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— З да па мо гай УГД сён-

ня мож на аб сле да ваць амаль 

увесь ар га нізм. За хвор ван ні 

пад страў ні ка вай і шчы та па-

доб най за лоз, жоў це ва га і 

ма ча во га пу зы ра, жоў це вых 

пра то каў, ма лоч ных за лоз — 

уль тра гук вы яў ляе прак тыч на 

лю быя па ру шэн ні, за мя ня ю-

чы са бой мно гія ві ды рэнт ге-

ну і та кім чы нам да па ма га-

ю чы па збег нуть пром не вай 

на груз кі. Ёсць ме то ды кі, якія 

да зва ля юць аб сле да ваць на-

ват по лыя ор га ны — той жа 

страў нік, яго агляд вы кон ва-

ец ца з на паў нен нем, хоць у 

да дзе ным вы пад ку больш ін-

фар ма тыў ная фіб ра гаст ра ду-

а дэ нас ка пія, або страў ні ка вы 

зонд. Аб сле да ваць уль тра гу-

кам мож на і мяк кія ткан кі, і 

са су ды, і кос ную сіс тэ му.

— Якія ві ды УГД па тра-

бу юць спе цы фіч най пад-

рых тоў кі?

— Най перш аб сле да-

ван не ор га наў бруш ной 

по лас ці. За во сем га дзін 

да пра цэ ду ры нель га ўжы-

ваць ежу, дзень-два трэ ба 

пры трым лі вац ца спе цы яль-

най ды е ты, якая змян шае 

га за ўтва рэн не ў кі шэч ні ку. 

Акра мя гэ та га, мо гуць пры-

мя няц ца та кія прэ па ра ты, 

як эс пу мі зан, форт ранс, 

якія раз бу ра юць га за выя 

пу зыр кі ў страў ні ку і кі шэч-

ні ку, што спры яе па ляп-

шэн ню бач нас ці. Пад рых-

тоў ка па тра бу ец ца і пе рад 

УГД ма ча во га пу зы ра — за 

30 хві лін да пра цэ ду ры трэ-

ба вы піць 1-1,5 літ ра вад ка-

сці, бо пу зыр па ві нен быць 

на поў не ны, як і пад час аб-

сле да ван ня ны рак па пэў-

ных ме то ды ках. Ас тат нія 

ві ды УГД не пра ду гледж-

ва юць ні я кай спе цы фіч най 

пад рых тоў кі.

— УГД якіх ор га наў вар-

та ра біць рэ гу ляр на?

— Жан чы нам — ма лоч-

ных за лоз. Муж чы нам — 

пра ста ты, але гэ та ў да да так 

да ана лі заў, у пры ват нас ці 

кры ві на ПСА. Так са ма ўрач 

пры зна чае да сле да ван не 

для ўдак лад нен ня ды яг на зу 

ці на зі ран ня за за хвор ван-

нем. У пры ват нас ці, на зі-

ран ня па тра бу юць хва ро бы 

пе ча ні — ге па тыт ці цы роз, 

хра ніч ны панк рэ а тыт, жоў це-

ка мя нё вая хва ро ба, хра ніч ны 

пі е ла неф рыт, пэў ныя за хвор-

ван ні жа но чай мо ча-па ла вой 

сіс тэ мы, шчы та па доб най за-

ло зы, атэ раск ле роз са су даў 

ніж ніх ка неч нас цяў, за хвор-

ван ні сар дэч на-са су дзіс тай 

сіс тэ мы, у пры ват нас ці кар-

дыя мія  па тыя. Ка лі хво ры 

пе ра нёс ін фаркт, так са ма 

з пэў най пе ры я дыч нас цю 

пры зна ча ец ца УГД. Ан ко ла-

гі ў за леж нас ці ад ста дыі за-

хвор ван ня на кі роў ва юць на 

аб сле да ван не раз на тры, 

шэсць або два нац цаць ме-

ся цаў.

— Якія за хвор ван ні, у 

тым лі ку рак якіх ла ка лі-

за цый час цей за ўсё вы-

зна ча юць па УГД?

