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Здаць ана ліз кры ві, зра-

біць элект ра кар дыя гра му, 

атры маць кан суль та цыю 

тэ ра пеў та і аку шэ ра, а так-

са ма па ра ды па зда ро вым 

ла дзе жыц ця — гэ та мож-

на зра біць, не па кі да ю чы 

вы твор чых кар пу соў. Усім 

ах вот ным, у пры ват нас ці, 

мож на аца ніць сту пень ры-

зы кі смя рот на га вы пад ку 

ад сар дэч на-са су дзіс тых 

хва роб у на ступ ныя 10 га-

доў, якая вы зна ча ец ца па 

таб лі цы SСОRЕ з улі кам 

по лу, уз рос ту, акруж нас ці 

та ліі, уз роў ню ха лес тэ ры ну 

і ін шых па каз чы каў.

— Доб ра, што ёсць маг чы-

масць прай сці та кі агляд, — 

ка жа кант ра лёр тэх на ла гіч-

на га пра цэ су Соф'я Гур ская, 

якая пра цуе на прад пры ем-

стве 42 га ды. — Да па лі-

клі ні кі не заў сё ды ёсць час 

дай сці, ка лі ўвесь дзень на 

пра цы. Бы ло б доб ра, ка лі б 

да нас пры хо дзі лі і спе цы я-

ліс ты вуз кай на кі ра ва нас ці, 

на прык лад гі не ко лагі.

— Гэ тыя пы тан ні вы ра-

шаль ныя, — рэ агуе Але на 

Пляс ко ва. — Бу дзем да маў-

ляц ца з па лі клі ні кай, каб або 

да нас пры хо дзі лі ўра чы, або 

вы дзе лі лі пэў ныя ча сы для 

пры ёму на шых ра бот ні каў.

Жан чы ны ў ча кан ні ме-

ды каў пры гад ва юць, што ка-

лісь ці ця пе раш няя 11-я па лі-

клі ні ка на ле жа ла кам бі на ту, 

а ўра чы рэ гу ляр на на вед ва-

лі ся ў вы твор чыя цэ хі. Прад-

стаў ніц пры го жай па ло вы на 

прад пры ем стве, да рэ чы, пе-

ра важ ная боль шасць — тры 

чвэр ці, што, улас на, ві даць 

і па тых, хто прый шоў на 

агляд, — у чар зе ня ма ні-

вод на га муж чы ны. Мно гія 

ра бот ні цы ад да лі «Кам во-

лю» не ад но дзе ся ці год дзе.

— Част ка на шых ра бот ні-

каў пра цуе ў шкод ных умо-

вах — гэ та па ста ян ныя шум 

і пыл. Та му і на пен сію ідуць 

ра ней, жан чы ны — у 50 га-

доў. Але мно гія вы каз ва юць 

жа дан не за стац ца пра ца-

ваць, і мы ідзём на су страч. 

Праў да, па сту по ва ка лек-

тыў ама лодж ва ец ца, сё ле та 

да нас прый шло больш за 

60 ма ла дых спе цы я ліс таў, — 

тлу ма чыць Але на Пляс ко ва.

Дыс пан се ры за цыя ўклю-

чае пра фі лак тыч ныя ме ды-

цын скія агля ды і да сле да-

ван ні. Яе мэ та — як ма га 

ра ней вы явіць за хвор ван ні 

і фак та ры ры зы кі, каб ска-

рэк та ваць лад жыц ця ці 

хут чэй па чаць ля чэн не і аб-

лег чыць ход хва ро бы і стан 

па цы ен та.

— Рэ гу ляр нае пра хо-

джан не дыс пан се ры за цыі 

не аб ход на ўсім лю дзям, 

не за леж на ад ста ну зда-

роўя, — тлу ма чыць га лоў ны 

ўрач 11-й га рад ской па лі-

клі ні кі На та лія АМЕЛЬЯ-

НО ВІЧ. — На ват ка лі лю-

дзі лі чаць ся бе зда ро вы мі, 

пад час дыс пан се ры за цыі ў 

іх ня рэд ка вы яў ля юц ца не-

бяс печ ныя не ін фек цый ныя 

хва ро бы, ля чэн не якіх най-

больш эфек тыў на на ран няй 

ста дыі. Да во дзі ла ся чуць 

мер ка ван не, што гэ та ме-

ра пры ем ства пра во дзіц ца 

фар маль на і ма ла што дае. 

Тым не менш ах вот ных прай-

сці бяс плат на пра фі лак тыч-

ныя агля ды і атры маць кан-

суль та цыі ўра ча ста но віц ца 

ўсё больш. Але па цы ен ты 

вы каз ва юць заўва гі, што ў 

па лі клі ні цы або не маг чы-

ма прай сці агляд за адзін 

дзень, або вя лі кія чэр гі да 

пэў на га спе цы я ліс та. Та му 

мы ар га ні зоў ва ем вы ха ды 

ўра чоў на пра мыс ло выя 

прад пры ем ствы і ў ін тэр на-

ты, раз ме шча ныя на тэ ры-

то рыі аб слу гоў ван ня на шай 

па лі клі ні кі. Ка лі лас ка, пры-

ходзь це, зда вай це ана лі зы, 

атрым лі вай це кан суль та-

цыю і пры не аб ход нас ці — 

на кі ра ван не да вуз ка га спе-

цыя ліс та.

Вы ні кі пер ша га дня пра цы 

ме ды каў на ААТ «Кам воль» 

па цвяр джа юць сло вы На та-

ліі Амель я но віч: не ка то рым 

ра бот ні кам рэ ка мен да ва на 

звяр нуц ца да спе цы я ліс-

таў, каб прай сці больш па-

глыб ле нае аб сле да ван не ці 

атры маць ля чэн не. У 11 ра-

бот ні каў з 35 вы яві лі па вы-

ша ны ціск, пры чым у двух — 

упер шы ню, тром жан чы нам 

па вы ні ках агля ду ма лоч ных 

за лоз рэ ка мен да ва на прай-

сці ма маг ра фію, трох па вы-

ні ках ЭКГ на кі ра ва лі на кан-

суль та цыю да ўра ча-кар ды ё-

ла га, у ад на го з агле джа ных 

вы яў ле ны вы со кі ўзро вень 

цук ру ў кры ві.

— Не здар ма дыс пан се-

ры за цыя пра во дзіц ца пад 

дэ ві зам «Да па ма жы це нам 

да па маг чы вам», — ка жа 

На та лія Амель я но віч. — 

Звяр таць ува гу і пры слу хоў-

вац ца да свай го ар га ніз ма 

трэ ба па ста ян на. І на ват з 

ня знач ны мі на ваш по гляд 

праб ле ма мі важ на звяр тац-

ца да ўра ча, каб не за пус-

каць хва ро бу, а свое ча со ва 

па чаць ля чэн не.

Ле тась у Бе ла ру сі 
за рэ гіст ра ва на 324 ты ся чы 
хво рых з па та ло гі я мі 
шчы та па доб най за ло зы. 
Ан ка ло гію што год 
вы яў ля юць у 1100 па цы ен таў. 
Як час та трэ ба аб сле да ваць 
за ло зу, якая ўплы вае 
на ра бо ту ўся го 
ар га ніз ма? Якія пра дук ты 
і прэ па ра ты яна не лю біць? 
Чым да па маг ла нам ёд ная 
пра фі лак ты ка і хто пас ля 
чар но быль скай ка та стро фы 
да гэ туль у гру пе ры зы кі?

