
پرسش اول: آیا درست است که نوشیدن 
آب بعضی چشمه های طبیعی می تواند 
سنگ کلیه را حل کند؟ 821****0914

پرسش دوم: شایع ترین علت پرفشاری خون 
در کودکان چیست؟ 022****0912

پاسخ 
دکتر حسین کرمی 

فوق تخصص کلیه و مجاری 
ادراری و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: برخی سنگ های کلیه مانند 
در  اسیداوریکی  یا  سیستینی  سنگ های 
محیط اسیدی تشکیل می شوند و در محیط 
قلیایی از بین می روند. ذات آب چشمه های 
معدنی فقط می تواند روی این گروه از 
سنگ ها موثر باشد، در غیر این  صورت 
سنگ های اگزاالت کلسیم که شایع ترین 
نوع سنگ های کلیوی هستند با نوشیدن 

آب های معدنی از بین نمی روند.

پرفشاری  علت  شایع ترین  دوم:  پاسخ 
خون در کودکان عفونت و آسیب کلیه ها 
و شایع ترین علت عفونت و آسیب کلیه ها، 

برگشت ادراری است.
برگشت ادراری، به خصوص در دختربچه ها 
بسیار شایع است و هر دختربچه ای که دچار 
عفونت های ادراری عودکننده باشد باید حتما 
از نظر برگشت ادراری بررسی شود. برگشت 
ادرار از مثانه به کلیه ها، به خصوص وقتی 
شدت زیادی داشته باشد باعث آسیب به 
کلیه ها می شود و پرفشاری خون در کودک 
را به دنبال خواهد داشت که باید حتما تحت 

پیگیری و درمان قرار بگیرد.

پرسش اول:  آیا ابتال به کبد چرب به 
سن هم بستگی دارد یا در هر سنی ممکن 

است به آن مبتال شد؟ م. از دامغان

پرسش دوم:  آیا برای تشخیص به موقع 
کبد چرب غربالگری خاصی وجود دارد؟ 

0910****649

پرسش سوم: مدام کف پاهایم داغ می شود. 
مشکل  کردم، گفت  مراجعه  پزشک  به 
کبدی دارم. چه رابطه ای بین کبد و داغی 
کف پا وجود دارد؟ 682****0916

پاسخ
دکتر سیدمؤید علویان 

فوق تخصص بیماری های 
گوارش و کبد و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

در  کبد چرب  به  ابتال  اول: خطر  پاسخ 
سنین باالی 40 سال بیشتر است اما متاسفانه 
نادرست،  زندگی  شیوه  دلیل  به  امروزه 
چاقی و افزایش وزن زیاد، کم تحرکی و 
نیز در  ریزه خواری، کودکان و نوجوانان 
معرض خطر ابتال به کبد چرب قرار دارند. 
نتایج مطالعات مختلفی که در ایران انجام 
شده نشان می دهد، حدود 6 تا 7 درصد 
کودکان در سنین پایان دبستان و متوسطه 
به کبد چرب مبتال هستند بنابراین مهم ترین 
مساله در هر سنی حفظ تناسب اندام، داشتن 
تغذیه مناسب و فعالیت بدنی کافی است 

تا جلوی ابتال به کبد چرب گرفته شود.

کبد  که شیوع  است  درست  دوم:  پاسخ 
چرب در جامعه باالست و حدود 30 تا 
40 درصد افراد به کبد چرب مبتال هستند 
اما نمی توان به همه افراد جامعه توصیه کرد 
برای غربالگری کبد چرب اقدام کنند. بهتر 
است کسانی که در معرض خطر بیشتری 
هستند، حتما بررسی های دوره ای را جدی 
بگیرند. از جمله این افراد می توان به افراد 
چاق و با وزن باال، به خصوص کسانی که 
چاقی شکمی دارند، افراد کم تحرک، کسانی 
که نوشابه گازدار یا الکل زیاد می نوشند، 
فراوان مصرف می کنند  نمک  که  افرادی 
و به طور کلی کسانی که تغذیه مناسبی 
ندارند، بیماران مبتال به دیابت و... اشاره کرد. 

