
پرسش اول: آیا دارویی وجود دارد که با مصرف 
آن بتوان اشتها را کنترل کرد یا اصال راهی 
برای کنترل اشتها هست؟ 521****0912

پرسش دوم: خانمی 25 ساله با قد 157 سانتی متر 
و وزن 48 کیلوگرم هستم. آزمایش داده ام. 
می کنم  کاری  هر  اما  ندارم  مشکلی  هیچ 
وزنم باال نمی رود. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

0938****426
پرسش سوم: پسری 1/5 ساله دارم که مرکز 
بهداشت توصیه کرده هفته ای 2 بار گوشت 
و ماهی بخورد اما به دلیل باال بودن قیمت 
انواع گوشت این امکان برایم وجود ندارد. 
آیا ماده ارزانقیمت جایگزینی برای گوشت 

وجود دارد؟ 532****0903

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: به طور کلی باید سعی کنیم روی 
تمام کارهایی که در زندگی انجام می دهیم کنترل 
داشته باشیم. ما از صبح که بیدار می شویم دائم 
به این فکر می کنیم که چه بپوشیم، چه بخوریم، 
کجا برویم، چه بکنیم و... اما هنگامی که زمان 
خوردن فرا می رسد، کمتر روی آنچه می خوریم 
یا حجمی که مصرف می کنیم، کنترل داریم. 
نتیجه این عدم کنترل هم عارضه ای جز چاقی 
و اضافه وزن نیست. اگر افراد برای مدتی زیاد 
غذا بخورند، معده شان بزرگ و حجیم می شود 
و به جایی می رسد که سیری ناپذیر می شود. تنها 
راه کنترل اشتها این است که تالش کنید برای 
مدتی کمتر غذا بخورید و حجم وعده هایتان 
را کاهش بدهید تا معده به تدریج خودش را 
جمع کند. قرص و دارو هرگز مشکل شما را 
حل نخواهد کرد و به محض اینکه داروها را 
کنار بگذارید، پرخوری ها دوباره شروع خواهد 
شد. ضمن اینکه هر دارویی کنار فوایدی که 
دارد، مضراتی نیز خواهد داشت بنابراین پیشنهاد 
می شود برای کنترل اشتهایتان به متخصص تغذیه 
مراجعه کنید، برنامه غذایی متناسب با شرایط  تان 
بگیرید و از آن پیروی کنید یا الاقل خودتان 
2 قاشق از برنجی که همیشه می خورید کم 
کنید، مقداری از نان روزانه تان را کنار بگذارید، 
ریزه خواری ها را حذف کنید و طبق فرمایش 
بزرگان دین مان به آنچه می خورید، توجه داشته 
باشید. قطعا در این صورت اشتهایتان پس از 

مدتی کنترل خواهد شد. 

پاسخ دوم: بهترین راهکار برای اینکه ببینید 
وزنتان مناسب است یا نه، این است که وزنتان 
را به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قدتان به متر 
کنید. عددی که به دست می آید باید بین 20 تا 
25 باشد. این کار را همه افراد بین 20 تا 40 سال 
می توانند انجام بدهند. طبق این فرمول، شاخص 
توده بدنی شما زیر 20 به دست می آید و نشان 
می دهد کمی از حد طبیعی الغرتر هستید. افراد 
زیادی مانند شما هستند که هرچقدر بیشتر از 
حد معمولشان غذا می خورند، دفع و سوخت 
بدنشان بیشتر و جذبشان کمتر است، د نتیجه وزن 
نمی گیرند. بسیاری از این افراد حتی داروهایی 
تهیه می کنند که اشتهایشان زیاد شود. این افراد 
تا زمانی که دارو می خورند وزنشان باال می آید 
اما به محض آنکه دارو را قطع می کنند دوباره 