Коль касць 
за хвор ван няў рас це

Па та ло гіі шчы та па доб най за-

ло зы ў струк ту ры за хвор ван няў 

эн да крын най сіс тэ мы ва ўсім све-

це зна хо дзяц ца на дру гім мес цы 

пас ля цук ро ва га дыя бе ту. У на шай 

кра і не агуль ная за хва раль насць 

шчы та па доб най за ло зы на пра ця-

гу апош ня га двац ца ці год дзя па-

сту по ва зні жа ец ца. Ад бы ва ец ца 

гэ та за кошт змян шэн ня са ма га 

прос та га за хвор ван ня — не так-

січ на га вал ля ка. За 20 га доў яго 

коль касць зні зі ла ся ў ча ты ры ра-

зы. (Да сяг нуць гэ та га ўда ло ся 

дзя ку ю чы ме ра пры ем ствам, якія 

пра во дзі лі ся пас ля чар но быль скай 

ка та стро фы, у пры ват нас ці, ма са-

вай ёд най пра фі лак ты цы.) Коль-

касць жа ас тат ніх па та ло гій па куль 

пра цяг вае іс тот на рас ці.

Па вод ле ін фар ма цыі на мес-

ні ка га лоў на га ўра ча Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра ме ды цын скай 

рэ абі лі та цыі і баль не а ля чэн ня 

Воль гі СА ЛКО, знач ны рост дэ-

ман струе гі па ты рэ оз — стой кі дэ-

фі цыт гар мо наў шчы та па доб най 

за ло зы ў ар га ніз ме з-за зні жэн ня 

яе функ цыі. За апош нія 20 га доў 

у да рос лых ён вы рас у восем ра-

зоў, у дзя цей — у 16. Па вы ша ец ца 

і коль касць аў та імун ных хва роб, 

у пры ват нас ці гі пер ты рэ о зу, або 

ды фуз на-так січ на га вал ля ка. Па-

вя ліч ва ец ца коль касць па цы ен таў 

з вуз ла вым вал ля ком — у ча ты ры 

ра зы за два апош нія дзе ся ці год дзі, 

а так са ма роз ных фор маў ты ра і-

ды таў — у два ра зы.

Пры гэ тым Бе ла русь зу сім 

не на пер шым мес цы ў све це па 

коль кас ці па та ло гій шчы та па доб-

най за ло зы. Лі да ра мі з'яў ля юц ца 

ЗША, Паўд нё вая Ка рэя і Фран цыя. 

Дзве апош нія кра і ны ма юць вя лі-

кую коль касць атам ных стан цый, 

а ЗША пра во дзі лі на зем ныя вы пра-

ба ван ні ядзер най зброі. Уз ро вень 

за хва раль нас ці ў нас пры клад на 

та кі ж, як у Поль шчы і Гер ма ніі.

Пра гно зы ў ля чэн ні 
ста ноў чыя

Па вод ле да сле да ван няў Су-

свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя, пас ля чар но быль скай ка та-

стро фы ад быў ся ўсплёск ан ка ло гіі 

толь кі ад ной ла ка лі за цыі — шчы-

та па доб най за ло зы. Ад бы ло ся гэ-

та ў рэ гі ё нах, за бру джа ных ра дыё-

нук лі да мі. З 1992 го да ў Бе ла ру сі 

пра цуе Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-

прак тыч ны цэнтр пух лін шчы та па-

доб най за ло зы. І ў апош нія га ды, 

па вод ле слоў за гад чы ка кан-

суль та тыў на-ды яг нас тыч на га 

ад дзя лен ня ты ро ід най па та ло-

гіі Мінск ага га рад ско га клі ніч-

на га ан ка ла гіч на га дыс пан се ра 

Тац ця ны ЛЯ ВО НА ВАЙ, за хва-

раль насць за ста ец ца на ад ным 

уз роў ні. Што год у 1100 па цы ен таў 

упер шы ню вы яў ля ец ца рак шчы-

та па доб най за ло зы, ся род іх пры-

клад на 35 дзя цей, у якіх хва ро ба 

ўзні кае, хут чэй за ўсё, вы пад ко ва. 