— Ка мя ні ў ныр ках і жоў-

це вым пу зы ры, атэ раск ле-

ро зы, трам бо зы, вост ры 

панк рэ а тыт, не кроз пад-

страў ні ка вай за ло зы, пэў-

ныя вост рыя па та ло гіі, на ват 

за па лен не апен дык са, но ва-

ўтва рэн ні жа но чай па ла вой 

сфе ры. Што да ты чыц ца ан-

ка ла гіч ных хва роб, то вы яў-

ля юц ца рак ныр кі, яеч ні каў, 

ма ча во га пу зы ра, ма ча точ ні-

ка, пад страў ні ка вай за ло зы, 

ма лоч най за ло зы, шчы та па-

доб най за ло зы, праў да, для 

яго ўдак лад нен ня вар та ра-

біць бія псію.

— Не ка то рыя ла ка лі за-

цыі ра ку з на зва ных ва мі, у 

пры ват нас ці рак пад страў-

ні ка вай за ло зы са мі ан ко-

ла гі на зы ва юць ад ным з 

тых, якія скла да на ды яг-

нас та ваць...

— Во пыт ны спе цы я ліст 

за ўва жыць гіпарэха ген нае 

ўтва рэн не, што дае пад-

ста ву за па до зрыць но ва-

ўтва рэн не і на кі ра ваць на 

кам п'ю тар ную та маг ра фію. 

Там ды яг наз па цвяр джа ец-

ца або не. У лю бым вы пад ку 

для ўдак лад нен ня ды яг на зу 

пры па да зрэн ні на ан ка ло гію 

мы на кі роў ва ем па цы ен та 

на экс перт нае УГД у ста ліч-

ны кан суль та цый на-ды яг-

нас тыч ны цэнтр, там больш 

дас ка на лае аб ста ля ван не.

— УГД вар та ра біць па 

пры зна чэн ні ўра ча або 

пры жа дан ні мож на аб сле-

да вац ца са ма стой на?

— Ка неш не, па жа да на, 

каб вас на кі роў ваў урач. Ка-

лі вы ра шы лі аб сле да вац ца, 

спа чат ку трэ ба здаць ла ба-

ра тор ныя ана лі зы, зра біць 

элект ра кар дыя гра му. Ка лі 

па цы ент ся бе доб ра ад чу-

вае, кар дыя гра ма ў нор ме, 

на вош та яму ра біць УГД 

сэр ца? Тое ж да ты чыц ца 

са су даў ка неч нас цяў — ка лі 

ня ма бо ле вых ад чу ван няў і 

ва ры ко зу, ня ма па трэ бы ра-

біць УГД вен.

— Тую ж шчы та па доб-

ную за ло зу, якая не вы клі-

кае бо ле вых ад чу ван няў, 

ці вар та аб сле да ваць?

— Так са ма гэ та вы зна-

чае ле ча чы ўрач, які пад час 

ві зу аль на га аб сле да ван ня 

ро біць вы сно вы. Праў да, 

тут мож на па мы ліц ца з-за 

асаб лі вас цяў шыі. Пад час 

паль па цыі зда ец ца, што 

шчы та па доб ная за ло за па-

вя лі ча на, УГД ж па каз вае, 

што яна ў нор ме.

— Якія па мыл кі мы ро-

бім, пры хо дзя чы на УГД?

— Ёсць па цы ен ты, якія 

пра хо дзяць ад но і тое ж 

аб сле да ван не да ча ты рох 

ра зоў за год, аб са лют на не 

ма ю чы на тое па трэ бы. Гэ та 

на дум лі выя лю дзі, якія пой-

дуць на ват у ін шую па лі клі ні-

ку, плат ны цэнтр, за тым па-

раў на юць вы ні кі, зной дуць 

ней кую дро бязь і бу дуць 

за цык лі вац ца на ёй. Тут ле-

ча чы ўрач па ві нен рас тлу-

ма чыць, што ня ма не аб ход-

нас ці ў час тым аб сле да ван ні 

без пад стаў. Гэ такса ма як і 

не трэ ба аб сле да ваць, ска-

жам, са су ды бра хі я цэ фаль-

най зо ны (шыі), ка лі ня ма 

ад па вед ных скар гаў



Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...  

