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— Рівно 20 років тому потра-
пила в автокатастрофу. Мала 
сильний струс мозку, перелом 
у шиї. Спинний мозок, сла-
ва Богу, не зачепило. Але все 
одно видужувала понад пів-
року, — розповідає киянка Та-
мара СИДОРЕНКО, 52 роки.

Після аварії лікарі радили 
не піднімати важкого.

— Тепер жалкую, що мало 
не щодня носила важкі сумки. Ста-
вало тільки гірше. Дійшло до того, 
що два роки тому почали слаб-
нути руки. Коли заварювала чай, 
права провисала, як гілочка. Ста-
ла сильно боліти спина і шия. Тоді 
й почалися мої походи до лікарів. 
Довго не могли поставити діагноз. 
Призначали знеболювальне. З ча-
сом перестало діяти. Спина і шия 
боліли так, що не спала по п’ять 
діб. Не могла мити посуд, писати. 
Звільнилася з роботи вихователь-
ки в дитсадку. Їздила до лікарів 
у Харків, Одесу, Ужгород. Пам’я-
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таю, їхала в купе більш як 16 годин лежачи, бо мучив силь-
ний біль. Сама робила собі уколи.

Ізраїльський нейрохірург порадив Тамарі Василів-
ні терміново видалити грижу на шиї. Інакше біль поси-
люватиметься. Грижа сформувалася на місці перело-
му за 20 років. Оперувати мали за кордоном за $30 тис., 
не враховуючи ліків та реабілітації.

— Така сума для мене непідйомна. Витратила шале-
ні гроші на обстеження. Одна консультація ізраїльського 
лікаря коштувала 800 доларів. Але він правильно діа-
гностував. Буває, приходиш на прийом, а медик запи-
тує: що болить? Цей же сам побачив, що в мене відмовляє 
рука. Перед тим лише глянув знімки спини і шиї. Грошей 
не маю, тому вирішила лікуватися в Києві.

Видалити грижу Тамарі Сидоренко відразу погодив-
ся нейрохірург зі Центрального госпіталю МВС України 
Олексій Єрошкін, 35 років:

— Операція при грижі — крайній метод. Спершу намага-
ємось лікувати блокадами, знеболювальним. Агресивні ме-

тоди, як вправляння і розтягнення 
спини, тільки посилять біль. Лише 
якщо грижа не минає за кілька мі-
сяців, її вирізають. Часто до нас 
привозять лежачих пацієнтів. Від 
болю не можуть поворухнутися. 
Така була і Тамара. Грижа тиснула 
на спинний мозок. Від цього слаб-
нули руки й ноги. Це стовідсотко-
ве показання до операції.

Грижу, що вразила два хреб-
ці на шиї, вирізали за 1 год. 20 хв. 
На легшій стадії часу витратили б 
удвічі менше. Між хребцями па-
цієнтці поставили два титанові 
імпланти, що фіксують і підтри-
мують хребет. Жінка почала хо-
дити за два дні.

— Оперували через малі розрі-
зи. За інструментами слідкували 
через камеру, а збільшене зобра-
ження вивели на екран. Бо що 
більше бачимо, то менше травму-
ємо. Після таких операцій бажа-
но довго не залежуватись, а на-
впаки — починати ходити.

— Дуже щаслива, бо одра-
зу минув страшний біль. Зараз 
я неначе в іншому, комфортно-
му житті. Доти була тільки мука. 
В перші дні після операції не доз-
воляють сидіти. Треба стояти або 
лежати. Але головне, що нічо-
го не болить, а руки знову сильні. 
Можу заварити собі чай. Навіть 
робила собі бутерброд, — каже 
Тамара Василівна.

У перші два дні, коли виріза-
ли грижу, пацієнтка мала темпе-
ратуру 38 градусів. Це природно 
і тимчасово, пояснює лікар.