А 22 ты ся чы бе ла ру саў ста яць на 

ўлі ку пас ля хі рур гіч на га ўмя шан ня 

па пры чы не ан ка ло гіі.

— За апош нія 20 га доў коль-

касць вы пад каў за хвор ван ня на 

рак шчы та па доб най за ло зы вы-

рас ла ў два ра зы ва ўсім све це, — 

ка жа Тац ця на Ля во на ва. — У пер-

шую чар гу гэ та звя за на з тым, што 

на ла джа на сіс тэ ма ды яг нос ты кі і 

па вы сі ла ся вы яў ляль насць. Лю бы 

спе цы я ліст — эн да кры но лаг, ан ко-

лаг — на кі роў вае па цы ен та, ка лі 

ёсць пры кме ты зла я кас на га пра-

цэ су, на да дат ко вае аб сле да ван не 

і апе ра цыю. Пух лі на шчы та па доб-

най за ло зы, якая сама па сабе мае 

форму матылька, не ўплы вае на 

пра цяг ласць жыц ця, а пра гно зы ў 

яе ля чэн ні вель мі ста ноў чыя.

— Ра ды я цый на ін ду цы ра ва ныя 

фор мы ра ку ма ла агрэ сіў ныя, — 

да дае за гад чык ка фед ры эн-

да кры на ло гіі Бел МА ПА Ла ры са 

ДА НІ ЛА ВА. — Усе ба яц ца ра ку, 

але ма ла хто ве дае, што пас ля 

40 га доў 75 % лю дзей ма юць вуз-

ла выя ўтва рэн ні шчы та па доб най 

за ло зы, а ў не ка то рых па пу ля цы ях 

гэ та ліч ба да ся гае 80 %. І толь кі 

5 % з іх — зла я кас ныя. Вуз ла выя 

ўтва рэн ні ў дзі ця ці па він ны на сця-

рож ваць, а ў жан чы ны пас ля 50 га-

доў — гэ та нар маль ная з'я ва.

Ка му, дзе 
і як аб сле да вац ца

Спе цы я ліс ты не ві та юць ма-

са вых аб сле да ван няў шчы та па-

доб най за ло зы. Уль тра гу ка вую 

ды яг нос ты ку не трэ ба ра біць усім 

за пар. На аб сле да ван не па ві нен 

на кі ра ваць урач, ка лі ба чыць ней-

кія змя нен ні. Ма ні то рынг рэ ка мен-

ду ец ца пра во дзіць толь кі пэў ным 

гру пам ры зы кі. У пры ват нас ці, дзе-

цям, ка лі ў іх ра ней вы яў ля ла ся 

па та ло гія за ло зы ці ка лі яны ад-

ста юць у рос це. А так са ма тым, хто 

на мо мант чар но быль скай ава рыі 

быў дзі цем да 18 га доў. Не ліш не 

пра ве рыц ца і тым, у ка го бліз кія 

сва я кі апе ры ра ва лі ся па пры чы не 

ра ку шчы та па доб най за ло зы. Раз 

на два га ды ў та кім вы пад ку трэ-

ба пра хо дзіць уль тра гу ка вую ды-

яг нос ты ку. Тое са мае да ты чыц ца і 

пра вер кі гар мо наў або ты ро ід на га 

ста ту су. У пры ват нас ці, яна не аб-

ход ная жан чы нам, якія ме лі сур' ёз-

ныя гі не ка ла гіч ныя апе ра цыі.

— Ка неш не, ка лі га вор ка ідзе 

пра дзі ця ці жан чы ну рэ пра дук-

тыў на га ўзрос ту, тут па каз чы кі 

ты ро ід на га ста ту су па він ны быць 

ідэа льны мі, ка лі га вор ка ідзе пра 

не ма ла до га па цы ен та, то мэ ты ты-

ро ід на га ста ту су зу сім ін шыя, — 

тлу ма чыць Ла ры са Да ні ла ва.

