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Пiеланефрыт: лячэнне —
не перарываць
АРАЦЬБА з такiм захворваннем, як пiеланефрыт — адной
з найбольш частых прычын парушэння функцыi нырак —
Б
цяжкая i працяглая. Вядучае значэнне ў комплексным лячэннi
пiеланефрыту займае антыбактэрыяльная тэрапiя антыбiётыкамi i хiмiяпрэпаратамi. Адначасова дзiцяцi прызначаюць
вiтамiны, адпаведную дыету i рэжым харчавання, вызначаюць
рацыянальныя фiзiчныя нагрузкi.
Паводле слоў загадчыцы клiнiка-дыягнастычнай лабараторыi 2-й
дзiцячай палiклiнiкi г. Мiнска Маргарыты МIРАНЕНКI, пiеланефрыт
належыць да лiку iнфекцыйных запаленчых захворванняў. Таму каб
дабiцца выздараўлення, неабходна лiквiдаваць мiкроб, якi выклiкае
запаленчы працэс. Як паказвае практыка, правядзення аднаго курса лячэння якiм-небудзь адным прэпаратам бывае недастаткова.
Неабходны шматразовыя, бесперапынныя курсы антыбiётыкаў i хiмiяпрэпаратаў з паслядоўным iх чаргаваннем. Бацькi, якiя кiруюцца
неблагiм знешнiм станам дзiцяцi i па парадзе «добрых» знаёмых перарываюць лячэнне, паводзяць сябе проста недапушчальна. Заўчасна, без дазволу ўрача, спыняць прыём прызначаных медыкаментаў
небяспечна. Пiеланефрыт можа абвастрыцца, i дабiцца паляпшэння
тымi прэпаратамi, якiя дапамагалi раней, будзе немагчыма.
Прафiлактыка пiеланефрыту:
— лячэнне хранiчных ачагоў iнфекцыi — карыесу, танзiлiту, адэноiдаў, запалення жоўцевага пузыра, нiжняга аддзела мачавой сiстэмы
(урэтрыту, цыстыту) i г.д.;
— пазбяганне кантактаў з iнфекцыйнымi хворымi, асаблiва падчас успышак грыпу i ВРВI;
— забяспечванне рэгулярнага адтоку мачы (дзiця павiнна мачыцца не радзей за адзiн раз у 3-4 гадзiны).

Запiць салодзенькае
РЫСМАКI служаць спецыфiчным лёгкiм харчовым разП
дражняльнiкам, якi нармалiзуе тонус нервовай сiстэмы
дзяцей. Аднак такi станоўчы ўплыў салодкага на нервовую

Ёсць нагода!

сiстэму адзначаецца толькi тады, калi яго ўжываюць умерана — не больш 15-20 працэнтаў агульнай сутачнай колькасцi
вугляводаў у дзень.
Мёд, варэнне, цукеркi i iншыя прысмакi, якiя ўтрымлiваюць 60 працэнтаў цукру, рэкамендуецца ўжываць з вадкасцю — чаем, малаком,
вадой, колькасць якой павiнна ў 10-12 разоў перавышаць колькасць
салодкага. Калi пасля прыёму лёгказасваяльных вугляводаў поласць
рота папаласкаць вадой, то ў роце застанецца вельмi нязначная
колькасць цукру. Асаблiва шкодны прыём вугляводаў у якасцi апошняй стравы, калi гэта, напрыклад, пячэнне i лiпкiя цукеркi, паколькi
тут асаблiва працягла захоўваюцца вугляводы ў поласцi рота. Небяспечным у сэнсе ўтварэння карыесу з'яўляецца не само па сабе высокае ўтрыманне вугляводаў, а iх рэшткi пасля ўжывання ежы. Варта
таксама памятаць, што для развiцця карыесу важнай з'яўляецца не
абсалютная колькасць прынятых вугляводаў, а частата iх ужывання.
Есцi вугляводы рэкамендуецца толькi на сняданак i абед.
Вядучая рубрыкi Святлана БАРЫСЕНКА.