У
ль тра гу ка вое да сле да ван не, ба дай, са мы па пу ляр ны 

сён ня ды яг нас тыч ны ме тад. Бяс печ ны, бяз боль ны і 

вель мі ін фар ма тыў ны. Су час ныя маг чы мас ці ўльтра гу ку 

не па раў наль на вы шэй шыя, чым ра ней. Ка лі яшчэ два дзе ся ці-

год дзі та му УГД «уме ла» вы яў ляць ка мя ні ў ныр ках, то за раз 

прак тыч на не за ста ло ся хва роб, здоль ных сха вац ца ад чуй ных 

хваль.

Дзя ку ю чы су час най УГД-апа ра ту ры па сту по ва ады хо дзяць у 

мі ну лае не ка то рыя траў ма тыч ныя ме та ды да сле да ван ня. На-

прык лад, каб пра ве рыць стан пе ча ні і ны рак, сён ня не трэ ба 

ўво дзіць у ар тэ рыі кант рас нае рэ чы ва, цал кам да стат ко ва ад-

на го ўльтра гу ку. Тым жа бяс кроў ным спо са бам мож на аб сле-

да ваць лім фа тыч ную сіс тэ му, сэр ца і са су ды. Якія ві ды УГД 

мы па він ны ра біць рэ гу ляр на і ча му яго ўсё роў на па ві нен пры-

зна чаць урач, а так са ма рак якіх ла ка лі за цый мож на вы явіць з 

да па мо гай уль тра гу ку, рас ка заў за гад чык ка бі не та уль тра гу ка-

вой ды яг нос ты кі 11-й га рад ской па лі клі ні кі 

горада Мін ска Мі ха іл МА Ё РАЎ.

ДЫ ЯГ НАЗ 
З ХУТ КА СЦЮ 

ГУ КУ

Матэрыялы падрыхтавала 

Алена КРАВЕЦ.

Тра ге дыя ў Ган ца віц кім ра ё не, ка лі 

пас ля пры шчэп кі за гі нуў ад ана фі-

лак тыч на га шо ку двух ме сяч ны хлоп-

чык, вы клі ка ла ў гра мад стве вя лі кі 

рэ за нанс. Ме ды кі апа са юц ца, што 

та кая сі ту а цыя мо жа пры вес ці да ма-

са вых не спры яль ных на ступ стваў. 

У пры ват нас ці, ад мо ва ад пры шчэ-

пак пры вя дзе да зні жэн ня ка лек тыў-

на га іму ні тэ ту і рас паў сю джан ня ін-

фек цый ных хва роб. Баць кі ж, у сваю 

чар гу, так са ма раз губ ле ныя: ці вар та 

ўво гу ле ра біць пры шчэп кі, ка лі гэ та 

так не бяс печ на?

РЭ АК ЦЫЯ ЦІ ЎСКЛАД НЕН НЕ
Най перш трэ ба ад роз ні ваць, што ёсць 

рэ ак цыя на пры шчэп ку, а ёсць ус клад нен ні. 

Рэ ак цыя на пры шчэп ку бы вае ў 10—20 % 

дзя цей. З чым гэ та звя за на? Мы ўво дзім чу-

жа род ныя рэ чы вы — «за бі тыя» ці аслаб ле-

ныя бак тэ рыі і ві ру сы ці «ка ва лач кі за бі тых» 

мік ра ар га ніз маў. Імун ная сіс тэ ма ад каз вае 

тым, што вы пра цоў вае спе цы яль ныя бял кі 

(іх на зы ва юць ан ты це лы) і ўтва рае клет-

кі-«за бой цы», якія да лей пры су стрэ чы з 

уз бу джаль ні ка мі аба ро няць ад іх ар га нізм. 

Пад час гэ тых скла да ных пра цэ саў вы пра-

цоў ва юц ца па трэб ныя імун най сіс тэ ме рэ-

чы вы, якія мо гуць вы клі каць па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры і не вя лі кую ін так сі ка цыю.