پاسخ سوم: مشکل اصلی کبد نیست، بلکه 
اختالالت متابولیک مثل چربی خون باال، 
قند باال، اسیداوریک باال و... مطرح است. 
این عوامل ممکن است باعث داغی کف 
پاها شوند اما این عالمت حتما به این معنا 
نیست که فرد به کبد چرب مبتال شده است. 
با این حال توصیه می شود برای آنکه از 
آزمایش خون  این جهت مطمئن شوید، 
بدهید تا تست های کبدی و سایر عوامل  

خونی تان بررسی شوند.

با خوانندگان شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت16

هم  او  می دهد.  میوه  زیاد  فرزندم  به  همسرم  اول:  پرسش 
دوست دارد و می خورد. همسرم معتقد است مصرف میوه 
برای همه، به خصوص بچه ها مفید است و مصرف زیاد آن 
مشکلی ندارد. آیا این باور درست است؟ 527****0991

پرسش دوم: دختری 13 ساله دارم که 78 کیلوگرم وزن و 163 
سانتی متر قد دارد. برای صبحانه و میان وعده مدرسه اش چه 
موادی مصرف کند تا وزنش باالتر نرود؟ 532****0912

پاسخ 
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: نه، همواره گفته ایم در مورد تغذیه باید به 3 اصل 
تعادل، تنوع و تناسب دقت کرد. درست است که میوه برای 
اندازه  اما این در صورتی است که به  بدن بسیار مفید است 
منافع  از  میل شود، مثال اگر شما روزی یک سیب بخورید، 
زیاد آن بهره مند خواهید شد اما اگر روزی 10  سیب بخورید، 
کبدتان به تدریج چرب می شود زیرا نوع قند میوه ها، فروکتوز 
است و فروکتوز اضافه و بیش از نیاز در بدن به تری گلیسرید 
تبدیل و در کبد ذخیره می شود و به مرور کبد را چرب می کند. 
کبد چرب امروزه یکی از شایع ترین بیماری های بشر شده که 
این رو،  از  دارد.  مبتال  فرد  برای  متعددی  عواقب  و  عوارض 
گرفتن رژیم میوه برای کاهش وزن یا زیاده روی در مصرف 
منابع حاوی قند فروکتوز نه تنها تاثیری در کاهش وزن و الغری 
نیز  کبد چرب  ایجاد  باعث  وزن  افزایش  بلکه ضمن  ندارد، 
خواهد شد. یادتان باشد توجه نکردن به کبد چرب و درمان 
نکردن آن می تواند درنهایت به سیروز کبدی و سرطان کبد 
منجر شود. بهترین کار این است که در مصرف هر ماده غذایی 
تعادل و تناسب را رعایت کنید. با این کار اغلب نیازهای بدن 
به ریزمغذی ها و درشت مغذی ها تامین می شود و کمتر دچار 
مشکل خواهید شد. الزم به ذکر است همه افراد باید با توجه 
به نیاز و فعالیت شان روزی بین 6 تا 11 واحد نان و غالت، 
3 تا 5 واحد سبزیجات، 2 تا 4 واحد انواع میوه و در حد و 

اندازه کم گوشت استفاده کنند. 
از گوشت  بیشتر  قرمز  به جای گوشت  است  این  بر  توصیه 
سفید از جمله گوشت آبزیان و ماکیان تغذیه کنید. البته مصرف 
گوشت قرمز در کودکان و کسانی که دچار کم خونی فقرآهن 

هستند، اشکالی ندارد. 

پاسخ دوم: وزن دختر شما نسبت به قدش بسیار زیاد است. 
طبق استانداردهای بین المللی، قد یک دختر 13 ساله باید بین 
حداقل 145 سانتی متر و حداکثر 168 سانتی متر و وزنش بین 