ЯГЛЕДЗЯЧЫ на значныя поспехi медыцыны, рахiт застаецца
Н
тым захворваннем, якое ў той цi iншай ступенi закранае амаль кожнае
другое або трэцяе дзiця на самым
пачатковым этапе яго развiцця, а
менавiта, на першым годзе жыцця.
Рахiт, перанесены ў раннiм узросце,
можа прывесцi да парушэння паставы, стойкiх дэфармацый грудной
клеткi, ног, таза; садзейнiчаць фармiраванню няправiльнага прыкусу i
плоскаступнёвасцi; прыводзiць да
затрымкi псiхаматорнага развiцця.
Якiя ж iснуюць мiфы аб гэтай хваробе i што трэба ведаць бацькам пра
рахiт, каб засцерагчы ад яго сваё
немаўля?
1 МIФ: РАХIТ — ХВАРОБА БЕДНЫХ
СЛАЁЎ ГРАМАДСТВА.
Насамрэч: рахiт — хвароба арганiзма, якi iмклiва расце, гэта значыць дзяцей
груднога i ранняга ўзросту (часцей ад 2
месяцаў да 1 года), i ён ёсць у 50—60 %
малых. Калi немаўля хутка прыбаўляе
ў вазе, яго касцям не хапае кальцыю,
фосфару, вiтамiну D, якiя ён атрымлiвае з
ежай. Рахiт — стан часовы. Збалансаванае харчаванне, правiльнае лячэнне — i
праз некалькi месяцаў дзiця здаровае.
2 МIФ: РАХIТ УЗНIКАЕ З-ЗА НЕДАХОПУ ВIТАМIНУ D.
Насамрэч: рахiт i дэфiцыт вiтамiну
D — не сiнонiмы. Гэту хваробу выклiкае не толькi недахоп вiтамiну D, але i
недахоп злучэнняў кальцыю i фосфару.
Галоўная засцярога — правiльныя суадносiны кальцыю i фосфару ў малацэ
або штучнай сумесi, якiя атрымлiвае немаўля. Iдэальным для малога з'яўляецца
грудное малако, дзе кальцыю ў 2 разы
больш, чым фосфару. А яшчэ ў грудным малацэ ёсць спецыяльныя бялкi,
якiя рэгулююць засваенне кальцыю. Таму немаўляты, якiя растуць на мамiным
малацэ, радзей хварэюць на рахiт.
Другая важная ўмова — рух. Малы абавязкова павiнен махаць ручкамi i перабiраць ножкамi, яму трэба рабiць масаж.
Калi па якiх-небудзь прычынах ён абмежаваны ў руху, напрыклад, у яго зафiксаваныя ножкi з-за прыроджанага падвывiху сцягна, рызыка развiцця рахiту адразу
ўзрастае. Вось у Афрыцы, здавалася б,

столькi сонца! Значыць, у немаўлят выпрацоўваецца дастаткова вiтамiну D, аднак
дзяцей, якiя хварэюць на рахiт, там таксама нямала. Прычына ў тым, што афрыканскiя жанчыны традыцыйна сваiх дзяцей да
4 месяцаў спавiваюць «слупком». Дэфiцыт
руху прыводзiць да захворвання, i нават
вiтамiн D не выратоўвае.
I толькi на трэцiм месцы сярод умоў
прафiлактыкi стаiць гэты вiтамiн.
3 МIФ: УСЕ НЕМАЎЛЯТЫ, ЯКIЯ
РАСТУЦЬ НА ЗАМЕННIКАХ ГРУДНОГА
МАЛАКА, ХВАРЭЮЦЬ НА РАХIТ.
Насамрэч: не ўсе. Безумоўна, грудное
малако абараняе малога лепш. Аднак у
сучасных штучных сумесях ёсць прафiлактычная доза вiтамiну D. Акрамя таго,
ёсць сумесi з «правiльнымi» суадносiнамi
кальцыю i фосфару. З'явiлiся сумесi з
бэта-пальмiцiнавай кiслатой, якая дапамагае лепш засвоiць кальцый. Купляючы
штучную сумесь, мама павiнна прачытаць
склад i ўспомнiць формулу: «Кальцыю ў
2 разы больш, чым фосфару». Збалансаваны склад сумесi, масаж, працяглыя
прагулкi на паветры, прафiлактычныя
дозы вiтамiну D — усё гэта можа засцерагчы ад рахiту i «штучнiка».
А маме, якая кормiць грудзямi, варта
паклапацiцца аб якасцi свайго харчавання. Ёй неабходна з'ядаць не менш як
100 г тварагу на дзень, выпiваць 750 мл
малака або кiсламалочных прадуктаў,
прымаць полiвiтамiны.
Пасля пераводу дзiцяцi на дарослую
ежу мама павiнна памятаць, што вiтамiн
D утрымлiваецца ў тлустых гатунках рыбы, малочных тлушчах, яйках (жаўтках),
сметанковым масле, алеi, арэхах, а таксама выпрацоўваецца пад уздзеяннем
ультрафiялетавых прамянёў.
4 МIФ: УСЕ ДЗЕЦI ПАЎНОЧНЫХ
КРАIН ХВАРЭЮЦЬ НА РАХIТ.
Насамрэч: так, у рэгiёнах, дзе мала
сонца, шмат пахмурных дзён або доўгая
ноч, рызыка захварэць на рахiт у дзяцей
павышаецца. Тэарэтычна, ва ўсiх дзяцей
паўночных народаў павiнен быць рахiт.
Але прырода зрабiла мудра: паўночныя
народы за тысячагоддзi адаптавалiся да
палярнай ночы, i ў iх патрэба ў вiтамiне D
меншая, чым у паўднёвых. А вось дзецi
выхадцаў з паўднёвых рэгiёнаў, якiя нарадзiлiся на поўначы, куды пераехалi iх