Але важ на ве даць, што рэ ак цыі на пры-

шчэп ку заў сё ды ўзні ка юць у пэў ны час. Ка-

лі мы ўво дзім вак цы ну, дзе ня ма жы во га 

ві ру са, рэ ак цыя ўзні кае ў пер шыя ж су ткі 

і на трэ ці дзень дзі ця ад чу вае ся бе нар-

маль на. Ка лі ж не да ма ган не, тэм пе ра ту ра 

з'я вяц ца паз ней ці бу дуць тры мац ца даў жэй 

за тры дні — гэ та ўжо не рэ ак цыя на пры-

шчэп ку. Та кі стан азна чае, што  дзі ця ад на-

ча со ва з пры шчэп кай за хва рэ ла, і трэ ба 

вы свет ліць на што.

Ка лі мы ўво дзім жы выя вак цы ны, не да-

ма ган не ўзні кае з 5-га па 14-ы дзень. Ні ў 

якім ра зе не ў 1—4-ы дзень!

Рэ ак цыя на пры шчэп ку пра хо дзіць са ма 

і не па тра буе ля чэн ня, не па кі дае ні я кіх на-

ступ стваў. Але ка лі тэм пе ра ту ра вы со кая 

(вы шэй шая за 38—38,5), трэ ба даць дзі ця ці 

га рач ка па ні жаль нае, па коль кі пры вы со кай 

тэм пе ра ту ры мо гуць уз ні каць су тар га выя 

ста ны, і вы клі каць ура ча, каб ён вы клю чыў 

да лу чэн не яко га-не будзь за хвор ван ня. Вы-

со кая тэм пе ра ту ра пас ля пры шчэ пак уз ні-

кае ў 1—4 % дзя цей. Маг чы мае з'яў лен не 

ацё ку і па чыр ва нен ня ў мес цы пры шчэп кі, 

та кія рэ ак цыі пра хо дзяць са мі на пра ця гу 

не каль кіх дзён.

А ўсклад нен ні пас ля пры шчэ пак — гэ та 

сур' ёз ная сі ту а цыя, на прык лад цяж кая алер-

гіч ная рэ ак цыя на кам па не нты вак цы ны. 

Але яны зда ра юц ца рэд ка. На прык лад, кра-

піў ні ца зда ра ец ца адзін раз на 30—50 ты сяч 

доз.

МІ ФЫ ПРА ПРЫ ШЧЭП КІ
Міф 1. Вак цы на цыя вя дзе да ін ва лід-

нас ці

У ча со пі се Lаnсеt («Лан сет») у 1998 го дзе 

бы ла на дру ка ва на пра ца ву чо на га Энд ру 

Уэй кфіл да, які да каз ваў, што вак цы на цыя 

вы клі кае дзі ця чы аў тызм. Але по тым ака за-

ла ся, што ўсё не так — гэ та бы ла не толь-

кі пад ме на па няц цяў, але і фаль сі фі ка цыя 

на ву ко вай пра цы. Ня гле дзя чы на тое, што 

бы ло на дру ка ва на аб вяр жэн не, ан ты пры-

шчэп ка вая хва ля пай шла. І да гэ туль «да-

сле да ван не» з'яў ля ец ца кры ні цай ве даў для 

антып ры шчэ пач ні каў.

Трэ ба ра зу мець, што ін ва лі ды за цыя 

ад пры шчэ пак са праў ды мо жа быць, але 
толь кі ў ад ным вы пад ку. Гэ та не звя за на 
з са мой вак цы най ці аген там, які ўво-
дзіц ца. Праб ле мы мо гуць уз нік нуць, ка лі 
па ру ша юц ца пра ві лы вы ка ры стан ня прэ-
па ра та, на прык лад пе ра вы ша ец ца да-

зі роў ка. Уявім сітуацыю, не пад рых та ва ная 

мед сяст ра бя рэц ца за вак цы на цыю і блы тае 

коль касць прэ па ра та, які ўво дзіць. Са ма ж 

пры шчэп ка, пры ўмо ве што вак цы на ўве-

дзе на пра віль на і ў ча ла ве ка ня ма алер гіі, 

на ар га нізм ні я ка га не га тыў на га ўплы ву не 

ака жа і спа да рож ных хва роб не вы клі ча.