Тамара Сидоренко також має 
грижу на спині, меншу за розмі-
рами і стадією. Її лікуватимуть 
без операції. За два місяці жінка 
поїде в санаторій. Займатиметь-
ся лікувальною фізкультурою, 
ходитиме на легкі масажі. Вдома 
робитиме зарядку.

Катерина ГОНЧАРОВА

В перші дні після операції 
не дозволяють сидіти. 
Треба стояти або лежати

Невеликих гриж позбуваються без операції — лікувальною фізкультурою і легкими масажами. 
Якщо тиснуть на нерви чи спинний мозок, допоможе лише хірургічне втручання
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Агресивні методи, як вправляння і розтягнення спини, тільки посилять 

біль від грижі. Спершу лікують блокадами, знеболювальним

— Мала сильний демодекоз. Він 
просто загнав мене вкрай. Ста-
ла нервова, нерішуча, соромилася 
кожен раз вийти з дому. Все пере-
пробувала, — говорить вінничанка 
40-річна Марія СТОЛЯРЕНКО.

Її обличчя обсипало дрібними чер-
воними прищами.

— Знайшла вихід, прочитавши 
книжку ”Встань над болем своїм” Ра-
діонової Тетяни Павлівни. Її трав’я-
ний комплекс врятував мене від демо-
декозу. Тепер я задоволена і спокійна.

Продукти життєдіяльності клі-
ща сприяють появі вугрів. Найчас-
тіше люди не одразу звертають ува-
гу на симптоми. Вважають, що пля-
ми на шкірі минуть самі. На жаль, без 
професійної допомоги позбутися цьо-
го захворювання неможливо.

— Демодекс — кліщ, невеликий, 
але підступний. При збільшенні ак-
тивності життєдіяльності може пере-
творити життя ”господаря” на жах, — 
говорить травниця Тетяна Павлівна 
Радіонова.

Демодекоз частіше буває у людей 
з ослабленою імунною системою, хро-
нічними захворюваннями кишківника. 
Під час загострення може передаватися 
членам родини. Тому дбайте про осо-
бисту гігієну! Хворим на демодекоз кра-
ще відмовитися від кави, алкоголю, шо-
коладу, гострої їжі, рідше ходити в лаз-
ню, засмагати, менше користуватися 
косметикою, намагатися не нервувати.

— Аби знати свого ворога в об-
личчя, можете придбати мою книжку 
”Встань над болем своїм”. У ній знай-
дете багато інформації про кліща де-
модекса. Демодекозу допоможе позбу-

тися мій натуральний комплекс: збір 
із цілющих трав і коріння для прийому 
всередину, протирання і мазь для зо-
внішнього застосування. Мій комплекс 
від демодекозу не дає підживлення клі-
щу зсередини, очищає шкіру від демо-
декса. Звужує пори, зменшує жирність, 
повністю відновлює шкіру. І що дуже 
важливо — захищає від повторного за-
раження. Комплекс від демодекозу 
не має побічних дій, не приносить шко-
ди організму, не викликає звикання.

Тетяна Павлівна Радіонова пропо-
нує ексклюзивні засоби від різних не-
дуг. Готує їх за старовинними рецепта-
ми сімейної династії травників. Всі — 
перевірені. Їм понад сто років. Вони 
натуральні, не містять гормонів та ан-
тибіотиків, не є синтетичними лікар-
ськими препаратами. Будь-які засо-
би та книжку ”Встань над болем своїм” 
можна замовити у травниці поштою.

Ольга БОРИСЮК

 
Звернутися 
до  Тетяни 
 Павлівни 
 Радіонової 
по  допомогу 
можна

за тел.: 0(57) 376 32 32, 
0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98
www.travnik.kharkov.ua.

” Демодекоз загнав 
мене вкрай” Т У Р Б О Т А

Комплекс від демодекозу 
не має побічних дій

Після курсу натуральних засобів Тетяни 
Павлівни Радіонової демодекоз відступає 
і не повертається
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