Нарасцiць пазногцi...
I НЕ СТАЦЬ АХВЯРАЙ
ПРЫГАЖОСЦI

Сапсавалi грызуны гароднiну
СНОЎНАЙ крынiцай такой вострай iнфекцыйнай хваробы
А
як iерсiнiёз для чалавека з'яўляюцца грызуны. Заражэнне
адбываецца праз харчовыя прадукты, забруджаныя слядамi
жыццядзейнасцi тых жа мышэй i пацукоў.
У лiку такiх прадуктаў могуць быць як гароднiна, якую ўжылi ў сырым выглядзе, так i малако, пiтная вада, мясныя прадукты i птушка,
якiя прайшлi недастатковую тэрмiчную апрацоўку, тлумачыць валеолаг 2-й дзiцячай палiклiнiкi г. Мiнска Антанiна ВАРАНЬКО.
Групавыя ўспышкi харчовых таксiкаiнфекцый узнiкаюць, як правiла, у дзiцячых i iншых арганiзаваных калектывах з цэнтралiзаваным
забеспячэннем харчовымi прадуктамi. Найбольш цяжка, з выражанымi з'явамi iнтаксiкацыi, хвароба працякае ў дзяцей ва ўзросце
да 7 гадоў. Захворванне праяўляецца iнтаксiкацыяй, павышэннем
тэмпературы, галаўным болем, млоснасцю, бледнасцю скурных
покрываў, далей з'яўляюцца ванiты i панос, паражэнне страўнiкава-кiшачнага тракта i iншых унутраных органаў, а таксама апорнарухальнага апарату. Часам iерсiнiёзы могуць з'яўляцца прычынай
апендыцыту. Захворванне можа назiрацца на працягу ад некалькiх
дзён да 4-12 месяцаў.
Для папярэджвання масавай захваральнасцi на iерсiнiёз рэкамендуецца:
1. Вытрымлiванне правiлаў перавозкi i захоўвання гароднiны. Абарона памяшканняў ад грызуноў, своечасовае iх вынiшчэнне.
2. Дасканалы адбор, мыццё i ачыстка гароднiны, садавiны i ягад,
якiя ўжываюцца без тэрмiчнай апрацоўкi.
3. Вытрымлiванне тэрмiнаў захоўвання ачышчанай гароднiны i
гатовых страў.
4. Пры павышанай захваральнасцi кiшэчнымi iнфекцыямi забараняецца ўжыванне ўсiх вiдаў гароднiны i садавiны без тэрмiчнай
апрацоўкi.

5 МIФАЎ АБ РАХIЦЕ

АЎЖЫНЯ пазногцяў не мае значэння. Галоўнае,
каб яны былi чыстымi i дагледжанымi. Так кажуць.
Д
Але большасцi жанчын усё адно падабаюцца пазног-

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Жаночыя сакрэты

АГЛЯД У ГIНЕКОЛАГА — 2 РАЗЫ НА ГОД!
Медыкi вызначылi шэсць трывожных
сiгналаў i аб'ектыўных прычын не адкладваць вiзiт да жаночага доктара.
1. Сверб i смыленне, а таксама выдзяленнi з палавых органаў.
У норме выдзяленнi з похвы празрыстыя,
нямоцныя, не маюць паху i не выклiкаюць раздражнення. Колькасць iх залежыць ад фазы
менструальнага цыкла. Нехарактэрныя для пэўнай фазы менструальнага цыкла выдзяленнi,
сверб i смыленне могуць сiгналiзаваць аб такiх
захворваннях, як малочнiца (кандыдоз), хламiдыёз, запаленне прыдаткаў маткi, яечнiкаў i iнш.
Пры з'яўленнi гэтых сiмптомаў трэба абследавацца ў гiнеколага на наяўнасць iнфекцый.
2. Парушэннi менструальнага цыкла.
У норме менструальны цыкл доўжыцца ад 21
да 35 дзён, з iх 3—7 дзён — менструацыя. З'яўленне затрымак, незвычайна моцныя або працяглыя альбо, наадварот, кароткiя менструацыi,
млоснасць, галаўныя болi, страта прытомнасцi
сведчаць аб неабходнасцi наведаць доктара.
Паколькi рэпрадукцыйная сiстэма жанчыны
вельмi адчувальна рэагуе на стрэс, аслабленне iмунiтэту, рэзкае знiжэнне масы цела на фоне
строгай неапраўданай дыеты, фiзiчныя нагрузкi,
змяненнi ў менструацыях могуць стаць першымi
сiмптомамi такiх захворванняў, як дысфункцыя
яечнiкаў, хранiчны эндаметрыт i многiя iншыя.
Чым раней пачаць iх лячыць, тым прасцей будзе
арганiзму аднавiць здароўе.
3. Падбор кантрацэпцыi.
Спосаб кантрацэпцыi, якi падыдзе менавiта вам, зможа падабраць толькi ўрач-гiне-

колаг. Нi рэклама, нi парады сябровак не
павiнны ўплываць на выбар.
4. Частая змена палавых партнёраў.
Многiя iнфекцыi ў запушчаным стане могуць
выклiкаць сур'ёзныя захворваннi, якiя працякаюць без сiмптомаў, напрыклад, вiрус папiломы
чалавека. У яго няма характэрных прыкметаў, i
большасць людзей не ведаюць, што заражаныя
або пераносяць яго. На працягу жыцця iм заражаюцца да 70 % маладых сэксуальна актыўных
людзей, а гэта каля 13 % усяго насельнiцтва
свету. Таму не варта забывацца пра кантрацэпцыю i рэгулярнае наведванне гiнеколага!
5. Пытаннi цяжарнасцi.
Адсутнасць цяжарнасцi на працягу 12 месяцаў пасля пачатку рэгулярнага палавога
жыцця без засцярогi павiнна насцярожыць
жанчыну i стаць прычынай для абследавання
ў гiнеколага на прадмет выяўлення паталогii.
6. Планавы агляд у гiнеколага.
Часцей за ўсё жанчыны звяртаюцца да
доктара ўжо пасля з'яўлення хваравiтых сiмптомаў або парушэнняў.
Самымi цяжкiмi наступствамi такой халатнасцi ў дачыненнi да свайго здароўя
становяцца хранiчныя запаленчыя працэсы
рэпрадукцыйнай сiстэмы, якiя нярэдка вядуць да бясплоднасцi, але самымi грознымi
з'яўляюцца анкалагiчныя захворваннi. Таму
пажадана праходзiць прафiлактычны агляд
не радзей як адзiн раз у паўгода — тады вы
зможаце прадухiлiць магчымыя хваробы, а не
спрабаваць вылечыць ужо наяўныя.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