Міф 2. Пры шчэп кі змя шча юць усю таб-

лі цу Мен дзя ле е ва

Мно гія ўпэў не ны, што ў якас ці да дат ко-

вых кам па не нтаў у вак цы ны да да юць са-

мыя раз на стай ныя рэ чы вы, у тым лі ку та кія 

смя рот на не бяс печ ныя, як ртуць, фар маль-

дэ гід і інш. Але пры гэ тым пра ціў ні кі пры-

шчэ пак за бы ва юць, што раз мо ва ідзе пра 

мя жу да пу шчаль ных нор маў. Так, кож ная 

вак цы на мо жа змя шчаць роз ныя рэ чы вы. 

Але ў до зах, да пу шчаль ных для пры мя нен-

ня ў жы вым ар га ніз ме. Ртуць ёсць на ват у 

звы чай най ва дзе, але яе ні хто не ба іц ца і не 

за дум ва ец ца пра яе.

Міф 3. Лепш пе ра хва рэць і вы пра ца-

ваць на ту раль ны іму ні тэт

Гэ та не са мае леп шае вый сце. Бо да-

стат ко ва адзін раз сур' ёз на за хва рэць, каб 

атры маць вель мі цяж кія ўсклад нен ні. Мно гія 

з тых па та ло гій, што лі чац ца дзі ця чы мі і пра-

фі лак ту юц ца пры шчэп ка мі, на са май спра-

ве цяж кія і смя рот на не бяс печ ныя. Акра мя 

та го, вар та ра зу мець, што вак цы на цыя ро-

біц ца не для та го, каб на 100 % аба ра ніць 

ад хва ро бы, а для та го, каб не атры маць 

сур' ёз ных ус клад нен няў ад яе.

Міф 4. У нас ня ма смя рот на не бяс печ-

ных хва роб

У на шай кра і не са праў ды сён ня ня ма 

та кіх смя рот ных ін фек цый, як дыф тэ рыя 

ці по лі ямі е літ. Але гэ та звя за на вы ключ на 

з тым, што ра ней прак тыч на ўсе пры шчап-

ля лі ся. І за раз мы на зі ра ем, як з-за ад мо-

вы ад пры шчэ пак смя рот на не бяс печ ныя 

па та ло гіі, на прык лад ад зёр, па чы на юць 

вяр тац ца.

Міф 5. Вак цы на цыя — змо ва фарм кам-

па ній з мэ тай атры ман ня вы га ды

Усе вак цы ны, якія ёсць у На цы я наль ным 

ка лен да ры пры шчэ пак, апы ну лі ся там па 

вы ні ках вя лі кай коль кас ці да сле да ван няў, 

пад час якіх пра во дзі лі вак цы на цыю і рэ вак-

цы на цыю, а так са ма на пра ця гу не каль кіх 

га доў і на ват дзе ся ці год дзяў вы ву ча лі цітр 

ан ты цел у кры ві. Ме на ві та па коль кас ці гэ-

та га ціт ру і вы зна ча ец ца не аб ход насць паў-

тор най вак цы на цыі і пра цяг ласць аба ро ны 

ар га ніз ма ад ін фек цыі. Са мі ж фарм кам па ніі 

па він ны да ка заць бяс печ насць і эфек тыў-

насць сва іх прэ па ра таў — і на гэ та яны вы-

дат коў ва юць вя ліз ныя срод кі.

Па мя тай це, што і пры шчэп ка — не па на-

цэя. І на ват пры шчэп ле на му дзі ця ці не аб-

ход ны фіз куль ту ра і за гар тоў ван не



Сі ту а цыяСі ту а цыя  

ЦІ ТРЭ БА БА ЯЦ ЦА ПРЫ ШЧЭ ПАК?ЦІ ТРЭ БА БА ЯЦ ЦА ПРЫ ШЧЭ ПАК?

Фота носіць 
ілюстрацыйны характар.