به وزن قبلی برمی گردند. 
که هر چه می خورند وزن  افرادی  برعکس 
نمی گیرند، افراد سیری ناپذیری هستند  که هر 
چه می خورند باز احساس گرسنگی می کنند. 
این افراد همان طور که در پرسش قبلی توصیه 
شد باید مدتی با سعی و تالش حجم غذایشان 
را کم کنند تا معده شان کوچک شود. برعکس 
آنها، شما باید بکوشید طبق رژیمی که متخصص 
تغذیه در اختیارتان قرار می دهد، عمل کنید. 
حتی اگر با خوردن غذا حالت تهوع به شما 
دست بدهد زیرا تنها با این کار است که معده 
کمی جا باز می کند. به عبارت ساده تر، با غذا 
خوردن زیاد، معده بزرگ و با کم خوردن، معده 

کوچک می شود.
الزم است بدانید حتی پس از جراحی کوچک 
کردن معده هم این  اتفاق می تواند بیفتد؛ یعنی 
اگر فردی معده اش را با جراحی کوچک کند 
اما رژیم غذایی مناسبی نداشته باشد و همچنان 
پرخوری کند، معده کوچک شده دوباره بزرگ 

خواهد شد و وزن باال خواهد رفت.

پاسخ سوم: در حال حاضر ماهی هایی مانند کیلکا 
در بازار وجود دارد که قیمت بسیار مناسبی دارند. 
می توانید هر 2-3 هفته یک بار یک سیخ کباب 
گوشت قرمز به کودک بدهید و سایر هفته ها 2 
بار در هفته از گوشت ماهی استفاده کنید. در این 
صورت هیچ مشکلی برای کودک پیش نخواهد 
آمد. ماهی های آزاد پرورشی هم در مقایسه با 
سایر مواد غذایی قیمت مناسب تری دارند که 
می  توان از آنها هم استفاده کرد. عالوه بر اینها 
مصرف انواع میوه و سبزی، نان سبوس دار، 
لبنیات کم چرب و انواع حبوبات و غالت نیز 

می توانند سایر نیازهای کودکان را برآورده کنند.

با خوانندگان شماره هفتصد   بیست ونه دی نودوهفت10

ادرار  تکرر  درباره  لطفا  پرسش: 
تکرر  آیا  دهید.  توضیح  آن  علل  و 
ادرار در مردان و زنان تفاوت دارد؟ 

0936****852

پاسخ

دکتر عباس بصیری
مجاری  و  کلیه  متخصص 

ادراری
و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ: همان طور که می دانید کلیه ها کار 
تصفیه خون را انجام می دهند و مواد زائد 
را جدا و ادرار تولید می کنند. ادرار از 
لوله های باریکی که »حالب« نام دارند 
وارد مثانه شده و در آنجا جمع می شود 
و پس از مدتی که تجمع ادرار زیاد شد، 
حس ادرار به فرد دست می دهد و عمل 
انجام می شو د. دیواره مثانه در  تخلیه  
میلی متر   5 تا   4 بزرگسال حدود  افراد 
ضخامت دارد و حجم و گنجایش آن در 
مردان حدود 500 تا 550 سی سی و در 
زنان حدود 450 تا 500 سی سی است.  
داخل دیواره مثانه قسمت های متعددی 
وجود دارد که از جمله آنها می توان به 
الیه های عضالنی به نام االستین، کالژن، 
عضله مثانه و بافت چربی اشاره کرد. 
الیه االستینی که قسمت اصلی مثانه را 
با پر شدن مثانه کش  تشکیل می دهد، 
می  آید اما اعصابی ندارد که به مغز خبر 
دهد اینجا ادرار جمع شده است. در نتیجه 
ادرار به راحتی در مثانه جمع می شود. 
وقتی حجم ادرار به حدود 350 سی سی 
می رسد، کشش الیه های االستین تمام 

و کالژن ها تحریک می شوند.
کالژن ها دارای عصب هستند، درنتیجه 
به مغز خبر می دهند که مثانه در حال 
پر شدن است. این اولین احساس ادرار 
مغزی  کنترل  با  می توانیم  ما  که  است 
ببریم و صبر  بین  از  خود آن حس را 
مثانه  در  ادرار  سی سی   500 تا  کنیم 
مثانه  در  دیگر،  عبارت  به  شود.  جمع 

مکانیسمی هست که می تواند اجازه دهد 
مثانه تا 500 سی سی ادرار را در خود 
کارهای  به  ما  کند  کمک  و  دارد  نگه 
روز مره مان برسیم. اگر چنین سیستمی 
وجود نداشت، با هر قطره ای که وارد 
مثانه می شد مجبور می شدیم به سرویس 

بهداشتی مراجعه کنیم. 
وقتی 500 سی سی ادرار در مثانه جمع 
شد، نخست چند قطره ادرار وارد ابتدای 
مجرای خروجی می شود. در این حالت 
اعصاب مجرا به مغز خبر می دهند که 
مغز  سپس  است.  عبور  حال  در  ادرار 
انقباضات عضله مثانه را تقویت می کند 
تا ادرار به طور کامل تخلیه شود. حال 
اگر الیه االستین در مثانه کارایی خود 
را دچار تکرر  فرد  بدهد،  از دست  را 
ادرار خواهد کرد. این پدیده معموال در 

سنین باال مشاهده می شود. 
از سوی دیگر، اعصابی که از مثانه خارج 
می شوند، وارد نخاع شده و از آنجا به 
مغز می روند پس این مسیر باید کامال 
دلیل  همین  به  باشد.  بی نقص  و  سالم 
کسانی که دچار ضایعات عصبی نخاعی 
در  که  افرادی  مثل  مغزی می شوند،  و 
حوادث آسیب می بینند و ضربه مغزی 
قطع  نخاعشان  از  قسمتی  یا  می شوند 
می شود، بیماران مبتال به پارکینسون و... 
در کنترل ادرار خود مشکل پیدا می کنند 

و دچار تکرر ادرار می شوند. 
بد نیست بدانید ما در روز حدود 1/5 لیتر 
ادرار دفع می کنیم که اگر به ساعت در 
نظر بگیریم ساعتی 110 تا 115 سی سی 
ادرار می شود. بنابراین مثانه 500 سی سی 
ما 4 تا 5 ساعت وقت دارد تا پر شود و 
هر 5 ساعت یکبار توالت رفتن کامال 

طبیعی است.
حال تصور کنید پروستات مردی بزرگ 
شده و مجرای ادرار را تنگ کرده  و ادرار 
نمی تواند به طور کامل از مثانه خارج 
توالت  بار  هر  در  مثانه  درنتیجه  شود. 
رفتن فقط نیمی از ادرار یا حتی کمتر 
از آن را تخلیه می کند و بقیه ادرار در 
مثانه باقی می ماند. در نتیجه فرد مجبور 

است هر یک  ساعت یکبار ادرارش را 
»تکرر  هم  حالت  این  به  کند.  تخلیه 

ادرار« گفته می شود. 
مثانه برخی افراد هم به دالیلی مثل ابتال 
به بعضی بیماری ها مانند بیماری سل، 
کوچک می شود و ظرفیت ادراری پایین 
زودبه زود  است  مجبور  فرد  و  می آید 

خود را تخلیه کند.
افرادی هم که در مثانه شان توده یا غده ای 
از  را گرفته،  مثانه شان  دارند که حجم 
تکرر ادرار رنج می برند. همچنین خانم ها 
بعد از دوره یائسگی دچار تنگی مجرای 
ادرار می شوند و نمی توانند ادرارشان را 
خوب تخلیه کنند. درنتیجه این افراد هم 
ادرار باقی مانده در مثانه دارند و مجبورند 

دفعات بیشتری آن را تخلیه کنند.
مهم ترین  از  یکی  هم  ادراری  عفونت 

دالیل تکرر ادرار است.
حساس  را  مثانه  عصب های  عفونت، 
می کند. از این رو، با کمترین حجم ادرار 
در مثانه، اعصاب آن تحریک می شود و 
به  وقتی  اما  پری می کند  احساس  فرد 
سرویس بهداشتی می رود فقط در حد 
چند قطره ادرار دارد. البته هنگام عفونت، 
عالوه بر تکرر ادرار عالئمی مانند سوزش 

و درد هم فرد را آزار می دهد.
وجود سنگ در مثانه هم می تواند در آن 
التهاب ایجاد کرده و مشابه عفونت عمل 
کند. جالب است بدانید بسیاری از افراد 
با توجه به شرایط محیطی دچار تکرر 
ادرار می شوند، مثال خیلی ها در فصل 
زمستان یا در شرایط استرس، اضطراب، 
نگرانی، ترس، وسواس و... تکرر ادرار 
می گیرند زیرا تحریکات مغزی به مثانه 
فرمان می دهد که هرچه سریع تر خود 

را تخلیه کند.
در واقع این نوع تکرر ادرار ربطی به 
مثانه ندارد و به مغز مربوط می شود. به 
هرحال تکرر ادرار هر علتی که داشته 
که  افرادی  و  است  آزاردهنده  باشد، 
این مشکل را دارند باید برای بررسی، 
یافتن علت و درمان آن حتما به پزشک 

مراجعه کنند.

وزن  با  ساله   52 خانمی  اول:  پرسش 
79 کیلوگرم و قد 162 سانتی متر هستم. 
دفع پروتئین داشتم و تحت نظر پزشک 
دارو مصرف می کردم و همچنان انسولین 

می زنم.
در حال حاضر به هیچ عنوان پروتئین 
کنید  راهنمایی  لطفا  نمی کنم.  استفاده 
می توانم  موادی  چه  پروتئین  جای  به 

مصرف کنم؟ 112****0916
پرسش دوم: چه کنیم تا هنگام کاهش 
خراب  صورتمان  فرم  و  پوست  وزن 

نشود؟ 553****0912
پرسش سوم: در شلغم چه ویتامین هایی 
مصرف  می شود  گفته  که  دارد  وجود 
است؟  مفید  سرماخوردگی  برای  آن 
شلغم  می گویند  که  است  درست  آیا 
است؟  طبیعی  پنی سیلین  از  سرشار 

0910****794

پاسخ

نیستانی تیرنگ  دکتر 
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

ما  که  است  این  واقعیت  اول:  پاسخ 
رژیم  از  را  پروتئین  نباید  و  نمی توانیم 
ماده  پروتئین  کنیم.  حذف  غذایی مان 

نیست. مغذی زائدی 
جالب است بدانید اسم پروتئین از یک 
واژه التین به معنای »درجه اول اهمیت« 
گرفته شده؛ یعنی مصرف پروتئین برای 
حیات انسان بسیار مهم است. به همین 
غذایی  رژیم های  محدودترین  در  دلیل 
موارد خاصی  برای  که  پروتئین  نظر  از 
ممکن است تجویز شود، حداقلی برای 
آن  که  می شود  گرفته  نظر  در  پروتئین 
و  شرایط  براساس  تغذیه  متخصص  را 
می کند.  تجویز  و  محاسبه  فرد  بیماری 
ضمن اینکه پروتئین در همه مواد غذایی 
از جمله نان، برنج و... یافت می شود اما 
در بعضی مواد غذایی کمتر و در برخی 

است. بیشتر 
بنابراین حذف پروتئین از برنامه غذایی 
نیست، مگر در موارد خاص که  عملی 
تجویز  و  تنظیم  تغذیه  متخصص  را  آن 

خواهد کرد. 
با توجه به شرح حالی که داده اید چنین 
به نظر می رسد که تغییرات قند خون که 

اتفاق  شما  در  دیابت  بیماری  دنبال  به 
در  رسانده،  آسیب  کلیه هایتان  به  افتاده 
حدی که پروتئین به راحتی می تواند از 

کلیه عبور کند و وارد ادرار  شود.
در حال حاضر چند توصیه برایتان دارم؛ 
نخست اینکه شما هر روز دوز ثابتی از 
انسولین دریافت می کنید پس باید میزان 
غذایی هم که مصرف می کنید ثابت باشد. 
به عبارت دیگر، در حالت عادی میزان 
انسولین خون ثابت نیست و با خوردن 
غذا و افزایش قند خون، انسولین بیشتر 
ترشح می شود و با کاهش قند خون میزان 
ترشح انسولین هم کاهش می یابد اما این 
چون  ندارد  وجود  شما  بدن  در  حالت 
انسولین  از  باید هر روز دوز مشخصی 