цi даўжэзныя — як сiмвал раскошы i прыгажосцi. На
жаль, прырода далёка не ўсiм дае магчымасць адрасцiць натуральныя цудоўныя пазногцi. I на дапамогу
прыйшлi тэхналогii... Нарошчаныя пазногцi — гэта
хутка, прыгожа... але цi так бяспечна? Пра магчымыя
ўскладненнi i далiкатныя моманты са штучным манiкюрам — у пытаннях i адказах.
ЯКIЯ СУПРАЦЬПАКАЗАННI
ДЛЯ ПРАЦЭДУРЫ НАРОШЧВАННЯ ПАЗНОГЦЯЎ?
Нарошчванне супрацьпаказана пры грыбковых захворваннях пазногцяў i магчымае толькi пасля поўнага вылечвання, а
таксама пры наяўнасцi механiчных пашкоджанняў пазногцяў i
кутыкулы (напрыклад, ранкi пасля манiкюру), таму лепш устрымацца ад манiкюру за 3—4 днi да нарошчвання.
Нарошчванне нельга рабiць тым, хто праходзiць курс хiмiятэрапii або прымае антыбiётыкi, а таксама дыябетыкам, алергiкам
i цяжарным жанчынам.
ЯКI МАТЭРЫЯЛ ЛЕПШ ВЫБРАЦЬ
ДЛЯ НАРОШЧВАННЯ — ГЕЛЬ АБО АКРЫЛ?
Кожны з iх мае свае плюсы i мiнусы. Майстар глядзiць на стан
роднага пазногця клiента i па iм вызначае, што лепш падыдзе.
Акрыл — дастаткова трывалы матэрыял, i пазногцi з яго
практычна не адрознiваюцца ад натуральных. Такiя пазногцi
рэкамендуюць людзям, якiя вядуць актыўны лад жыцця, валодаюць моцнымi, здаровымi пазногцямi ад прыроды.
Мiнусы: акрыл мае рэзкi спецыфiчны пах; для зняцця лаку
з пазногця неабходна выкарыстоўваць вадкасцi без утрымання ацэтону.
Гелевы матэрыял для нарошчвання — больш мяккi, таму яго
лепш прымяняць жанчынам з гнуткiмi i тонкiмi пазногцямi.
Мiнусы: ад гелевага «пратэза» не так проста пазбавiцца
— яго давядзецца спiлоўваць. Працэдура малапрыемная, ды i
карысцi пазногцям не прыносiць.
ЯК ДОЎГА МОЖНА НАСIЦЬ ШТУЧНЫ МАНIКЮР?
Iснуе мiф, што калi пазногцi штучныя (тым больш, калi за
iх заплачана нямала), значыць, з iмi можна хадзiць пастаянна.
Насамрэч лепш не злоўжываць нашэннем нарошчанага манiкюру. Iдэальны варыянт — нарошчванне пазногцяў «з нагоды»
(вяселле, юбiлей i г.д.). Пасля ўрачыстасцi можна дазволiць сабе
пахадзiць з «прыгажосцю на руках» да трох тыдняў (да першай
карэкцыi). Калi ж вы вырашылi працягнуць задавальненне, то
лепш «насiць» пазногцi не больш за 2—3 месяцы. А потым зняць,
каб даць адпачынак роднай пазногцевай пласцiне.
ШТО РАБIЦЬ, КАЛI ПАСЛЯ ПРАЦЭДУРЫ НАРОШЧВАННЯ
НА ПАЛЬЦАХ З'ЯВIЛАСЯ ПАЧЫРВАНЕННЕ,
СВЕРБ ЦI IНШЫЯ ЎСКЛАДНЕННI?
На працягу першых дзён пасля працэдуры адбываецца так зва-
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бацькi, часта i цяжка хварэюць на рахiт.
Да рызыкi з'яўлення гэтага захворвання адносяць таксама:
 жыццё ў мегаполiсе. Смог над горадам дрэнна прапускае прамянi Дорна
— сонечныя прамянi пэўнай даўжынi,
пад уплывам якiх у скуры выпрацоўваецца вiтамiн.
 нараджэнне восенню або зiмой,
калi мала сонечных дзён. Дзецi, якiя з'явiлiся на свет вясной або ў пачатку лета,
радзей захворваюць на рахiт.
 вельмi юны або, насупраць, немалады ўзрост мамы. Пiк накаплення касцявой масы ў жанчыны — 25 гадоў. У мамы, якая не дасягнула 17 гадоў, у самой
яшчэ недастаткова кальцыю ў касцях, i
яна не можа даць патрэбную колькасць
малому. А мама пад сорак ужо пачала
страчваць кальцый, ёй таксама няпроста
забяспечыць iм дзiця.
5 МIФ: ПЕРШАЯ ПРЫКМЕТА РАХIТУ — ВЫЦЕРТАЯ ПАТЫЛIЦА.
Насамрэч: калi на патылiцы немаўляцi выцерлiся валасы — справа зайшла
далёка. Першы сiмптом, якi з'яўляецца ў
месяц-два, — у малога пацеюць галава
i лоб падчас яды. Мама трымае галаву
дзiцяцi на сваёй руцэ, i падчас кармлення яе рука становiцца вiльготнай.
Другi сiмптом — пот дзiцяцi становiцца
«кiслым». Мама, цалуючы малога, адчувае гэта. Парушаецца кiслотна-шчолачны
баланс у арганiзме, узнiкае патнiца, пазбавiцца ад якой аднымi купаннямi цяжка.
Трэцi сiмптом — запоры, яны з'яўляюцца ў вынiку агульнай гiпатанii мышцаў, у тым лiку i мышцаў кiшэчнiка.
Чацвёртая прыкмета — чырвоны дэрмаграфiзм: дакрануўся да дзiцяцi — i на
яго скуры застаецца чырвоны след, якi
праз хвiлiну-другую знiкае.
Калi ўсе гэтыя прыкметы ёсць у вашага малога, абавязкова скажыце пра
гэта педыятру.
Пазней з'яўляецца палахлiвасць, дзiця становiцца неспакойным, уздрыгвае ў
адказ на гукi, увесь час круцiць галавой,
валаскi на патылiцы выцiраюцца.
А калi ў немаўляцi плоская патылiца,
«жабiн» жывот — гэта ўжо зусiм запушчаны выпадак.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Жаночыя
сакрэты

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Акцыю супраць гвалту i жорсткасцi ў
сям'i правёў на вулiцах Магiлёва крызiсны SOS-цэнтр для жанчын.
Каб звярнуць увагу магiлёўцаў на праблему, ак тывiсты прышпiльвалi людзям сiмвалiчныя фiялетавыя стужкi. Удзельнiкi акцыi,
у сваю чаргу, пакiдалi рознакаляровыя стужкi
на стэндзе з пажаданнямi адмовiцца ад гвалту ў сям'i.
— Мы хочам, каб людзi звярнулi ўвагу на
праблему хатняга гвалту, — расказала кiраўнiк
цэнтра Алёна ПУШКАРОВА. — У наш цэнтр
як мiнiмум двойчы на тыдзень звяртаюцца жанчыны, якiя перажываюць псiхалагiчны i фiзiчны
ўцiск у сваёй сям'i.
Трэба мяняць культуру зносiнаў, выхоўваць
сябе i сваiх дзяцей, каб жорсткасць у дачыненнi да жанчын, дзяцей, старых не стала нормай
сямейнага жыцця.
Iлона IВАНОВА.