34 تا 67 کیلوگرم باشد. 
توجه داشته باشید وزن باال، روی هورمون های رشد و هورمون های 
جنسی نوجوانان تاثیر سوء می گذارد و زمینه ساز ایجاد تخمدان 
پلی کیستیک در دختران می شود و عادت ماهانه شان را به تاخیر 
می اندازد و مسائل و مشکالت فراوانی برایشان ایجاد می کند. 
ضمن اینکه استخوان های کودک و نوجوان چاق، تحمل وزن 
زیاد را ندارند و آنها هم به تدریج دچار مشکل می شوند. البته 
از آنجا که کودکان و نوجوانان در حال رشد هستند، نمی توان 
به آنها رژیم کاهش وزن داد اما می توان با راهنمایی هایی که 
به والدین می دهیم و رژیمی که برای کودک در نظر می گیریم، 
کمک کنیم تا کودکی که اضافه وزن دارد یا چاق است، دیگر 
وزن اضافه نکند و وزنش ثابت بماند اما به خوبی قد بکشد. 
هر سانتی متری که به قد کودک اضافه می شود، یک کیلوگرم 
از اضافه وزن کودک می کاهد و به این ترتیب با افزایش قد، 
وزن به تدریج متناسب می شود. متاسفانه اشتباه والدین در تغذیه 
کودکان از دوران شیرخواری تا 3 سالگی آغاز می شود زیرا 
کودکان در این سنین به دلیل سرعت روند رشد به غذای زیادی 
نیاز دارند و والدین باید غذای کافی و مقوی در اختیار کودک 
قرار بدهند اما از 3 سالگی به بعد، روند رشد و بالندگی کاهش 
پیدا می کند و کودکان از 3 سالگی تا مرحله پیش بلوغ، فقط ماهی 

0/5 سانتی متر قد و 2 کیلوگرم وزن در سال اضافه می کنند. 
بسیاری از والدین این موضوع را نمی دانند و همچنان مانند 
کودک  و  می دهند  قرار  کودک  اختیار  در  زیادی  غذای  قبل 
به تدریج به پرخوری، به خصوص ریزه خواری عادت می کند.
توصیه می کنم برای گرفتن رژیم غذایی مناسب و دانستن در 
مورد اینکه چه غذاهایی در وعده ها و میان وعده ها مصرف شود 
حتما به متخصص تغذیه مراجعه کنید و حتما انجام ورزش و 
فعالیت بدنی را برای دخترتان جدی بگیرید. بهترین ورزش 
هم آب درمانی است. به این صورت که فرد باید وارد آب شود، 
به طوری که آب تا زیر گردنش را بگیرد. سپس در این حالت 
شروع به راه رفتن کند. با این کار فشار روی مفاصل کاهش 
می یابد و راه رفتن با وزن باال به مفصل ها آسیب وارد نمی کند. 
ضمن اینکه آب، انرژی بیشتری در قبال حرکت کردن از فرد 
افزایش  سوزانده شده  کالری  میزان  ترتیب  این  به  و  می گیرد 
به  بار در هفته کمک بزرگی  این فعالیت چند  ادامه  می یابد. 
کاهش وزن خواهد کرد. البته به شرط آنکه رژیم غذایی تنظیم 
و تعدیل شده باشد.نکته بعدی حذف مصرف هله هوله ها است. 
از  یا نوجوان  بدانید هر دانه چیپسی که کودک  جالب است 
رژیم غذایی اش حذف می کند، 11 کیلوکالری انرژی مازاد بر 
نیازش را کم خواهد کرد. حال تصور کنید کالری یک بسته 
چیپس کامل چه اندازه خواهد بود. این مساله در مورد سایر 
هله هوله ها مانند انواع پفک، اسنک، بیسکویت ها و کیک های 
مختلف، انواع شکالت ها و شیرینی ها و... نیز صدق می کند. 
حذف هر کدام از این مواد در کاهش وزن موثر خواهد بود.
توصیه بعدی ام به والدین، پدربزرگ  و مادربزرگ ها یا سایر اقوام 
و نزدیکان این است که محبت خود را با دادن انواع هله هوله ها 
و شکالت ها به کودکان ابراز نکنید یا زیاد به فرزندانتان غذا و 
سایر تنقالت ندهید. یادتان باشد کودکان با غذا خوردن زیاد، 
رشد نمی کنند، بلکه تنها چاق می شوند و بیماری های بسیاری 
سراغشان خواهد آمد. رشد مطلوب و بهینه بدون هرگونه اضافه 
وزن و چاقی با اندازه غذا خوردن و ایجاد تنوع و تعادل در 

رژیم غذایی میسر خواهد شد.

پرسش اول: جوانی 20 سال هستم. مدتی 
پیش سرما خوردم و سپس خوب شدم اما 
اکنون گاهی در قفسه سینه ام درد دارم یا 
وقتی خم می شوم، دردم بیشتر می شود. 
آیا ممکن است قلبم درگیر عفونت تنفسی 

شده باشد؟ 665****0912

پرسش دوم: خانمی 34 ساله هستم. جراحی 
قلب باز انجام داده ام اما همیشه دچار افت 
فشارخون می شوم. آیا این مساله طبیعی 

است؟ 923****0903

پرسش سوم: خانمی 17 ساله هستم. یکی- 
دو روزی است قفسه سینه و دست چپم 
درد می کند. فشارخونم در روزهای عادی 
13 میلی متر جیوه است اما هفته پیش که 
سرماخورده بودم فشارخونم 15 میلی متر 
جیوه بود. سابقه ارثی ناراحتی های قلبی 

هم نداریم.

