
Ultrasonogrāfija
(USG)



Reizēm man, tāpat kā citiem, jāveic kādi medicīniskie izmeklējumi. Šoreiz tā ir

ultrasonogrāfija.



Lai nokļūtu līdz ultrasonogrāfijas kabinetam, no reģistratūras jāiet pa oranžo līniju līdz

ciparam “5” uz grīdas.



Pie ultrasonogrāfijas kabineta var būt rinda. Tā ir parasta situācija! Mums jāuzgaida līdz

ārste mūs aicinās iekšā.



Gaidīt var gadīties ilgāku laiku. Gaitenī garām staigā daudz cilvēku. Reizēm garām var

vest ratus. Tajos var gulēt bērni. Slimnīcā tā ir parasta situācija!



Kad ārste nosauc manu vārdu un uzvārdu, mēs ejam kabinetā.



Aiz pirmajām durvīm ir mazs gaitenis. Mēs izejam tam cauri. Galā atrodas divi kabineti.

Mēs ieejam tajā, kurā aicina ārste.



Šajā kabinetā atrodas ultrasonogrāfijas aparāts. Tas ir ieslēgts. Kabinetā ir maz

gaismas. Ultrasonogrāfijas aparāts parasti klusi dūc.



Man būs jāapguļas uz kušetes. Ārste izstāsta visu, ko darīs izmeklējuma laikā. Mamma

var palikt ar mani, ja es vēlos.



Parasti ārste pasaka, kuras drēbes ir jānovelk. Jānovelk arī apavi. Pēc izmeklējuma es

varēšu uzvilkt visu atpakaļ.



Es apguļos uz kušetes. Jāguļ ir uz muguras. Ārste man var palīdzēt, ja tas ir

nepieciešams.



Man ir jāatsedz vēders. Jāpaceļ krekls uz augšu un augšējo bikšu malu jānolaiž mazliet

uz leju. Ārste uz bikšu malas uzliek salveti.



Ārste parāda man ultrasonogrāfijas aparāta galviņu. Viņa uzliek nedaudz želejas uz tās

un pastāsta, ko ar to darīs tālāk.



Želeja tiek uzklāta arī uz vēdera. Tā ir mitra. Man var būt nepatīkama sajūta. Bet tā dara

parasti, lai veiktu izmeklējumu. Tad pie vēdera pieliek ultrasonogrāfijas aparāta galviņu.



Ārste to slidina pa manu vēderu dažādos virzienos. Man tas var kutēt. Es varu just

spiedienu. Tādas sajūtas ir parasti! Es guļu mierīgi un esmu pacietīga.



Uz ultrasonogrāfa monitora ārste redz izmeklējuma rādījumus.Tie attēlo manus orgānus,

kurus ultrasonogrāfa galviņa saskata caur ādu.



Kad ārste ir apskatījusies visu nepieciešamo, viņa ar papīra salveti noslauka želejas

paliekas no mana vēdera.



Izmeklējums ir galā. Visi ar mani lepojas, jo es gulēju mierīgi un biju pacietīga.



Es pieceļos no kušetes, uzvelku apavus un paņemu savas mantas. Mēs varam doties

prom.



Sociālo stāstu veidoja:


