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Здароўе на талерцы

Смузi — на сняданак...
Смузi — на абед...
ЛОВА «смузi» (або «смусi») увайшло ў
наш лексiкон нядаўна, але ў гэтай стравы
ўжо нямала прыхiльнiкаў, узброеных блэндарамi. Смузi — гэта не толькi смачна. Смузi
— гэта яшчэ i выдатны сродак для знiжэння
вагi i падтрымання жыццёвага тонусу. Дарэчы, псiхолагi сцвярджаюць, што смузi — сапраўдны антыстрэс, той жа спосаб вярнуцца
ў дзяцiнства, што i папулярныя цяпер сайты
для аднакласнiкаў. Пацягваеш сабе смузi
праз трубачку — i нiбы вяртаешся ў шчаслiвыя часы, калi дрэвы былi вялiкiя, а грошы, выдадзеныя мамай на абед у сталоўцы,
трацiлiся на малочныя кактэйлi ў кулiнарыi.
Нiякiх турбот, i жыццё толькi пачынаецца.
Хто ж ад такога адмовiцца?
Прывабнасць смузi яшчэ i ў тым, што прыгатаваць яго не складае нiякай цяжкасцi: дастаткова
толькi змяшаць усе iнгрэдыенты ў блэндары да
стану далiкатнай густой масы.
Што ж такое смузi? Англiйскае слова «smoothie»
азначае «аднародны, мяккi». Гэта азначэнне вельмi
дакладна характарызуе смузi-стравы, якiя гатуюцца з дапамогай блэндара. Першапачаткова смузi
падавалi як дэсерт у выглядзе расцёртых ягад або
садавiны, у якiя дадавалiся малако, сок або ёгурт,
а таксама кавалачак лёду. Праз нейкi час высветлiлася, што смузi-стравы — выдатнае дыетычнае
харчаванне, якое дазваляе пахудзець хутка i з задавальненнем.
Як гатуюцца смузi-стравы? Iснуюць два вiды
смузi: у першым выпадку аснову кактэйлю складае
агароднiна, у другiм — садавiна. Далей усё залежыць ад вашай фантазii: мюслi, парасткi пшанiцы,
семкi, лiсце шпiнату, пятрушкi, сельдэрэй i г.д. У
якасцi вадкага складнiка можна браць малако, сок,
ёгурт, мяккi тварог.
Што такое смузi-дыета? Прынцып смузi-дыеты
просты: замест звычайных снедання, абеду i вячэры вы падмацоўваецеся сытным, лёгкiм i смачным
кактэйлем. На працягу дня вы прымаеце ад 3 да
5 разнастайных смузi. Калi вы не гатовыя цалкам
замянiць прыёмы ежы кактэйлямi,
паабедайце як звычайна, а снеданне, полудзень i вячэру замянiце на
смузi. Такая дыета дазволiць вам
за тыдзень «скiнуць» два-тры кiлаграмы.
Чым ка рыс ныя сму зi-стравы?
 У смузi ўтрымлiваецца вялiкая
колькасць вiтамiнаў i мiнералаў.
 Большая частка кактэйлю —
гэта здробненая раслiнная клятчатка, якая добра засвойваецца.
 Смузi вельмi пажыўныя i пры
гэтым могуць мець малую колькасць калорый. Вы хутка насычаецеся, нягледзячы на тое, што яны
дастаткова лёгкiя.
Якiя правiлы смузi-дыеты?
Смузi цудоўныя ў якасцi дэсерту,
i тады не варта думаць пра iх iнгрэдыенты: вы проста закладваеце ў
блэндар усё, што вам падабаецца.
Аднак калi вы вырашылi сесцi на
смузi-дыету, вам давядзецца адмовiцца ад каларыйных прадуктаў
i захоўваць наступныя ўмовы.
 У якасцi вадкага iнгрэдыенту
выкарыстоўвайце толькi абястлушчаныя ёгурт, малако або кефiр.
 Калi вы дадаяце мюслi, сачыце, каб яны не ўтрымлiвалi разынкi
i шакалад.

