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20 SCINTIGRAFIJA SKELETA 
Tanja Abramič 
 
 
1. Namen preiskave 
 
Scintigrafija skeleta prikaže spremembe na skeletu, ki so posledica raznih škodljivih vplivov, 
npr. vnetij, degenerativnih sprememb, zlomov, športnih poškodb, revmatičnih bolezni ali 
zločestih tumorskih zasevkov. Preiskava pomaga odkriti morebitna skrita bolezenska žarišča v 
telesu.  
 
2. Postopek 
 
Pred preiskavo lahko jeste in po možnosti veliko pijete. Preiskovalec Vam bo vbrizgal 
radiofarmak v žilo na roki. Radiofarmak se nakopiči v skeletu v naslednjih 2-3 urah ter tako 
omogoči scintigrafsko slikanje. Od vbrizga radiofarmaka do slikanja s kamero gama običajno 
minejo 2-3 ure. V vmesnem času ste prosti. Naročeno Vam bo, kdaj naj se vrnete. Ob vrnitvi 
se boste ulegli na preiskovalno mizo. Tam boste ležali od pol do ene ure, da se z gama kamero 
ugotovi razporeditev radiofarmaka po Vašem telesu. Priporoča se, da veliko pijete in redno 
hodite na vodo. Tako boste hitreje izločali odvečno radioaktivnost iz telesa z urinom.  
 
3. Nevarnosti 
 
Ob preiskavi boste izpostavljen radioaktivnemu sevanju (nosečnice). Zapleti se lahko pojavijo 
zaradi uvedbe periferne venske poti (motnje strjevanja krvi, zmanjšana imunska odpornost!). 
Bolnik sam je tudi lahko vir okužbe za preiskovalca (okuženi s HIV, HBV, HCV). Možna je 
preobčutljivostna reakcija na uporabljeni radiofarmak. 
 
4. Naročanje in čakanje na preiskavo 
 
Za preiskavo boste potrebovali napotnico, s katero se lahko naročite na preiskavo po pošti, 
telefonu ali v pisarni oddelka. 
 
− Naročanje po pošti (Klinični center (KC) Ljubljana, Splošna bolnišnica (SB) Maribor, SB 

Celje, SB Izola). Napotnico s pripisano telefonsko številko bolnika se pošlje k izvajalcu 
po pošti. Izvajalec zadrži napotnico in sporoči bolniku datum preiskave po pošti ali po 
telefonu.  

− Naročanje po telefonu (Onkološki inštitut (OI) Ljubljana, SB Maribor, SB Slovenj 
Gradec, SB Šempeter pri Gorici). Bolnik pokliče izvajalca po telefonu. Pove naj, katere 
vrste specialist (ortoped, onkolog, revmatolog, infektolog, zdravnik družinske medicine) 
mu je izdal napotnico.  

− Naročanje v pisarni oddelka (SB Maribor). Napotnico se prinese v pisarno oddelka. 
Čakalna doba za preiskavo je od 7 dni do dva in pol meseca. Odvisna je od vrste obolenja, 
števila napotenih bolnikov, dobave radiofarmaka in izvajalca.  

 
S seboj boste na dan preiskave morali prinesti:  
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• napotnico (če ste se naročili po telefonu),  
• zdravstveno izkaznico,  
• seznam zdravil (ki jih trenutno jemljete),  
• že opravljene rentgenske slike in rezultate drugih pregledov oz. preiskav, ki se 

nanašajo na vašo trenutno bolezen.  
 
Če ne morete priti na preiskavo na določeni dan, vas bomo zaprosili, da to sporočite pisno ali 
po telefonu, vsaj en dan pred preiskavo. 
 
5. Čemu bodo služili izvidi preiskave? 
 
Izvid preiskave je v pomoč pri načrtovanju Vašega najprimernejšega zdravljenja. 


