ СЛОБОДНИ ДА ПИШЕТЕ ПРЕДМЕТНОМ 
НАСТАВНИКУ ДР КАЛИНИ ПАУНОВИЋ НА: 
kalina.paunovic@gmail.com 
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