 Садавiна павiнна быць як мага менш каларыйнай. Аддайце перавагу кiвi, абрыкосам, яблыкам,
слiвам, а таксама розным ягадам, а вось ад бананаў i вiнаграду лепш адмовiцца.
 У любым смузi-рэцэпце вы можаце выкарыстаць iльняныя зярняткi — выдатную крынiцу клятчаткi i каштоўных антыаксiдантаў, пры гэтым яны
нiяк не ўплываюць на смак.
 Дадавайце ў кактэйлi з агароднiны як мага
менш солi або замяняйце яе молатай сухой марской капустай.
 Для таго, каб вы паспелi насыцiцца, не пiце
кактэйль, а ешце чайнай або дэсертнай лыжкай.
 Калi не хочаце перабраць калорый, не пiце
вельмi халодныя сумесi. Смакавыя рэцэптары пры
нiзкай тэмпературы ежы не паспяваюць яе распазнаць, таму адчуванне насычэння прыпазняецца.
Цi не шкодная смузi-ежа? Доўга сядзець на смузi-дыеце не рэкамендуецца. Адсутнасць цвёрдай
ежы прыводзiць да вялай перыстальтыкi кiшэчнiка.
ВОСЬ НЕКАЛЬКI ПРЫКЛАДАЎ
СМУЗI-СТРАЎ
Апельсiнава-ягадная: спатрэбiцца 1 шклянка
апельсiнавага соку, 4 ст. лыжкi любых ягад, 250 г
абястлушчанага ёгурту i 1 ч. лыжка мёду — усё
перамяшаць у блэндары.
Ягадна-пратэiнавая: 250 мл свежых або марожаных чарнiц, 250 мл журавiнавага соку, 2
яйкi. Узбiце ў блэндары яйкi з чарнiцамi, затым
паступова ўлiвайце ў сумесь сок да атрымання
густога напою.
Кла сiч ная з ага род нi ны: шклян ка 1-працэнт на га ке фi ру, 1 спе лы па мi дор, 1 агу рок,
зяленiва кропу, пятрушкi, салата або сельдэрэй, долька часнаку, соль, чорны молаты перац. Памiдор аблiце кiпенем i знiмiце скурку,
па рэ жце ка ва лач ка мi агу рок, сель дэ рэй або
салату. Змясцiце ўсё ў блэндар, узбiвайце да
атрымання аднароднай масы.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

А БЕЛАРУСКІ
ЯБЛЫК
СМАЧНЕЙШЫ !

нак пры вельмi працяглым насмарку?
— Тыднi з два. Пратаргол —
прэпарат серабра, ён валодае вяжучым i супрацьзапаленчым дзеяннем, iм не нашкодзiш. Калi нос
закладзены, то прымяняць сасудазвужальныя кроплi. Абавязкова
нос трэба прамываць i лепей за
ўсё гатовымi прэпаратамi, такiмi,
як салiн, хумар.
— У аптэцы кажуць, што салiн мае нейкiя супрацьпаказаннi, лепш хумар...
— Мы не чулi пра такiя супрацьпаказаннi. Да таго ж, салiн больш
танны. Калi ў вас будуць нейкiя сумненнi, можаце запiсацца на кансультацыю да нашага дзiцячага
сурдолага. Запiс па нумарах 200
85 24 i 200 84 50. Платная рэгiстратура — 226 49 52.
— Можа быць, вы параiце
якiя-небудзь фiзiяпрацэдуры
акрамя iнгалятара?
— Iнгалятара ў прынцыпе дастаткова. Можна i магнiтатэрапiю
выкарыс тоўваць. Галоўнае, каб
доктар паказаў, куды трэба накладваць магнiт.
— А гомеапатычнае лячэнне можна? Нам летам яго прызначалi, i быццам бы стала лягчэй...
— Калi ласка. Мы не супраць
гамеапатыi. Яна таксама можа
прыносiць эфект.
 — Гродна, Карына. Раскажыце, калi ласка, што правакуе
вонкавыя атыты?
— Напрыклад, дрэнная звычка ка лу пац ца ў ву шах. Ты мi ж
ват ны мi па лач ка мi. Зда ро выя
вушы дастаткова толькi памыць
мыль най ва дой i аку рат на выцерцi ручнiком. Унутр забiрацца
не трэба. Калi ж вы адчуваеце
ней кi дыс кам форт пас ля та го,
як выцерлi вушы, можна скарыстацца ватнай палачкай. Але ў некаторых людзей часам узнiкае
такая залежнасць — штодня пакалупацца ў вушах. Гэтага рабiць
нельга. Скура слыхавога праходу ўтрымлiвае вялiкую колькасць
залозаў — сальных, серных... I
нашы ўмяшаннi правакуюць распаўсюджванне iнфекцыi. Палачкi, дарэчы, — касметычныя, не
стэрыльныя. Любы неасцярожны рух, — i мы можам сарваць
пакроўны эпiтэлiй, куды патрапiць бак тэрыяльная, грыбковая
iн фек цыi. Ка лi атыт па ста ян на
рэцыдывуе, мы так i тлумачым
пацыенту: пакуль вы не перастанеце ўмешвацца ў вушы, то чым
бы вы нi капалi, нi мазалi, атыт
будзе вяртацца.

Фота Васіля ЗЯНЬКО.

