
Як вилікувати ячмінь?

      

Якщо слово «ячмінь» викликає в тебе асоціації з колосінням поля, можеш вважати себе
щасливою людиною. Значить, тобі не доводилося ховати опухлі повіки за темними
окулярами і шукати способи позбавлення від хворобливих наривів.

Але, на жаль, таких щасливчиків дуже мало. Більшість з нас хоча б раз у житті
зустрічалося з недугою під назвою «ячмінь».

Всім відомий ячмінь – це гостре гнійне запалення волосяного мішечка вії або сальної
залози, викликане стафілококом. Простіше кажучи, на повіку потрапляє інфекція, через
яку на шкірі утворюється нарив. Причини появи ячменю можуть бути самими різними:
потер очі брудними руками, не промив око після того, як в нього потрапила смітинка.
Спочатку повіка починає свербіти, потім червоніти, потім на ньому набухає шишка, яка
через 2-4 дні перетворюється на гнійник з жовтуватою головкою, і, нарешті, він
проривається, вміст випливає назовні. Весь процес супроводжується болем, іноді
температурою і, звичайно, поганим настроєм – адже ходити з таким «ліхтарем» ой як
неприємно! А тому споконвіку люди шукають способи позбутися від цієї напасті, лише
зауваживши перші ознаки її наближення.

Тьху на вас!

Один з найвідоміших народних рецептів порятунку від ячменю – плювок в око, який
потрібно несподівано отримати від одного-альтруїста, готового заради благої справи
ненадовго перетворитися на верблюда. Інший різновид цього комічного способу
лікування виглядає так: слід протирати хворе місце власною слиною. Добре, що багатьом
вдатися до цих екстремальних методів не дають розсудливість або хоча б гидливість.
Але ж є ті, чия віра в чарівну силу плювка така сильна, що їх нічим не зупиниш. Якщо ти
ставишся до цієї категорії людей, май на увазі: в слині людини містяться бактерії, які,
потрапляючи на і без того інфікований ділянку шкіри, можуть погіршити ситуацію. У
підсумку  нешкідливий ячмінь перетворюється в серйозне захворювання.

Холодно, тепліше … Гаряче!
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Ще одне поширене переконання – що нариви на очах потрібно неодмінно прогрівати
вареним яйцем – теж підлягає критиці. Ячмінь має властивість проходити сам собою,
коли гнійник проривається. Так от гаряче яйце (як і будь-який інший теплий предмет,
будь то мішечок з нагрітою сіллю, обварена в окропі ложка або свіжозаварений пакетик
чаю), прикладений до запаленої повіки, прискорює процес утворення гнійника. Тобто всі
його лікувальні властивості полягають лише в тому, щоб змусити ячмінь швидше назріти і
лопнути.

В принципі це повинно дійсно полегшити долю нещасливого володаря нариву. Але! Тепло
не тільки прискорює процес формування гнійника – воно також збільшує запалення,
змушуючи інфекцію поширюватися все далі і далі. В результаті можна заробити
просто-таки гігантський нарив. Втім, це не означає, що гріти ячмінь взагалі не можна:
більшість фахівців вважають, що це можна робити, але тільки після того, як з’явився
гнійничок. Тоді тепло посприяє тому, щоб він швидко луснув.

Руки геть!

Багато нетерплячих люди думають, що від ячменю можна позбутися, видавивши його, як
звичайний прищ. Ні в якому разі не роби цього! Шкіра повік ніжна, а тому, намагаючись
розправитися з гнійників таким варварським способом, ти розколупаєш її в кров. І
рознесеш заразу по всьому оці. Це може бути дуже небезпечно! Бували випадки, коли
видавлювання ячменю призводило до менінгіту і зараження крові.

Антибіотик по краплі

Звичайно, в більшості випадків ячмінь сходить сам і без усякого лікування. Але, по-перше,
може статися так, що інфекція, раз з’явившись в оці, буде постійно давати про себе
знати. А по-друге, будь-яке запалення, так чи інакше, небезпечне, від нього може
піднятися температура і погіршитися загальне самопочуття. Та й взагалі, хто хоче ходити
з розпухлою повікою тиждень? Чим швидше ячмінь пройде, тим краще. А для цього його
треба винищити.

Найкраще з наривами справляються очні краплі з вмістом антибіотиків, такі як альбуцид
або розчин пеніциліну, і мазі – тетрациклінова або еритроміцинову. Але найкраще, перед
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тим як вдатися до допомоги ліків, варто звернутися до лікаря.

Бабусині рецепти

Якщо сильнодіючі лікарські препарати викликають у тебе побоювання, можна вдатися до
народної медицини. Але не до плювки, а до трав’яних настоїв. Найефективніші і
безпечніші з них – відвар календули і сік алое. Перший приготувати дуже просто: завари
одну столову ложку сухих квіток склянкою окропу, остуди і дай відстоятися протягом
півгодини. Готовим відваром можна промивати очі, а також змочувати марлю, щоб
робити примочки. Сік алоє теж роздобути нескладно: видави його зі стебла рослини,
розбав водою в пропорції 1:10 і використовуй отриманий розчин для компресів. Трав’яні
настої прискорюють утворення гнійничка, а також знімають біль.

ВАЖЛИВО!

Якщо ячмені з’являються часто і багато – це може бути симптомом проблем з імунною
системою, цукровим діабетот, захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Також
нариви нерідко назрівають у тих, хто вражений глистами. І, нарешті, ячменями можуть
«прикидатися» пухлини, кісти або халязион.
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