У Бе ла ру сі па бу да ва ная дак-

лад ная сіс тэ ма вы яў лен ня хва роб 

шчы та па доб най за ло зы. На пяр-

віч ным уз роў ні, а гэ та га рад скія і 

ра ён ныя па лі клі ні кі, ёсць усе ўмо-

вы для ма ні то рын гу: УГД-ды яг нос-

ты ка і гар ма наль ныя аб сле да ван ні. 

Час цей за ўсё хво рыя спы ня юц ца 

на гэ тым уз роў ні і на зі ра юц ца ў 

эн да кры но ла га. Ка лі не аб ход ная 

пунк цый ная бія псія шчы та па доб-

най за ло зы, хво ра га на кі роў ва-

юць на на ступ ны — між ра ён ны, 

га рад скі, аб лас ны ці рэс пуб лі кан-

скі ўзро вень, дзе мэ та на кі ра ва на 

ды яг нас ту юць вуз ла выя па та ло гіі 

і вы ра ша ец ца пы тан не аб хі рур гіч-

ным умя шан ні.

Ча го яна не лю біць
Для гэ тай эн да крын най за ло-

зы важ нае зда ро вае хар ча ван не. 

Ад нак за хап ляц ца са ла тай з мар-

скіх во да рас цяў не вар та, бо лі-

шак ёду так са ма не спры яль ны для 

шчы та па доб най за ло зы. Тое, што 

на яе дрэн на ўплы ва юць ка пус та 

і жам чуж нае про са, — вя лі кі міф. 

Грэц кія арэ хі ў цэ лым ка рыс ныя 

для на ша га ар га ніз ма, але ёд з іх 

у шчы та па доб ную за ло зу не па сту-

пае, так са ма як ён не па сту пае і з 

мар ско га па вет ра. А вось што са-

праў ды шко дзіць на шай шчы та па-

доб най за ло зе, дык гэ та ку рэн не, 

дэ фі цыт бял ку, ан ты бі ё ты кі і суль-

фа ні ла мід ныя прэ па ра ты. А так-

са ма так зва ныя эн да крын ныя 

дыз рап та ры — пес ты цы ды, гер-

бі цы ды, фта ла ты і ін шыя рэ чы вы, 

якія, трап ля ю чы з ася род дзя ў ар-

га нізм, звяз ва юц ца з рэ цэп та ра-

мі гар мо наў і па ру ша юць ра бо ту 

шчы та па доб най за ло зы. Час та па-

ру шэн ні функ цыі шчы та па доб най 

за ло зы ма юць лю дзі, хво рыя на 

цук ро вы дыя бет ці ў ста не, які яму 

па пя рэд ні чае. Та му важ на са чыць 

за сва ёй ва гой і пра дук та мі, якія 

ўжы ва еце.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

ЭФЕКТ «МА ТЫЛЬ КА» Як не на шко дзіць 
шчы та па доб най за ло зе

За хап ляц ца са ла тай з мар скіх 
во да рас цяў не вар та, бо лі шак 
ёду так са ма не спры яль ны 
для шчы та па доб най за ло зы.

УСЕ — 
НА ДЫС ПАН СЕ РЫ ЗА ЦЫЮ!

Ме ды кі да па маг лі ра бот ні кам ААТ «Кам воль» больш да ве дац ца пра сваё зда роўе
Сло ва «дыс пан се ры за цыя» ра бот ні каў ААТ «Кам-
воль» ві да воч на не па ло хае. Да 9 га дзін ра ні цы, ка лі 
ў здраў пунк це прад пры ем ства па він ны бы лі з'я віц ца 
ме ды кі 11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска, у ка лі до ры 
са бра ла ся на ват не вя лі кая чар га. «Ні ко га не пры му-
ша ем, усе пры хо дзяць доб ра ах вот на», — тлу ма чыць 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра Але на Пляс ко ва. 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па на зі ра лі, як пра хо дзіць 
гэ та ме ды цын ская ак цыя на буй ным тэкс тыль ным 
прад пры ем стве.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.