Выпуск

7

Дзiцячая тэма

нае прывыканне
да iншароднага
матэрыялу, якiм
з'яўляюцца нарошчаныя пазногцi.
Цяжкасць алергiчных праяў знаходзiцца ў прамой залежнасцi
ад iндывiдуальных асаблiвасцяў арганiзма чалавека. Як правiла,
у большасцi жанчын яны праходзяць праз 1—3 днi. Трэба толькi
рабiць цёплыя рамонкавыя кампрэсы, змазваць скуру супрацьалергенным крэмам — i рукi прыйдуць у норму. Аднак у некаторых
людзей алергiя не знiкае доўгi час, i адзiнае выйсце тут — тэрмiновы
вiзiт да майстра i зняцце нарошчаных пазногцяў. Прыгажосць, вядома ж, патрабуе ахвяраў, але ўсё ж не такiх радыкальных.
Майце таксама на ўвазе: ускладненнi часта ўзнiкаюць з-за
таго, што майстар няправiльна правёў працэдуру нарошчвання.
Выбiрайце прафесiяналаў, а не аматараў.
ЦI МОЖНА САМАСТОЙНА ЗНЯЦЬ
НАРОШЧАНЫЯ ПАЗНОГЦI?
Здымаць нарошчаныя пазногцi пажадана ў майстра. А самастойнымi дзеяннямi вы можаце пашкодзiць пазногцевую
пласцiну або нанесцi сабе сур'ёзную траўму.
ШТО РАБIЦЬ, КАБ ШТУЧНЫ МАНIКЮР
ЗАХОЎВАЎСЯ IДЭАЛЬНЫМ ЯК МАГА ДАЎЖЭЙ?
Па-першае, кожныя 2—3 тыднi неабходна праводзiць карэкцыю нарошчаных пазногцяў.
Па-другое, хоць штучныя пазногцi i выглядаюць моцнымi
i здаровымi, але i яны патрабуюць беражлiвага стаўлення.
Не выкарыстоўвайце нарошчаныя пазногцi ў якасцi прылады
працы, не падвяргайце iх вялiкiм механiчным нагрузкам, выконвайце хатнюю працу ў гумавых пальчатках. Памятайце,
што пашкоджанне або адслойванне штучнага пазногця аголiць неабароненую, жывую пазногцевую пласцiну. Яшчэ адна
перасцярога — трымайцеся далей ад адкрытай крынiцы агню:
вашы пазногцi могуць расплавiцца.
Па-трэцяе, нарошчаныя пазногцi нельга састрыгаць, iх можна
толькi падпiлоўваць неметалiчнай дробназярнiстай пiлкай.
Па-чацвёртае, перш чым нанесцi лак, варта ўважлiва агледзець нарошчаныя пазногцi: цi не змянiўся iх колер, цi не з'явiлiся плямы (гэта можа быць прыкметай заражэння грыбком
або iнфекцыi). У такiм выпадку трэба як мага хутчэй паказаць
пазногцi майстру.
ЯКI ГАЛОЎНЫ НЕДАХОП НАРОШЧВАННЯ ПАЗНОГЦЯЎ?
Пасля зняцця штучных пазногцяў родная пазногцевая пласцiна выглядае слабай, амаль празрыстай i недагледжанай,
асаблiва ў асобаў, якiх прырода не надзялiла моцнымi пазногцямi. I потым патрэбна шмат часу, каб вярнуць прыстойны выгляд
уласным пазногцям. А пастаянна хаваць iх пад нарошчанымi
— гэта не выйсце.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
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ЧЫМ БОЛЬШ ЧАЮ П'ЮЦЬ ЛЮДЗI,
ТЫМ МЕНШ СЯРОД IХ ХВОРЫХ НА АНКАЛОГIЮ

Менавiта ў гэты дзень
была абнародавана
сусветная дэкларацыя
правоў работнiкаў
чайнай iндустрыi.
Праўда, пакуль што гэтае
свята шырока адзначаецца
толькi ў Iндыi i Шры-Ланцы.
Не застанемся ж убаку.
Першая згадка пра чай узыходзiць
да глыбокай старажытнасцi. Паводле
адной з легендаў, iмператар Паўднёвага Кiтая Чэн НУНГ, якi жыў у III тыся ча год дзi да на шай эры, ад ной чы
пакаштаваў напой, якi атрымаўся з
лiсця, што выпадкова трапiла ў кiпень.
Напой быў настолькi духмяным i смачным, што iмператар загадаў сабраць i
захаваць гэтае цудоўнае лiсце, i нават
выдаў адпаведны загад аб прымяненнi яго па ўсёй краiне. Напачатку чай
вы ка рыс тоў ваўся як ле ка вая рас лiна, у першую чаргу як супрацьяддзе.
Будыйскiя манахi пiлi чай падчас медытацый.
У 300-400 гадах нашай эры для прыгатавання напою сталi выкарыстоўваць
у асноўным маладое лiсце — «ча», адкуль i пайшла назва чаю.
Паступова чай распаўсюдзiўся ва
ўсiх раёнах Кiтая i стаў традыцыйным
напоем. Па славутым «шоўкавым шляху» чай трапiў у Манголiю i Тыбет. У
Японii чай з'явiўся ў 8 стагоддзi нашай
эры. Крыху пазней — у Карэi, Iнда-