С

(Працяг. Пачатак
у нумарах за 2 — 4 снежня.)
 — Мiнск, Алёна. Дзiцяцi 3
гады. У нас адэноiды 2-й ступенi, павялiчаны мiндалiны. У
палiклiнiцы кажуць, што гэта
тая сiтуацыя, калi трэба рабiць
аперацыю. Атыту ў нас не было. Сёлета толькi адзiн раз быў
зацяжны насмарк. Цяпер наша
дзяўчынка хварэе нават менш
за аднагрупнiкаў. Цi трэба спяшацца з аперацыяй?
— На яў насць адэ но i даў не
з'яўляецца паказаннем да iх выдалення. Для такога ўмяшання
ёсць дакладныя паказаннi. Калi
ў дзiцяцi насмарк ускладняецца
атытамi, знiжаны слых, ёсць практычна пастаянная закладзенасць
носа, яно спiць з адкрытым ротам i прастуджваецца часцей за
iншых дзяцей, то выдаляць адэноiды варта. Калi ж такiх праблем няма, то спяшацца не варта,
паколькi адэноiдная тканка ўсё ж
такi патрэбная.
— Летась быў выпадак, калi
яна храпла...
— I ўсё ж калi ў цэлым вы адзначаеце станоўчую дынамiку,
то выдаляць адэноiды не трэба.
У прынцыпе, ва ўсiх дзяцей ёсць
падобныя праявы, але з узростам
адэноiдная тканка змяншаецца i
практычна знiкае да 12—14 гадоў... Горла часта запаляецца?
— Так. У нас санаторны садок, i дзецi тут хварэюць часцей, чым у астатнiх. Але мы часам нават менш хварэем...
— Вы павiнны назiраць за сваiм дзiцем. Не забывацца на прафiлактычныя меры: прамыванне
носа фiзiялагiчным рас творам,
загартоўванне, паласканнi горла
адварам рамонку, чай з рамонкам.
— А як нам лячыцца, калi
раптам зноў захварэем i пачнецца працяглы насмарк? Я чула, што нельга грэць нос, таму
што адэноiды ад гэтага могуць
павялiчвацца...
— Адэноiды ад прагравання не
павялiчваюцца. Грэць непажадана, калi няма адтоку з носа. Лепей
заўсёды спачатку звяртацца да
ўрача, паколькi эксперыментаваць над дзецьмi не варта. Тым не
менш, самi вы можаце папрамываць нос, даць супрацьвiрусныя
прэпараты, аскарбiнку, закапваць
нос пратарголам.
— А колькi можна капаць
пратаргол?
— Да 10 дзён. Па 2-3 кроплi
двойчы ў дзень.
— А якi можа быць перапы-

пробкi? Цi будзе гэта назiрацца
ўсё жыццё?
— Серныя пробкi — гэта, зразумела, не захворванне, а асаблiвасцi функцыянавання серных
залоз вуха. Многае залежыць ад
будовы слыхавога праходу. Падчас звычайнага жавання сера можа спакойна пакiдаць вуха i мы
нават не заўважаем гэтага. Аднак
слыхавы праход можа быць вузкiм
або сера — вязкай, i тады ўтвараюцца пробкi. Такая сiтуацыя можа
назiрацца нейкi час, напрыклад,
падчас росту у дзяцей.
— А як у хатнiх умовах лепш
за ўсё пазбавiцца пробкi?
— Лепш за ўсё каб выдаленнем пробкi займаўся доктар. Хоць
у аптэцы ёсць спецыяльныя сродкi, якiя разрэджваюць i пакрысе
выводзяць серу. Але доктар добра бачыць, цi ўсё выдалена...
 — Баранавiчы, Ларыса. Цi
можна нашкодзiць сродкамi ад
насмарку? Як пазбавiцца ад закладзенасцi носа без iх?
— Са суда зву жаль ныя кроплi пры мя ня юць, як вя до ма, не
больш за 5-7 дзён. Функцыя кропель заключаецца ў сасудазвужальным эфекце, што выклiкае
змяншэнне слiзiстай носа, адкрывае тым самым большы прасвет
для дыхання. З iншага боку, яны
так уздзейнiчаюць на слiзiстую,
што тая паступова страчвае свае
функцыi i пачынае разрастацца.
Ёсць паняцце медыкаментознага рынiту. Некаторыя пацыенты
лiтаральна жыць без кропель не
могуць. Гэта прыводзiць да парушэння функцыi слiзiстай, якая
разрастаецца i закрывае праход.
I тут ужо патрабуецца хiрургiчнае
лячэнне — адразанне слiзiстай.
А вось прамываннем фiзрастворам, тым жа салiнам, нашкодзiць
нельга.
— А можна прамываць нос
растворам марской солi?
— Можна.
— А як правiльна выкарыстоўваць такi народны сродак,
як часнок i цыбуля? Цi можна
iх за клад ваць не па срэд на ў
нос?
— Я не прыхiльнiца такiх агрэсiўных уздзеянняў. Лепш за ўсё
раздрабнiць той жа часнок i проста падыхаць iм.
— А над парай у якiм выпадку дыхаць?
— Калi нос закладзены, яго
трэба закапаць. Калi ж цячэ, то
калi ласка, дыхайце над парай.
Святлана БАРЫСЕНКА,
Вольга ШАЎКО.
(Працяг будзе.)

ночых палавых гармонаў, пры недастатковасцi якiх артроз прагрэсуе.
Пачатковыя прыкметы артрозу застаюцца «за кадрам», бо на iх, як правiла, не
звяртаюць увагi. У каго не стамляюцца
ногi пад канец дня? Так, з'явiўся невялiкi
боль у каленках. Варта крыху адпачыць, i
ўсё пройдзе. Усё звычайна спiсваецца на
нагрузку. Аднак гэта i ёсць пачатковыя
праявы артрозу:
 боль у суставах пад канец дня, якi
праходзiць пасля адпачынку;
 скаванасць рухаў ранiцай i пасля перыяду нерухомасцi суставаў («стартавы
боль»);
 хруст у суставах, якi можа нават не
суправаджацца болем.
Калi хвароба пачынае прагрэсаваць,
боль у суставах узмацняецца i не праходзiць у стане спакою, рухi ў суставах
абмяжоўваюцца. Важны сiгнал развiцця
артрозу — начныя болi ў суставах.
Калi ў вас з'явiлiся якiя-небудзь з пералiчаных сiмптомаў, неадкладна звярнiцеся да доктара!
На жаль, пакуль артроз — невылечнае
захворванне. Але шэраг мерапрыемстваў,
якiя падбiрае ўрач пры iндывiдуальнай
рабоце з хворым, дапамагае зменшыць
асноўныя праявы артрозу i затрымаць
развiццё паталагiчнага працэсу. З кожным годам з'яўляюцца ўсё новыя i новыя
сродкi лекавай тэрапii.
 Для хуткага аблягчэння стану выкарыстоўваюцца нестэроiдныя супрацьзапаленчыя прэпараты. Iх мноства, i, аптымальны прэпарат падабраць без урача,
бадай, немагчыма, бо ўлiчваюцца спадарожныя захворваннi, стадыя хваробы i
стыль жыцця хворага.
 Другi клас прэпаратаў — гэта будаўнiчы
матэрыял для храстка — хондрапратэктары

ў выглядзе таблетак, унутрымышачных уколаў, мазяў, унутрысустаўных уколаў («змазка» для сустава). Менавiта на iх у цяперашнi
час ускладаецца асноўная надзея вучоных
як на прэпараты, што садзейнiчаюць прыкметнаму запавольванню развiцця артрозу
i ўмацаванню храстковай тканкi.
Акрамя медыкаментозных прэпаратаў,
для лячэння суставаў выкарыстоўваюцца
i народныя сродкi. Вядома, яны не здольныя замянiць лекi, але могуць служыць вялiкай падмогай у барацьбе з хваробай.
Калi ж кансерватыўная тэрапiя не прыносiць эфекту i сiмптомы хваробы нарастаюць, то адзiнае выйсце — аператыўнае
лячэнне. На сёння распрацавана некалькi
аперацый, якiя аблягчаюць жыццё хвораму на артроз, перш за ўсё, гэта эндапратэзаванне пашкоджанага сустава.
Аднак трэба старацца пазбегнуць хiрургiчнага ўмяшання, таму — не цягнiце
з вiзiтам да ўрача!
Пачынаць прафiлактыку артрозу медыкi рэкамендуюць з перабудовы харчавання. Сядзьце на дыету: лiшняя вага — гэта
дадатковая нагрузка на суставы.
Калi хочаце пазбегнуць хваробы, акрамя здаровага харчавання, неабходна звярнуць увагу на тыя позы, у якiх вы праводзiце
больш за ўсё часу. Не заставайцеся доўга ў
адным становiшчы. Сядзiце тры гадзiны за
камп'ютарам — абавязкова прагуляйцеся
па калiдоры, а па дарозе дадому прайдзiце
адзiн прыпынак аўтобуса або метро пешшу.
Праводзiце ўвесь дзень на нагах — адпачывайце седзячы або лежачы.
Артроз нярэдка пагражае аматарам садаводства. Калi вам дарагiя вашы каленкi,
нi ў якiм выпадку не сядзiце больш як гадзiну на кукiшках каля любiмай клумбы.
Добрай прафiлак тыкай можа стаць
гiмнастыка, але толькi калi праграму нагрузак распрацоўвае прафесiйны трэнер.
Няправiльнае выконванне фiзiчных практыкаванняў, наадварот, можа справакаваць хваробу. Дабратворна дзейнiчаюць
на «капрызныя» суставы плаванне, пешыя прагулкi, зручны абутак.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

 Аблегчыць болi ў суставах дапаможа кампрэс з лаўровага алею. Прыгатаваць яго нескладана: у 200 г алею
дадайце 4 ст. лыжкi здробненага лiста
лаўру i пакiньце ў закрытай пасудзiне
на тыдзень у цёплым месцы. Затым гэту сумесь працадзiце. Захоўвайце ў халаднаватым месцы. Накладвайце цёплы
кампрэс на хворы сустаў на 20—25 хвiлiн
або проста ўцiрайце алей у сустаў.
 Пупышкi сасны — таксама вядомы
сродак лячэння хворых суставаў. Вазьмiце лiтровы слоiк, на дно якога выкладзiце
пупышкi слоем прыкладна ў 2 см, зверху
— слой цукру на смак. Запоўнiце слоiк да
краёў, чаргуючы цукар i пупышкi сасны.
Закаркуйце слоiк i пастаўце ў цёмнае месца на тыдзень. Атрыманы састаў прымяняецца для ўцiрання ў суставы i для прыёму

ўнутр (па 1 ч. лыжцы 2-3 разы на дзень).
 1 ст. лыжку мёду, 1 ст. лыжку сухой гарчыцы, 1 ст. лыжку алею змяшаць,
давесцi да кiпення. Сумесь выкласцi на
чыс тую тканiну i зрабiць кампрэс на
вобласць сустава. Зверху ўхутаць полiэтыленам i шалiкам. Трымаць кампрэс
1,5—2 гадзiны.
 1 ст. лыжку мёду i 1 ст. лыжку дробнай солi змяшаць, нанесцi на льняную
тканiну i прыкласцi да балючага месца,
накрыць кампрэснай паперай, ухутаць.
Рабiць кампрэс штодзень на ноч.
 Пры лячэннi артрозу добра дапамагае адвар бруснiчнiку: 2 ч. лыжкi сыравiны залiць шклянкай вады, кiпяцiць
15 хвiлiн, затым астудзiць i працадзiць.
Прымаць на працягу дня па некалькi
глыткоў.

Я

ШЧЭ некалькi дзесяцiгоддзяў таму артроз — дачаснае зношванне ўнутрысустаўнага храстка — лiчыўся прафесiйнай хваробай грузчыкаў, якiя
займаюцца цяжкай манатоннай працай, i спартсменаў, якiя атрымлiваюць
траўмы падчас трэнiровак, а таксама адносiўся да разраду ўзроставых
хваробаў. Але сёння медыкi б'юць трывогу: артроз атрымаў шырокае распаўсюджанне практычна ва ўсiх групах насельнiцтва i ўжо аспрэчвае права
на званне хваробы ХХI стагоддзя.

«НА ЎСЁ ДОБРАЕ I ЗДАРОВАЕ...»
астатнi гадавы цыкл быў надзвычай напружаным,
дзе ўсё было прадумана i запланавана загадзя, а
потым яшчэ i нечаканыя, непрадбачаныя карэктывы, унесеныя цi сацыяльным жыццём, цi прыроднымi катаклiзмамi, цi, як мы ўжо згадвалi, шматлiкiмi хваробамi самiх працаўнiкоў. Выжыльвалiся,
надрывалiся i як заканамерны вынiк — пакутавалi
грыжай, якая вельмi часта даводзiла да заўчаснай
смерцi, да перарванага жыццёвага шляху. Продкi
наiўна спадзявалiся, што i ад гэтай хваробы, як
i ад усяго iншага, таксама можна, няхай сабе i з
пэўнымi цяжкасцямi, выратавацца: вымалiць сабе
ранейшае моцнае здароўе цi зрабiць так, каб хоць
нiколi i нiчога не балела. «Дуб на моры, месяц на
небе, а ў месяца два браты ўмесцы не сыходзяцца.
Каб гэта грыжа разышлась, размялась па бабiне,
па гарошыне, па калатнiне, каб яе ветрам здула,
каб у гэтага чалавека (iмя) грыжы болей не было.
Амiнь» («Замова ад грыжы», в. Дабраслаўка); «На
Сiяньскай гары стаiць сасна, пад той сасной — Мацi
Марыя гуляла, ад грыжы замаўляла i загрызала i
на дванаццаць сукоў заклювала i Iсуса Хрыста на
дапамогу заклiкала. Iсус Хрыстос i (iмя) памагаць
стаў. Амiнь» («Замова ад грыжы», в. Пучыны); «Iдзе
грыжа скорбная, успыльчывая, шчокi медныя, зубы
жалезныя, нос валавяны, вочы булатныя, меддзю
падпаясалася. Iдзе грыжа, лясы з карнямi рве i
рабу божую (iмя) сушыць. Iдзi ты, грыжа, у чыстае
поле, там ты разыграйся, там ты разгуляйся, не
сушы болей рабу божую (iмя). Няхай мае словы
будуць крэпкiя, як замкi. Амiнь. Амiнь. Амiнь» («Замова ад грыжы», в. Сташаны); «Грызь Марына, па
межах хадзiла, травы сабiрала, грызь замаўляла
(пагаворную, падзiўную). Як гэтаму суку не адрастаць, так у (iмя) грызi не аджываць (урочнай, насланай i г.д.). Не мой дух — Гасподнi. Госпадзi, палюбi
мой дух. Амiнь, амiнь, амiнь» («Замова ад грыжы»,
в. Сташаны); «Не сама я сабою, а гасподняю душою.
Загаварваю (iмя) грызiцу, буркацiшчу, падзiўную,
падумную, паглядную, прыгаворную. Не сама сабою, Мацi Прачыстаю зарою, сам Бог прыступiць,
мой дух прылюбiць (тры разы прачытаць замову,
трымаючы хворага чалавека за правую руку). Амiнь.
Амiнь. Амiнь» («Ад грыжы», в. Рудка); «Сама мацi
дзiця радзiла, сама мукi прынiмала, не сама грыжу

 — Гродзенская вобласць,
Ангелiна Аляксандраўна. Што
неабходна рабiць, каб папярэдзiць запаленне сярэдняга
вуха ў дзяцей? Якiмi сродкамi
лепей лячыць такiя атыты? У
якiх выпадках захворванне пераходзiць у хранiчны стан i чым
гэта пагражае?
— У дзяцей атыты абумоўлены
недасканаласцю iмунiтэту i анатамiчнымi асаблiвасцямi, пры якiх
слiзь з носа зацякае ў вуха. Па
гэтай прычыне трэба правiльна
кармiць дзiця грудным малаком
— паднiмаць яго па завяршэннi
кармлення ў вертыкальнае становiшча. Атыты часцей за ўсё пачынаюцца ў дзяцей з прастудных
захворванняў. Калi своечасова
не лячыць насмарк, не навучыць
дзiця правiльна ачышчаць нос,
то можа развiцца атыт. Што да
ачышчэння носа, то спачатку трэба прадзьмуць адну палову носа, потым другую. Калi дзьмуць
у дзве адразу, то змесцiва можа
трапiць у слыхавую трубу. Неабходна прымяняць адэкватнае
пры насмарку лячэнне — сасудазвужальныя кроплi, прамываннi.
Атыт суправаджаецца вострым
болем, i ў такой сiтуацыi пацыенты звяртаюцца да ўрача, а той
прызначае i антыбiётыкi, i кроплi, i фiзiяпрацэдуры. Правiльнае
своечасовае лячэнне не дасць
перайсцi працэсу ў хранiчны стан.
Дарэчы, хранiзацыi атыту можа
спрыяць i несвоечасовае выдаленне адэноiдаў. Калi атыт быў
двойчы, вядзiце дзiця да ўрача,
правярайце адэноiды i выдаляйце iх.
 — Лельчыцы, Нiна Сяргееўна. Аб якiх праблемах можа
сведчыць шум у вушах? Якiм
спецыялiстам трэба паказацца
ў першую чаргу?
— Калi непакоiць шум у вушах, неабходна прайсцi тэрапеўта, каб праверыць артэрыяльны
цiск, не ўрола га i ота ры на ларынголага. Калi апошнi выявiць
знi жэн не слы ху, то на кi руе да
сурдолага. Шум у вушах любой
прыроды лечыцца, на жаль, даволi дрэнна. Чым раней пацыент
прыходзiць з падобнай скаргай,
тым больш шанцаў пазбавiцца
праб ле мы, у пры ват нас цi, пры
паталогii ву ха.
 — Гомельская вобласць,
Марына. У падлеткавым узросце часта пакутавала ад вушных
пробак. Цяпер з такой праблемай сутыкнуўся сын... Скажыце, чаму ўтвараюцца вушныя

АРТРОЗ: НЕ СКРЫПI, СУСТАЎ!

Сiла слова

Неяк зусiм выпадкова ўдалося разгаварыць старэнькую жанчыну з невялiчкай вёсачкi Круглае, i
яна пачала прыгадваць, як некалi яе клiкалi да жанчын-парадзiх i яна была бабкай-павiтухай. Самай
спрактыкаванай ва ўсiм чыста наваколлi. З гонарам
прамаўляла яна, што калi б усiх дзяцей, якiх ёй давялося прыняць за сваё жыццё, сабраць у адно месца,
дык была б вялiзная вёска. Пацiху-пацiху бабулька
i нагаварыла мне пару замоў са свайго надзвычай
важнага i такога неабходнага занятку. «Багародзiца
Дзева, радуйся! Багатая Марыя, Гасподзь з табой.
Слаўна ты ў жонах i блаславён плод чрэва Твайго,
яко Спаса, нарадзiла ўсiх душ нашых. Мацi Прачыстая Багародзiца, Дзева Цудоўная Марыя, прашу я
цябе, раба твая (iмя). Як ты Сына свайго нарадзiла,
Iсуса Хрыста, так нарадзi мяне, рабу Госпада (iмя).
Аднавi маю кроў, i жылы, i суставы, i косцi мае.
Каб, як у маладога дзiцяцi, храсткi адрадзiлiся, так
i лек у рабы божай (iмя) аднавiўся, i вазрадзiўся з
нараджэннем маiм. Амiнь» («Замова на здароўе
мацi пасля цяжкiх родаў»). «Каб удала зацяжараць,
трэба дастаць курынае яйка з двума жаўткамi, зварыць яго i спажыць у ежу. Пры паяўленнi крывацёку
ў цяжарных, найперш, звяртаюцца да знахароў i
шаптуноў, якiя цi непасрэдна загаварваюць кроў,
цi папярэдне нашэптваюць на хлеб, якi i даюць есцi
цяжарнай. Хворую, акрамя таго, абводзяць тры разы вакол стала». («Парады, якiя даюць цяжарным,
маладым жанчынам, каб яны лягчэй цяжаралi i
ведалi, да каго звяртацца па першую дапамогу пры
пiльнай патрэбе».)
Прыгадваецца i тое, як выявiлася для мяне наступнае — замовы, якiя найбольш часта сустракаюцца, як думалася раней, — ад замаўлення хворых
зубоў. Насамрэч, цяжка знайсцi чалавека, у якога б
яны не балелi. Але аказалася крыху па-iншаму — за
ўвесь час запiсаў цi не сама болей замоў ад грыжы.
Нiяк не мог даўмецца спачатку — чаму ж гэта так?
Потым, калi пасталеў сам, калi пачаў разважаць у
многiм па-iншаму, то прыйшоў да простай высновы:
яно i сапраўды так, бо ж людзi займалiся пастаянна
цяжкай, знясiльвальнай фiзiчнай працай, дзе не
заўсёды ўдавалася адпачыць, пабыць у спакойным стане дзень-другi. Калi i выпадаў такi перыяд,
то гэта калядныя святы, глыбокай зiмою. А ўвесь

— Чым можа пагражаць вонкавы атыт?
— Вонкавы атыт — гэта запаленне скуры слыхавога праходу.
Жыццю не пагражае, але калi яны
частыя, то можа быць утварэнне
рубцовай мембраны, знiжэнне
слыху i мембрану давядзецца разразаць, каб вярнуць слых.
— Што эфектыўнае прымяняецца для лячэння?
— Даволi шмат розных кропель
супрацьзапаленчага дзеяння.
— Якiя няправiльныя дзеяннi
могуць нашкодзiць барабаннай
перапонцы?
— Нашкодзiць барабаннай перапонцы могуць нават тыя ж ватныя палачкi. А ўвогуле бывае шмат
казуiстычных момантаў. Бывае,
людзям хочацца пачасаць вуха любым падручным сродкам i раптам
хтосьцi паклiкаў цi чалавек паслiзнуўся... Вось вам i траўма перапонкi. Былi выпадкi, калi да разрыву
перапонкi прыводзiў нават моцны
пацалунак у вуха. З вушамi трэба
быць акуратней. Менш лазiць у iх,
пазбягаць гучных гукаў i, безумоўна, не бiць па вушах...
 — Мiнск, Кiрыл. Чуў, што
ма лень кiя на вуш нi кi менш
шкодныя, чым вялiкiя...
— Вялiкай рознiцы памiж памерам самiх навушнiкаў няма. Усё
залежыць ад гуку ў гэтых навушнiках. Гук павiнен быць камфортным. Вельмi працяглае выкарыстанне навушнiкаў можа, зразумела, перагружаць орган слыху.
— Як жа тады вытрымлiваюць музыканты на сцэне?
— У многiх з iх ёсць знiжэнне
слыху. Iснуе паняцце вострага i
хранiчнага акустычнага ўздзеяння. Апошнi назiраецца, напрыклад, на якiм-небудзь заводзе. Наогул шкодным лiчыцца ўздзеянне
звыш 90 д/б. З iншага боку, адчувальнасць слыху ва ўсiх розная. У
каго ёсць схiльнасць да праблемы
знiжэння слыхавых магчымасцяў,
таму дастаткова адпрацаваць на
гучнай вытворчасцi лiтаральна 6-7
гадоў, i ўжо ў маладым узросце
будзе назiрацца знiжэнне слыху.
А вострае акустычнае ўздзеянне
— гэта знаходжанне ля калонак
або калi нешта выбухнула побач
з намi.
— Пры такiх уздзеяннях слых
можна аднавiць?
— Пры своечасовым звароце
— можна.
— У спадчыну нiзкi слых перадаецца?
— Iснуе такая залежнасць, але
гэта досыць рэдка. Як правiла, перадаецца цяжкая тугавухасць.

загрызала. Загрызала бабулька з меднымi губамi,
з стальнымi зубамi, каб век грыжы не было. Векi
павекi i ты не давекi. Амiнь. Амiнь. Амiнь (паўтарыць
замову тры разы, раз за разам, не перапыняючыся)»
(«Замова супраць грыжы», в. Вяз); «Грыжа, грыжа,
ты адкуль прыйшла? Грыжа, грыжа, ты з лесу прыйшла. Грыжа, грыжа, ты навошта мучаеш рабу божую
(iмя)? Грыжа, грыжа, ты ў лес iдзi, грыжа, грыжа,
грызi там асiну i дубовую кару. Амiнь» («Замова ад
грыжы «, в. Дубнавiчы); «Первым разом, добрым
часом, помогi мне, Боже, рабе божай (iмя) грыжу
ўгаварыць. Грыза-згрызiшча, iдзi ты на сучышча.
Гэтаму суку карней не пускаць i ў рабы божай (iмя)
грыжы нi з якiм разе не бываць. Амiнь» («Замова ад
грыжы», в. Сташаны); «Грызь-грызяўка, паганая
казяўка (iмя). Тут табе ў (iмя) жываце не бываць,
па жывату не хадзiць, касцi не ламiць, сэрца не тамiць. Урочная, падзiўная, iдзi на шырокiя бары, на
жоўтыя пяскi. Там пабывай, пагуляй, у (iмя) жываце
не бывай. Амiнь» («Замова ад грызi», в. Мокрая
Дубрава); «Ад дзiцячай грыжы. Iспавiвая, бабушка,
прыгаворвае, бабушка, у Прасвятой Багародзiцы
просiць грыжу ўмаўляцi ў (iмя). Заядацi меднымi
шчакамi, жалезнымi зубамi. Так умаўляю ў рабы
божай (iмя) грыжу. Амiнь» («Ад дзiцячай грыжы»,
в. Бобрык); «Госпаду Богу памалюся, Святой прачыстай Мацi пакланюся. Стань, Госпадзi, на помач
рабе божай (iмя). Высылаю, выгаворваю грызь намоўную прыгаворную i высылаю, выгаворваю цябе,
грызь, у чыстае поле. У чыстым полi белы камень
на сорак сажанёў шырынi i на сорак даўжынi. На
том каменi Iсус Хрыстос дубовай тросцю падпёрты:
хто ж Iсуса Хрыста з белага каменя скiне? Ты, змейчарадзей? Ты, змяя-чарадзейнiца? На мяжы гара
стаiць, абломлены залаты какаток i сярэбраны. На
тых какатах залатое яблычка i сярэбранае. Як тым
яблычкам без пары не абкацiцца, так у (iмя) грызi
не бываць i пад нутро ёй не падначвацца. Больш
болi не здаваць, пасланыя, прыгаворныя. Млад месяц на небе перакрыў айцец Фядосiй. Iсус Хрыстос
жыватварашчым крастом усё чыста засцерагае, а
Маць Прачыстая ворага нiякага не падпускае. Амiнь»
(«Замова ад насыльнай грыжы», в. Ботава).
(Працяг будзе.)
Аляксей НЕНАДАВЕЦ.

Не ў прыклад запаленчым захворванням суставаў — артрытам, якiя аб'яўляюць
аб сваiм прыходзе бурным пачаткам з рэзкiм болем, прыпухласцю i пачырваненнем
скуры вакол сустава, артроз дзейнiчае
спакваля, паступова абмяжоўваючы рухi, i
без своечасовага лячэння можа прывесцi
да iнвалiднасцi.
Дык што ж адбываецца пры артрозе?
Памiж касцямi нашых суставаў iснуе жэлепадобная праслойка, якая адыгрывае ролю
амартызатара, што змякчае трэнне падчас
скачкоў, рэзкiх i хуткiх рухаў. Пры артрозе
па розных прычынах гэта праслойка пашкоджваецца, патанчаецца або практычна
знiкае. У вынiку чаго косцi пачынаюць церцiся адна аб адну, сустаў дэфармуецца.
Дакладныя прычыны ўзнiкнення артрозу да гэтай пары невядомыя. Лiчыцца,
што хвароба можа ўзнiкнуць пад уплывам
некалькiх фактараў. Вось найбольш верагодныя прычыны з'яўлення захворвання:
Узрост. З цягам часу сустаўны храсток становiцца менш эластычным i больш
адчувальным да нагрузак, да таго ж, ён
страчвае здольнасць аднаўляцца пасля
пашкоджанняў.
Спадчыннасць. Лiчыцца, што рызыка
захварэць на артроз павышаецца, калi
ў сям'i ўжо сустракалася гэта хвароба.
Асаблiва схiльныя да яе жанчыны, чые
мацi пакутавалi ад артрозу.
Прыроджаныя асаблiвасцi шкiлета
або слабасць злучальнай тканкi, якая праяўляецца гiперрухавасцю суставаў, раннiм
развiццём астэахандрозу, плоскаступнёвасцю. Пры прыроджаных паталогiях пачатковыя прыкметы артрозу праяўляюцца
рана, нярэдка ў 30 гадоў.
Залiшняя вага. Апошняя дае дадатковую нагрузку на апорныя суставы: тазасцегнавы i асаблiва каленны. Сёння звесткi медыцынскай статыстыкi сведчаць пра
тое, што пацыент з залiшняй масай цела
рызыкуе займець артроз у 2,2 раза часцей,
чым пацыент з нармальнай масай цела.
Траўма. Часам пасля пашкоджвання
храсток страчвае сваю здольнасць аднаўляцца. Нярэдка артроз узнiкае пасля
аперацый на суставах.
Хранiчная перагрузка сустава. Заняткi
пэўнымi вiдамi спорту, прафесii, звязаныя
з выкананнем цяжкай фiзiчнай працы або
стэрэатыпных рухаў, таксама заканчваюцца фармiраваннем артрозу найбольш
задзейнiчаных суставаў. Тут i машынiсткi
(артроз дробных суставаў кiсцей), i балерыны (артроз вялiкага пальца ступнi) i г.д.
Не апошняе месца ў групе рызыкi займае пол. А менавiта слабы пол. У жанчын пасля клiмаксу артроз сустракаецца
ў 2 разы часцей, чым у мужчын. Па ўсiм
вiдаць, гэта абумоўлена ўздзеяннем жа-