را مصرف کنید.
در  که  غذایی  مقدار  نباید  رو،  این  از 
طول روز مصرف می کنید و ترکیب آن 

هر روز تغییر کند.
تغییرات روزبه روز غذا و اینکه یک روز 
زیاد غذا بخورید و روز دیگر کم، باعث 
قند خون  پایین رفتن بسیار زیاد  باال و 
می شود و این مساله به عروق، کلیه ها، 

اعصاب و... آسیب می زند.
نظر  تحت  که  است  این  کار  بهترین 
متخصص تغذیه باشید و براساس رژیمی 
که برایتان تنظیم و تجویز می شود، عمل 
بدنی  فعالیت  داشتن  دوم  توصیه  کنید. 
مناسب است. روزی 30 دقیقه پیاده روی 
کمی تند، حداقل 5 روز در هفته می تواند 
در تنظیم قند خون بسیار مفید باشد. توصیه 
سوم اینکه خودسرانه برنامه  غذایی تان را 
تغییر ندهید و حتما با متخصص تغذیه 

کنید. مشورت 

پاسخ دوم: به زبان ساده، وقتی ما غذا 
می خوریم، مواد غذایی در معده و روده 
هضم و جذب می شوند و از راه خون 
می روند.  بدن  مختلف  قسمت های  به 
غذایی  مواد  به  نمی توانیم  ما  بنابراین 
نشانی بدهیم که کجا بروند و کجا نروند.

دنبال  به  صورت  شدن  جمع  و  الغری 
پیروی از رژیم های کاهش وزن تغییری 
است که ما چندان نمی توانیم در آن مداخله 
کنیم. این مساله به سن، ژنتیک فرد، سرعت 
کاهش وزن و برنامه غذایی ای که از آن 
بسیاری  دارد.  بستگی  می شود،  پیروی 
صورت  ژنتیک شان  اساس  بر  افراد  از 

گردی دارند و با کاهش وزن های باال هم 
نمی شود  ایجاد  در صورت شان  تغییری 
اما افرادی که صورت کشیده ای دارند با 
کوچک ترین کاهش وزنی دچار الغری 

در صورت می شوند.
برای این مساله کار زیادی نمی توان انجام 
داد. ضمن اینکه تغییرات پوست در سنین 
از  بیشتر  قطعا  وزن  کاهش  از  پس  باال 

بود. پایین تر خواهد  سنین 
 باید ببینید کدام عامل برای شما مهم تر 
است؟ تندرستی در طوالنی مدت یا داشتن 
هر  به  زیرا  کوتاه مدت؟  در  زیبا  چهره 
افزایش سن، صورت و پوست  با  حال 
آن تغییراتی خواهند داشت بنابراین بهتر 
است بیشتر به فکر تندرستی و سالمتتان 

باشید.
نکته دوم اینکه کاهش وزن های پرشتاب 
و سریع بیشتر بر چهره تاثیر ناخوشایند به 
جا می گذارند و به همه قسمت های بدن 
از جمله پوست آسیب می زنند بنابراین 
به هیچ وجه از رژیم های غیراصولی و 
غیرعلمی که مدعی اند در زمان کوتاهی 
پیروی  را کاهش می دهند،  زیادی  وزن 
نکنید و برای این کار حتما به متخصص 
تغذیه مراجعه و طبق برنامه ایشان عمل 
کنید. عالوه بر این مایعات زیاد بنوشید 
و میوه و سبزی در حدی که متخصص 
تغذیه برایتان تعیین کرده مصرف کنید. 
خواب خوب هم می تواند تاثیر مطلوبی 

بر چهره داشته باشد.