нэзii, Шры-Ланцы, Iндыi (iндусы былi
перакананы ў моцным уздзеяннi чаю
на арганiзм i доўгi час лiчылi яго наркотыкам). I толькi ў 1516 годзе, калi
партугальцы адкрылi марскi шлях у
Кiтай, чай як экзатычны напой з'явiўся
ў Еўропе (спачатку пры партугальскiм
каралеўскi двары). У Галандыi i Францыi чай пакаштавалi ў першай палове
XVII стагоддзя. Прыкладна ў гэты ж
час яго ацанiлi і жыхары туманнага
Альбiёна. У Расii напой вядомы з 1638
года. Каля 60 кг сухога чайнага лiсця ў якасцi падарунку рускаму цару
Мiхаiлу Фёдаравiчу прывёз правiцель
Манголii, але сваю сапраўдную папулярнасць i народнае прызнанне гэты
напой атрымаў у ХIХ стагоддзi, калi яго
пачалi пiць з самавараў у прыкуску з
цукрам i самымi разнастайнымi ласункамi. На пачатку XVIII стагоддзя разам
з каланiстамi з Англii напой з'явiўся ў
Амерыцы. Менавiта прадпрымальныя
амерыканцы прыдумалi чай у парцыённых пакецiках. Гандляр Томас Салiван, для таго, каб зэканомiць, замест
металiчных скрынак пачаў фасаваць
сухую заварку ў маленькiя мяшэчкi з
шоўку. Клiенты Салiвана не зразумелi,
навошта чай так запакаваны, i пачалi
заварваць яго проста ў гэтых мяшэчках. У нашы днi гэты спосаб самы папулярны ў свеце, нягледзячы на тое,
што ў пакецiкi фасуюць самыя танныя
гатункi, труху.
Сёння чай — самы папулярны напой
у свеце. У прамысловых маштабах яго

вырошчваюць больш чым у 30 краiнах
свету.
Смак i водар напою залежаць ад таго, наколькi выспела лiсце, у якую пару
года быў сабраны ўраджай, дзе расце
куст. Для вырабу элiтных гатункаў чаю
выкарыстоўваюць толькi бу тон i два
найблiжэйшыя да яго лiсточкi. Нiжнiя
— з трэцяга па восьмы — падыходзяць
для атрымання нiзкiх гатункаў. Iншыя
часткi раслiны ў вытворчасцi чаю не
ўдзельнiчаюць. Са 100 кг свежага лiсця атрымлiваецца каля 24 кг гатовага
сухога прадукту. Толькi шляхам змены
тэхналогii вытворчасцi з аднаго i таго
ж лiсця можна вырабiць 500 разнастайных гатункаў чаю.
Ужо навукова даказана, што чай не
толькi смачны, але i вельмi карысны
прадукт. Ён эфек тыўны пры лячэннi
i прафiлак тыцы шматлiкiх сардэчнаса судзiс тых хва ро баў. Аба ра няе ад
карыесу (танiны, якiя ён утрымлiвае,
перашкаджаюць утварэнню зубнога
на лё ту i раз бу раль на му ўздзе ян ню
ежы на зуб ную эмаль). Чай па ляпшае разумовую дзейнасць, памяць,
здольнасць перапрацоўваць i засвойваць iнфармацыю. Японскiя вучоныя
сцвярджаюць, што два кубачкi зялёнага чаю ў дзень дапамогуць сталым
людзям захаваць памяць. Чай эфектыўны пры прафiлак тыцы анкалагiчных за хвор ван няў. Пе ра пiс на сельнiц тва Япо нii па ка заў за леж насць
узроўню захваральнасцi ад аб'ёмаў
ўжывання чаю. Чым больш чаю п'юць

людзi, тым менш сярод iх хворых на
анкалогiю. Значна менш анкахворых
сярод тых, хто выпiвае больш за 10
кубачкаў чаю ў дзень. Кiтайскiя вучоныя перакананы, што чай станоўча
ўздзейнiчае на людзей з праблемамi
скуры. Напой утрымлiвае полiфенолы
i танiны, якiя памяншаюць раздражненне i запаленне. Такiм хворым для
дасягнення лячэбнага эфек ту ўрачы
раяць у дзень выпiваць не менш за
5 ку бач каў чаю. Чай ка рыс ны для
за ха ван ня пры га жос цi i ма ла до сцi.
Зя лё ны чай пе ра шка джае ўтва рэнню мар шчын (бо ўтрым лi вае ан тыаксiданты i чайны катэхiн EGCG, якi
спрыяе рэактывацыi клетак). Каб доўга заставацца маладым i прыгожым,
трэба выпiваць хоць бы адзiн кубачак
зялёнага чаю ў дзень. Акрамя таго,
зялёны чай перашкаджае адкладанню тлушчаў.
Яшчэ старажытныя астролагi сцвярджалi, што дзейсным i рашучым натурам падыходзiць чай у гранулах, а
людзям творчым i шматгранным —
буйналiставы.
Су час ныя аст ро ла гi па спра бавалi вызначыць, якiя гатункi чаю
лепш падыходзяць кожнаму знаку
задыяка.
Казярогi, пры ўсёй сваёй манументальнай заспакоенасцi, даволi часта
бываюць раздражнёнымi i неўраўнаважанымi. Для паляпшэння самаадчування i зняцця напружанасцi Казярогам
астролагi раяць зялёны чай з натураль-

