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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СЕ ЗОН КА БАЧ КОЎ
Тон кія блін цы з ка бач коў
Спат рэ біц ца: 800 г ка бач-

коў; 2 яй кі; шклян ка ма ла ка; 

1-1,5 шклян кі му кі; пу чок кро-

пу або пят руш кі; 2 ст. л. алею; 

соль на смак.

Ка бач кі на дзя ры це на са май дроб най тар цы. Дроб на 

на рэ жце зя ле ні ва. Гэ та мо жа быць кроп або пят руш ка, ка-

му што больш па да ба ец ца. Уз бі це яй ка з сол лю. Да дай це 

ма ла ко і змя шай це. У тую ж ёміс тасць усып це пра се я ную 

му ку і ўзбі це цес та да ад на стай на га ста ну. Да дай це на-

дзёр тыя ка бач кі, здроб не ную пят руш ку і дзве лыж кі алею. 

Змя шай це ўсё да ад на стай нас ці, дай це цес ту па ста яць 

хві лін дзе сяць і вы пя кай це блін цы. Блін цы з ка бач коў асаб-

лі ва смач на ес ці са смя тан на-час ноч ным со у сам. Для яго 

пры га та ван ня змя шай це 250 мл гус той смя та ны са здроб-

не ным час на ком і кро пам. Мож на кры ху пад са ліць.

Хут кая пі кант ная за кус ка — ма ры на ва ныя ка бач кі
Спат рэ біц ца: ма ла дыя ка-

бач кі — 500 г; соль — 0,5 ч. л. 

Для ма ры на ду: яб лыч ны во цат 

6 % — 3 ст. л.; мёд — 2 ст. л.; 

3 зуб чы кі час на ку; алей — 

2 ст. л.; кроп — не каль кі га лі-

нак; пе рац чор ны на смак.

Ка бач кі тон ка на рэ заць з да па мо гай ага род ні на чыст кі. 

Па сы паць сол лю і па кі нуць на 30 хві лін, каб сыш ла ліш-

няя віль гаць. Вад кі мёд змя шаць з во ца там, здроб не ным 

час на ком, але ем, дроб на на рэ за ным кро пам і чор ным 

пер цам. Ад кі нуць ка бач кі на друш ляк і даць сця чы ліш няй 

вад ка сці. Пе ра клас ці ў міс ку, па ліць ма ры на дам, змя шаць 

і па ста віць у ха ла дзіль нік на 3-4 га дзі ны. Га то вую за кус ку 

мож на за хоў ваць у ха ла дзіль ні ку 3-5 дзён.

ЧЫС ЦІМ ЧЫС ТА
на сад ку для ду ша. Ка лі ва да з ду ша вой на сад кі пыр скае 

па ўсім ван ным па коі, то, маг чы ма, трэ ба яе доб ра па-

чыс ціць. Змя шай це во цат і ва ду ў роў ных пра пор цы ях, 

вы лі це усё гэ та ў па кет, а за тым аку рат на за вя жы це на 

шлан гу. Тры май це 10—15 хві лін, за тым апа лас ні це.

чы гун ную па тэль ню. Эфек тыў на 

спра віц ца з тлу шчам на чы гун най 

па тэль ні да па мо жа рас твор з со лі 

і алею. Змя шай це не каль кі лы жак 

алею з дзвю ма ста ло вы мі лыж-

ка мі со лі, каб утва ры ла ся гус тая 

ма са, вы лі це яе на па тэль ню, за-

тым раз рэ жце буль бу на па ло ву 

і ша руй це ёй па тэль ню. Соль у 

спа лу чэн ні з крух ма лам і мас лам 

да па мо жа спра віц ца з за брудж-

ван ня мі лю бой скла да нас ці.

мат рац. Ча ла век трэць свай го жыц ця пра во дзіць у сне. Па-

кла па ці це ся пра тое, каб ваш сон пра хо дзіў на чыс тым мат-

ра цы. Для гэ та га зра бі це рас твор хар чо вай со ды і эфір на га 

алею, на ня сі це на мат рац, а за тым па чыс ці це шчо тач кай.

цяж ка да ступ ныя мес цы. Ча сам да пы ла со са ідуць спе цы-

яль ныя на сад кі, якія да па ма га юць ачыс ціць цяж ка да ступ-

ныя мес цы. Ка лі ж та кіх на са дак ня ма аль бо яны не па ды-

хо дзяць па па ме ры, зра бі це на сад ку з кар дон на га ру ло на, 

які за ста ец ца пас-

ля ту а лет най па пе-

ры. Та кім зруч ным 

ме та дам мож на 

ачыс ціць не толь-

кі пра ёмы па між 

дзвя ра мі, а і цяж-

ка да ступ ныя мес-

цы ў аў та ма бі лях.

ду хоў ку. Для та го каб ачыс ціць ду хоў ку ад тлу шчу, спат-

рэ біц ца рас твор со ды і во ца ту ў су ад но сі нах 1/1. Пры га-

та ва ным скра бам тры це ўсе жа лез ныя па верх ні ду хоў кі.

ван ну. Мож на зра біць на ту раль ны рас твор, які ачыс ціць і 

ад бе ліць ван ну і пліт ку не горш, чым да ра гія срод кі. Спат-

рэ біц ца: 1/2 шклян кі хар чо вай со ды, 1/4 шклян кі пе ра кі су 

ва да ро ду і 1 чай ная лыж ка вад ка га мы ла. Доб ра змя шай-

це ўсе ін грэ ды ен ты — і рас твор га то вы да вы ка ры стан ня.

тру бы. Для та го каб ачыс ціць тру бы, спат рэ бяц ца со да і 

во цат. За лі це ў ра ка ві ну шклян ку ва ды, звер ху вы сып це 

1-2 лыж кі со ды і за лі це ўсё гэ та шклян кай во ца ту. Ка лі бур-

бал кі знік нуць, уклю чы це га ра чую ва ду на не каль кі хві лін.

ЗНА ЁМ СТВА 
З ПРА БА БУ ЛІ НЫМ 

КОЗ ЛІ КАМ
На гэ тым здым ку Ад эль цы Шча мя лё вай з Мін-

ска год і ме сяц. «Да чуш ка з ран ня га дзя цін ства 

вель мі ці ка віц ца жы вёль ным све там, не ба іц ца 

па ды хо дзіць да са бак і ко шак, — рас каз вае На-

тал ля, ма ту ля гэ тай аба яль най бе ла ру сач кі. — 

А ка лі пры яз джае да пра ба бу лі, ад ра зу бя жыць 

пра вя раць, як там ка за з каз ля нят ка мі. На здым-

ку як раз мо мант зна ём ства з но вым ма ле неч кім 

коз лі кам».

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! 

За пра ша ем вас пры няць удзел у кон кур се 

«Бе ла ру сі кі». Да сы лай це здым кі ва шых дзе-

так, уну каў, а мо жа, на ват і праў ну каў (з не вя-

ліч кім апо ве дам) на ад рас «Звяз ды». Але ад на 

ўмо ва — каб, зір нуў шы на фо та, ад ра зу ж 

мож на бы ло зра зу мець, што гэ та бе ла ру сік. 

Ары гі наль насць і твор чы па ды ход ві та юц ца! 

Ад на го з ге ро яў, яко га мы ўба чым на здым-

ках, ча кае прыз!



Ся род муж чын, у якіх 

вы яў ле на бяс плод дзе, 

40 % па ку ту юць 

на ва ры ка цэ ле. Хва ро ба 

звы чай на па чы на ец ца 

ў пад лет ка вым уз рос це, 

і на гэ тым эта пе важ на 

яе не пра пус ціць. 

Як гэ та зра біць і ка му 

вар та па га джац ца 

на апе ра цыю, а ў якіх 

вы пад ках яе ра біць 

не аба вяз ко ва, 

рас ка за ла за гад чык 

1-га пе ды ят рыч на га 

ад дзя лен ня 

3-й га рад ской дзі ця чай 

клі ніч най па лі клі ні кі 

Мін ска Га лі на ЦІЖ.

— Ва ры ка цэ ле з'яў ля ец ца 

ад ной з да стат ко ва рас паў сю-

джа ных праб лем, якія ўзні ка-

юць у юна коў у пад лет ка вым 

уз рос це, — ка жа Га лі на Мі-

хай лаў на. — За хвор ван не су-

стра ка ец ца пры клад на ў 15 % 

пад лет каў і да рос лых муж чын. 

Раз ві ва ю чы ся з уз рос ту па ла-

во га вы спя ван ня, з ча сам яно 

мо жа пры вес ці да бяс плод-

дзя. Не бяс пе ка за хвор ван ня 

ў тым, што яно, зда ра ец ца, 

не вы клі кае ні я кіх сімп то маў. 

А вось ды яг нас ту ец ца да во лі 

прос та — пад час звы чай на га 

ме ды цын ска га агля ду.

Гэ так жа, як і пры ва ры коз-

ным рас шы рэн ні вен на на гах, 

гэ та за хвор ван не раз ві ва ец ца, 

ка лі дрэн на функ цы я ну юць 

кла па ны ў ве нах, што вя дзе 

да ад ва рот на га то ку кры ві. 

Ва ры ка цэ ле — гэ та ва ры-

коз нае па шы рэн не вен се мя-

ва га ка на ці ка ў яеч ку. Та кая 

па та ло гія ўзні кае час цей за 

ўсё ва ўзрос це 14—15 га доў, 

хут ка да ся гае пэў най сту пе ні 

і больш не пра грэ суе. За хвор-

ван не ўзні кае з-за па вы шэн ня 

ціс ку ў ве нах і час цей за ўсё 

звя за на з асаб лі вас ця мі іх ана-

та міч на га раз мя шчэн ня. Пры-

чым з-за ўлас ці вас ці хо ду ле-

вай ве ны ва ры ка цэ ле час цей 

уз ні кае зле ва. Са дзей ні ча юць 

уз нік нен ню ва ры ка цэ ле доў гія 

праз мер ныя на груз кі, а так са-

ма за хвор ван ні, якія па вы ша-

юць унут ры бруш ны ціск.

Ёсць ча ты ры сту пе ні ва ры-

ка цэ ле. Пер ша снае звы чай-

на да пэў на га мо ман ту пра-

хо дзіць амаль бес сімп том на, 

ад нак у боль шас ці вы пад-

каў ме на ві та яно з'яў ля ец ца 

асноў най пры чы най муж чын-

скай бяс плод нас ці ва ўсім све-

це. Бо ле выя ад чу ван ні ў па-

ху, як пра ві ла, ад сут ні ча юць, 

і на гэ тай ста дыі за хвор ван не 

мож на вы явіць толь кі пры да-

па мо зе уль тра гу ка во га да сле-

да ван ня.

Пры дру гой ста дыі хва ро бы 

рас шы ра ныя ве ны на мац ва-

юц ца ў ста но ві шчы сто я чы, у 

ста но ві шчы ле жа чы ва ры ка цэ-

ле не вы зна ча ец ца. Боль звы-

чай на ўзні кае пас ля га ра ча га 

ду шу, пас ля пад няц ця ця жа-

ру і пры на пруж ван ні мыш цаў 

бруш но га прэ са. Ба лю часць 

мо жа ад роз ні вац ца роз най ін-

тэн сіў нас цю, як пра ві ла, яна 

не над та моц ная, но сіць рас-

пі ра ю чы ці цяг ну чы ха рак тар 

і су пра ва джац ца па вы ша най 

па тлі вас цю, смы лен нем у ма-

шон цы. Бо лі, як пра ві ла, уз-

ні ка юць пры зна хо джан ні ў 

вер ты каль ным ста но ві шчы ці 

пад час фі зіч най на груз кі, ка лі 

ве ноз ны ціск вы шэй шы. У ста-

не ле жа чы яны пра хо дзяць. 

Для дру гой сту пе ні ха рак тэр-

ныя шмат лі кія ўсклад нен ні.

Пры трэ цяй сту пе ні рас-

шы ра ныя ве ны на мац ва юц ца 

ў лю бым ста но ві шчы сто я чы 

і се дзя чы, з'яў ля ец ца пры пух-

ласць ску ра но га по кры ва, якая 

вы клі ка на за па лен чым пра цэ-

сам. Ску ра ма шон кі на бы вае 

бар во вае ад цен не, са ма ма-

шон ка па вя ліч ва ец ца ў па ме-

рах і ро біц ца асі мет рыч най. 

Пры чац вёр тай сту пе ні рас-

шы ра ныя ве ны ві даць пад час 

ві зу аль на га агля ду.

— Ва ры ка цэ ле пер шай сту-

пе ні не па тра буе ля чэн ня, — 

ка жа Га лі на Ціж. — Вар та 

толь кі па збя гаць пра цяг лай 

хадзь бы і пад няц ця цяж кіх 

прад ме таў.

А вось на ас тат ніх ста ды ях 

іс ну юць толь кі апе ра тыў ныя 

спо са бы ля чэн ня. Ка лі вам 

ка лі-не будзь да вя дзец ца чуць 

пра ля чэн не без апе ра цыі — 

не вер це, бо эфек тыў на га кан-

сер ва тыў на га ля чэн ня гэ тай 

хва ро бы не іс нуе. З трэ цяй і 

чац вёр тай сту пе ня мі хва ро бы 

яго не па збег нуць. Пры чым ка-

лі за хвор ван не пра яў ляе ся бе 

бо ля мі ці бяс плод дзем, апе ра-

цыя па він на быць пра ве дзе на 

аба вяз ко ва. Так са ма яе пра-

вод зяць, ка лі ва ры ка цэ ле вы-

яў ля ец ца ў пад лет ка ці ма ла-

до га муж чы ны. Ка лі раз мо ва 

ідзе пра муж чы ну ва ўзрос це, 

які не мае скар гаў, то ра біць 

апе ра цыю не аба вяз ко ва.

А вось пра фі лак ты цы ва ры-

ка цэ ле вар та ўдзя ляць ува гу ў 

лю бым уз рос це. Яго лепш па-

пя рэ дзіць, чым ля чыць, і зра біць 

гэ та мож на, пры трым лі ва ю чы ся 

да во лі прос тых рэ ка мен да цый. 

Пад час за няц ця спор там не трэ-

ба пе ра гру жаць ся бе праз мер-

ны мі сі ла вы мі на груз ка мі. Ад ку-

рэн ня і ал ка го лю так са ма лепш 

ад мо віц ца, бо яны не га тыў на 

ўплы ва юць на сцен кі са су даў, 

па шкодж ва ю чы іх. Не аб ход на 

са чыць за ва гой, па коль кі ліш ні 

тлу шча вы пласт аказ вае ўзмоц-

не ны ціск на ве ны, з-за ча го іх 

сцен кі рас цяг ва юц ца. Што год 

трэ ба пра хо дзіць пра фі лак тыч-

ны агляд ва ўра ча-хі рур га — 

спе цы я ліст мо жа знай сці гэ та 

за хвор ван не на ран няй ста дыі 

і пры зна чыць ля чэн не.

Але на КРА ВЕЦ



Ся мей ны док тарСя мей ны док тар  Бе ла ру сікіБе ла ру сікі  

ВА РЫ КА ЦЭ ЛЕ: 
ВЫ ДА ЛЯЦЬ ЦІ НЕ?