حاوی  شلغم  که  باور  این  سوم:  پاسخ 
نیست و خود  است، درست  پنی سیلین 
داروی پنی سیلین هم از نوعی قارچ تهیه 
می شود. شلغم از نظر مواد مغذی ارزش 
مانند  فقط  ندارد،  خاصی  خیلی  غذایی 
اگر  و  است  فیبر  حاوی  سبزی ها  همه 

C است. حرارت نبیند دارای ویتامین 
مواد  هم  مقداری  شلغم  این،  بر  عالوه 
نوعی  و  نشاسته  مقدار  اما  دارد  معدنی 
که در آن هست برای افرادی که سرما 
خورده اند، گلودرد دارند، دچار مشکالت 
تنفسی شده اند یا به دلیل تب از بوی غذا 
بدشان می آید و نمی توانند غذا بخورند، 
مفید است و حالت التیام بخش دارد اما 
شواهد علمی که نشان دهد مصرف شلغم 
تا  دارد،  سرماخوردگی  در  درمانی  اثر 

جایی که اطالع دارم، وجود ندارد.

پرسش اول: شوهرم به بیماری هموفیلی مبتالست و از 
سال 1370 به هپاتیتC هم مبتال شد. در حال حاضر 
1سال است که زیر نظر پزشک و داروهایی که برایش 
تجویز کردند بیماری هپاتیتش درمان شده اما متاسفانه 
همسرم سیروز کبدی هم دارد. چه باید بکند تا سیروزش 

پیشرفت نکند؟ لطفا راهنمایی کنید.
بود  سالی  یک  هستم.  ساله   36 خانمی  دوم:  پرسش 
که جوش های دردناک زیرپوستی می زدم. به متخصص 
پوست مراجعه کردم. برایم آزمایش نوشت و مشخص 
شد آنزیم های کبدی ام باال رفته و کبدم چرب است. 
در حال حاضر با توجه به درمان هایی که انجام داده ام 
تا  کبدم  همچنان  ولی  آمده  پایین  کبدی ام  آنزیم های 
حدی چرب است. مدتی است دوباره پوست اطراف 
صورتم جوش های بزرگ و دردناکی می زند. این مساله 
خیلی در روحیه ام تاثیر بدی گذاشته و استرس بسیاری 
در من ایجاد کرده که نکند کبدم آسیب ببیند. لطفا مرا 

راهنمایی کنید. باقری از خرم آباد

پاسخ

دکتر سیدموید علویان
فوق تخصص گوارش و

بیماری های کبد و رئیس شبکه هپاتیت ایران

پاسخ اول: ما در برخورد با بیماری هپاتیت به 2 مورد 
دقت می کنیم؛ یکی آنکه می خواهیم هپاتیت را کنترل یا 
ریشه کن کنیم و دیگر اینکه به وضعیت بیماری کبدی 
توجه کنیم. بد نیست بدانید در گذشته هپاتیتB کنترل 
 Cمی شد، در حال حاضر هم کنترل می شود اما هپاتیت
در گذشته کنترل و اکنون کامال درمان می شود. اگر ما 
بتوانیم بیماری را کنترل و ریشه کن کنیم، پیشرفت آن در 
کبد تا حد زیادی متوقف می شود اما گاهی به دلیل اینکه 
بیماری در فرد ناشناخته می ماند، ویروس کار خودش را 
می کند و به کبد آسیب می رساند و سپس بیمار زمانی به ما 
مراجعه می کند که بیماری پیشرفت کرده و عالئم کبدی 
کامال آشکار شده اند. در این شرایط کار پزشک سخت 
یا  باید ویروس هپاتیت را کنترل  خواهد شد زیرا هم 
ریشه کن کند و هم بیماری کبدی را تحت درمان قرار بدهد. 
متاسفانه بیماری کبدی می تواند به سمت سیروز کبدی 
پیشرفت کند و عوارض شدیدی در کبد به وجود بیاورد. 
همان طور که اشاره شد امروزه ما می توانیم بیماری هپاتیت 
را کنترل کنیم و جلوی پیشرفت آن را بگیریم ولی اگر 
بیماری پیشرفت کرد، باید از درمان های خاص خودش 
وقتی  باشند  داشته  توجه  باید  بیماران  بگیریم.  کمک 
هپاتیتB کنترل یا هپاتیتC ریشه کن می شود باید حتما 
از اضافه وزن و چاقی بپرهیزند، مراقب باشند کبدشان 
الکلی  نکشند، مشروبات  قلیان  یا  نشود، سیگار  چرب 
باشند.  داشته  بدنی  فعالیت  و  ورزش  حتما  و  نخورند 
همه این کارها به سالمت کبد کمک خواهد کرد.نکته 
دیگر در مورد بیماران مبتال به هپاتیتC این است که 
به هیچ وجه نگران ابتالیشان به این بیماری نباشند زیرا 
اگر هپاتیتC زود تشخیص داده شود، با 3 ماه درمان 
اگر دیر تشخیص داده شود، ممکن  ریشه کن می شود. 
نیاز داشته باشد و اگر بیماری  است به درمان 6 ماهه 
کبدی ایجاد شده و به کبد آسیب رسیده باشد، درمان 
خاص خودش را خواهد داشت.برآورد ما این است که تا 
سال 1410 شمسی؛ یعنی تا حدود 13 سال دیگر بتوانیم 
هپاتیتC را در ایران ریشه کن کنیم. الزمه این  کار هم 
این است که دولت، بیمه ها، سازمان های مردم نهاد و... 
به ما کمک کرده و رسانه ها، مردم را به انجام آزمایش 
در گروه های پرخطر تشویق کنند. اگر در گذشته رفتار 
بدهید.  هپاتیت  آزمایش  حتما  باید  داشته اید  پرخطری 
بیمار هستید، بالفاصله تحت  اگر آزمایش نشان بدهد 
درمان قرار خواهید گرفت. خوشبختانه داروهای ایرانی 
درمان هپاتیت موجود است و تحت پوشش بیمه و با 
بنابراین  می گیرد.  قرار  بیماران  اختیار  در  بیمه  دفترچه 
مالی  بضاعت  که  بیمارانی  به  می خواهم  مردم  همه  از 
ضعیفی دارند و نمی توانند درمان های مناسب را دنبال 
کنند، در تشخیص و درمان این بیماری کمک کنید تا 
بتوانیم هپاتیتC را به کلی در کشورمان ریشه کن کنیم.

