
 
Spoštovana nosečnica! 
 
Ultrazvočni pregledi v nosečnosti sodijo med najpomembnejše preglede, ki jih lahko opravite 
med nosečnostjo. Na žalost, nekateri med njimi niso vključeni v program rednih pregledov pri 
osebnem izbranem ginekologu.  
 
Že od 11. do 14. tedna nosečnosti je možno ugotoviti: 

� ali se plod primerno razvija,  
� oceniti tveganje za kromosomske nepravilnosti (merjenje debelosti nuhalne svetline 

pri plodu) in  
� zanesljivo določiti pričakovani termin poroda.  

 
Novejše raziskave se pokazale, da z merjenjem pretokov krvi skozi žile, ki prehranjujejo 
maternico, lahko odkrijemo tudi povečano tveganje za preeklampsijo v nosečnosti. 
Pravočasna uvedba tabletke Aspirina pred 16. tednom nosečnosti zmanjša pogostost 
preeklampsije za polovico, medtem, ko kasnejša uvedba tabletke Aspirina nima nobenega 
učinka na pojav preeklampsije. V teh tednih nosečnosti je možno določati prostocelično 
plodovo DNA v materini krvi, ki še bolj zanesljivo kot meritev nuhalne svetline in z izjemno 
nižjim številom lažno pozitivnih rezultatov odkrije kromosomske nepravilnosti (posebej 
trisomija 21 oz. Downov sindrom) pri plodovih.  
 
Nosečnice pogosto želite opravljati ultrazvočne preglede (kontrola rasti, 3D/4D ultrazvok, 
druga mnenja, itn.) pri strokovnjakih v terciarnih centrih, ki imajo dovolj izkušenj pri 
odkrivanju, spremljanju in zdravljenju patoloških stanj v nosečnosti.  
 
Zaradi tega smo se na Oddelku za perinatologijo v UKC Maribor odločili, da odpremo 
samoplačniško ultrazvočno ambulanto, v kateri vam bomo nudili naslednje storitve: 
 

- za enoplodno nosečnost 
 

a. nuhalna svetlina 
b. nuhalna svetlina in 3D/4D ultrazvočna preiskava 
c. morfologija – specialistična preiskava razvoja ploda 
d. morfologija – specialistična preiskava razvoja ploda + 3D/4D ultrazvočna preiskava 
e. ultrazvočna kontrola rasti, lege, teže ploda in Dopplerska ultrazvočna preiskava za 

oceno stanja ploda 
f. 3D/4D ultrazvočna preiskava ploda in kontrola rasti, lege in teže ploda 
g. ultrazvočno merjenje pretokov v maternčnih žilah (a. uterina) 

 
- za dvo ali več plodno nosečnost 

 
h. nuhalna svetlina 
i. nuhalna svetlina in 3d/4D ultrazvočna preiskava 
j. morfologija – specialistična preiskava razvoja plodov 
k. ultrazvočna kontrola rasti, lege, teže plodov in Dopplerska ultrazvočna preiskava na 

oceno stanja plodov 
l. 3D/4D ultrazvočna preiskava plodov in kontrola rasti, lega in teža plodov 

 
Vse naštete preiskave vam posnamemo na CD. 
 
 
 
 



Kakšne so prednosti opravljanja pregleda nuhalne svetline ploda in drugih ultrazvočnih 
pregledov v naši ambulanti? 
 

• Pregled bo opravljen v ustanovi v kateri lahko opravite še dodatne preiskave kot je 
amniocenteza, biopsija horionskih resic ali NIFTY test (prostocelična plodova DNA v 
materini krvi), ki bo skrajšalo skrbi in strah po pozitivnem presajalnem testu.  

• Pregledi v nosečnosti so pogosto povezani z lažno pozitivnimi rezultati, ki ustvarjajo 
nepotrebno skrb in neprespane noči. V naši ustanovi boste opravili pregled pri 
strokovnjakih z veliko izkušnjami, v ekipi s timskim delom, ki vam bo svetovala in hitro 
ukrepala.  

• Pregled bo opravljen v ustanovi v kateri nameravate tudi roditi, tako, da imate 
priložnost spoznati zdravnike, ki jih boste srečevali ob porodu in v poporodnem 
obdobju. 

• V primeru patološke nosečnosti boste takoj usmerjeni in vodeni v Ambulanti za 
tvegano nosečnost.  

 
Preglede bomo opravljali specialisti ginekologije in porodništva, ki: 
 

• imamo licenco za delo z ultrazvokom na najbolj zmogljivem in sodobnem 
ultrazvočnem aparatu, ki trenutno obstaja na trgu (Voluson E10); 

• smo strokovnjaki na področju opravljanja ultrazvočnih pregledov; 
• smo se izobraževali v tujini in se za dodatno svetovanje lahko posvetujejo tudi s 

kolegi iz drugih držav; 
• smo del javnega sistema in se bomo, v primeru posameznih vprašanj, tudi konzultirali 

z vašimi izbranimi ginekologi; 
• smo tudi organizatorji mariborske ultrazvočne šole; 
• opravljamo timsko delo, saj s tem olajšamo hitro rešitev vseh nejasnosti in 

omogočamo pridobiti mnenja več specialistov.  
 
Urnik samoplačniške ambulante:  
od ponedeljka do četrtka, od 15.30 do 20.00 ure na Oddelku za perinatologijo, I nadstropje 
levo, v ultrazvočni ambulanti. 
 
Zdravniki, ki delajo v ambulanti: 
doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med., 
Lucija Kuder, dr. med., 
asist. Ivan Žebeljan, dr.med., 
Veronika Anzeljc, dr. med. 
 
Naročanje na storitve, ki vam jih ponujamo, bodo mogoče preko telefonske številke 02 321 
2790 ali elektronske pošte dragica.polajner@ukc-mb.si.  
 
Plačilo storitve bo mogoče preko blagajne UKC Maribor, ki se nahaja v stavbi 1, vhod 1B 
(zemljevid: https://www.ukc-mb.si/bolnisnica/zemljevid/), ali preko UPN obrazca, ki ga boste 
prejeli po pošti. Prav tako vam bomo poslali še izjavo o plačilu storitve, ki jo podpisano 
prinesete s seboj na dan preiskave. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 
 
 

Doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med., 
predstojnik Oddelka za perinatologijo 

 