нымi травамi i сушанымi ягадамi, так
званыя фруктовыя сумесi.
Многiя Вадалеi паку туюць ад запаволенага кровазвароту, таму часта
мёрзнуць. Iм найбольш падыдзе танiзавальны напой, якi паскорыць кровазварот, — зялёны чай з жэнь-шэнем,
травяныя сумесi, а таксама чай пу-эр.
Такiя чаi выдатна танiзуюць, саграваюць, аднаўляюць сiлы.
Рыбы таксама маюць патрэбу ў
стымуляваннi актыўнасцi. Чай з танiзавальным эфектам iм паказаны ранкам
i вечарам. Астролагi раяць звярнуць
увагу на матэ — прычым у розных варыянтах — матэ зялёны, матэ мятны,
лiмонны, сунiчны.
Авены — натуры няўрымслiвыя,
часам эксцэнтрычныя, яны пастаянна рухаюцца да сваёй мэты i здольны
трывала стаяць на нагах. Iм рэкамендуецца зялёны чай з дабаўкамi з трапiчных фруктаў, а таксама чаi з мятай
i мелiсай.
Нiхто так не адданы сям'i i сябрам,
як Цяльцы. Найбольш часта прадстаўнiкi гэтага знака пакутуюць ад праблем
з кiшэчнiкам. З гэтай прычыны найлепшы чай для iх — зялёны з лiмонам,
пажадана араматызаваны мятай цi
бергамотам.
Для нармальнай жыццядзейнасцi
Блiзнят неабходна пастаянная змена
ўражанняў i абставiнаў. Iм патрабуецца таксама i добры паўнавартасны
сон. Для Блiзнят астролагi прапануюць
зялёны чай з фруктовымi i травянымi

дабаўкамi, а таксама
чаi з водарам ёгурта
цi вяршкоў. I ўвогуле, чым больш разнастайнасцi — тым
лепш.
У адрозненне ад iншых знакаў задыяка,
Ракi больш любяць
пiць чай пасля абеду
— для заспакаення i
нармалiзацыi стрававання. Паколькi Ракi
— «дзецi» Месяца, iх
характар такi ж пераменлiвы, як i яго святло. Найлепшы
чай для Ракаў — зялёны з водарам
кветак (лотасу, хрызантэмы, жасмiну)
i лясных ягад.
Iль вы ма юць па трэ бу ў ча ях з
агуль ным ума ца валь ным эфек там
(адзiным слабым месцам у Львоў з'яўляецца сэрца). Iльвам лепш выбiраць
зялёны чай з водарам фруктаў i траў,
якiя ўплываюць на мышцу сэрца (баярышнiку, шыпшыны, чабрацу), якiя
здольны ўмацаваць iмунiтэт i ўзняць
настрой.
Дзевам варта звярнуць увагу на
свой кiшэчнiк. Iм лепш ужываць сумесi элiтных зялёнага i чорнага чаю, а
таксама чай ройбуш. Любiмы чай Дзевы абавязкова павiнен быць з фруктовымi водарамi (абрыкоса, нектарына),
ванiлi.
Шалi — сапраўдныя гурманы. Яны
шукаюць гармонiю i раўнавагу ва ўсiм.

Iм зоркi раяць зялёны чай з вытанчанымi экзатычнымi водарамi кветак, а
таксама чай лапача i ройбуш.
Пры ўсiх сваiх якасцях Скарпiёны
час та не ўважлiвыя да свайго здароўя. Iм найбольш падыдзе вiтамiнны зялёны чай са спецыямi (карыцай,
кардамонам, гваздзiкай), чай з дабаўкамi ягад i садавiны, чай ройбуш
i чырвоныя чаi з травянымi дабаўкамi
(асмантусам, лотасам, жэнь-шэнем,
каркадэ).
Стральцы заўсёды iмкнуцца быць
сярод людзей. Для iх вялiкае значэнне
мае чужое меркаванне аб iх персоне.
Пры выбары чаю iм лепш аддаваць
перавагу элiтным гатункам. Астролагi
раяць фруктовыя сумесi, папулярныя
маркi зялёнага i белага чаю, травяныя сумесi з кавалачкамi экзатычных
фруктаў.
Падрыхтавала Iнга МIНДАЛЁВА.