پاسخ دوم: متاسفانه برخی افراد نسبت به مشکالت یا 
بیماری های خودشان عکس العمل بسیار شدیدی نشان 
می دهند، در حالی که این قبیل بیماری ها کامال قابل درمان 
هستند و اصال جای نگرانی ندارند. در حالت عادی کبد 
پیدا  افزایش  نباید  مقدار  این  اما  دارد  درصد چربی   5
کند زیرا منجر به چرب شدن کبد خواهد شد و ما به 
چشم بیماری به آن نگاه می کنیم. شیوع کبد چرب در 
جامعه ما و در همه دنیا بسیار زیاد شده و جالب اینکه 
بیشتر مبتالیان به کبد چرب اصال مشکل کبدی ندارند. 
بسیاری از این افراد وقتی متوجه می شوند کبدشان چرب 
مراجعه  کبد  و  گوارش  فوق تخصص  به  فوری  است 
می کنند، در حالی که وقتی معاینه می شوند، می بینیم بهتر 
است نزد متخصص تغذیه بروند زیرا بیماری کبدی شان 
تغذیه شان  و  زندگی  شیوه  باید  فقط  و  نیست  جدی 
راه  بهترین  درواقع  کنند.  کم  را  وزنشان  و  اصالح  را 
درمان کبد چرب انجام ورزش و فعالیت بدنی، اصالح 
بیشتر  استفاده  تغذیه،  متخصص  کمک  با  غذایی  رژیم 
از غذاهای دریایی، میوه ها و سبزی ها و کاهش استرس 
است. استرس یکی از علل ایجاد کبد چرب و بروز آکنه 
یا جوش های صورت است. اگر استرس و نگرانی هایتان 
را کاهش دهید، بسیاری از مشکالتتان رفع خواهد شد 
اما نکته ای که باید بدانید این است که جوش صورت 
ممکن  و  ندارد  کبد چرب  با  ارتباطی  موارد  بیشتر  در 
است به سن، هورمون های بدن، داروهایی که مصرف 
از  باید  که  باشد  مربوط  و...  تغذیه ای  عادات  می کنید، 

این نظرها هم مورد بررسی قرار بگیرید.