پاسخ 

دکتر منوچهر قارونی
متخصص قلب و عروق و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: توصیه ما به همه مردم این است 
که هرگز سرماخوردگی را ساده نپندارند. 
در گذشته گفته می شد دوره سرماخوردگی 
بیماری  روز   3 از  پس  و  است  روز   3
بهبود پیدا می کند، در حالی که امروزه به 
دلیل تغییر ویروس ها یا مقاوم شدن آنها، 
دوره سرماخوردگی 10 تا 15 روز طول 
می کشد. همین ویروس ها می توانند پس از 
سرماخوردگی ساده، عالوه بر آبریزش از 
بینی و چشم، عطسه و سرفه و...، تنگی نفس 
هم بدهند و وقتی بیمار  مراجعه می کند 
رادیولوژی  عکس  سینه اش  قفسه  از  و 
قلبش  می شویم  متوجه  می شود،  گرفته 
شده  میوکاردیت  دچار  و  بزرگ  ناگهان 

است؛ یعنی ویروس سرماخوردگی تمام 
عضله قلبش را درگیر کرده و قلب را به 

سمت نارسایی برده است. 
این حالت بسیار خطرناک است و حتی 
پیوند  جراحی  داوطلب  را  فرد  می تواند 
هر  در  می کنم  توصیه  بنابراین  کند  قلب 
سنی که هستید، سرماخوردگی را جدی 

بگیرید. 
حتما برای درمان به پزشک مراجعه کنید، 
هنگام  و  باشید  داشته  کافی  استراحت 
سرماخوردگی فعالیت بدنی خاصی انجام 
برای  می کنم  توصیه  هم  شما  به  ندهید. 
بررسی درد قفسه سینه تان حتما به پزشک 

کنید. مراجعه 

پاسخ دوم: با توجه به سن تان احتماال پیوند 
رگ های قلب انجام نداده اید و مشکل تان 
مربوط به دریچه های قلب بوده است. به 
هر حال هر عملی باعث می شود عملکرد 

قلب و میزان فشارخون تغییر کند. 
وقتی بیماری، جراحی قلب انجام می دهد، 
قلبش با کمک پمپ، پمپاژ می شود؛ یعنی 
خون با کمک پمپ به سایر قسمت های 
عملکرد  قطعا  و  می شود  فرستاده  بدن 
پمپ مانند قلب نیست زیرا پمپ، خون 

را به شکل مقطعی پمپاژ می کند. 
که  بیمارانی  می شود  سبب  مساله  این 
جراحی قلب انجام داده اند، بعد از عمل 
مشکالتی  بعد  سال  دو  یکی-  حدود  تا 
تغییر  شایع تر  همه  از  که  باشند  داشته 
در خلق وخو است. این افراد خیلی زود 
عصبانی و ناراحت می شوند، پرخاشگری 

و...  می کنند 
قلب  جراحی  از  بعد  فشارخون  افت 
اگر  نیست.  نگران کننده ای  و  مهم  مساله 
می توانید  بود  پایین  خیلی  فشارخونتان 
فشارخون  اگر  اما  بخورید  نمک  کمی 
برایش  نمک  مصرف  باشد،  باال  فردی 

مانند سم خطرناک خواهد بود.

پاسخ سوم: فشارخونی که دارید، نشان 
را  خون  پرفشاری  زمینه  شما  می دهد 
دارید بنابراین باید سعی کنید از هم اکنون 
مصرف نمک را کم کنید و به جای آن از 
سایر طعم دهنده ها مانند سرکه، آب لیمو، 
آب غوره، آب نارنج و... به شرط آنکه به 
آنها نمک اضافه نشده باشد، استفاده کنید. 
یک  ارثی  سابقه  از  افراد  اوقات  گاهی 
بیماری مانند پرفشاری خون در خانواده شان 
این  است  ممکن  زیرا  هستند  بی اطالع 
بیماری در پدربزرگ و مادربزرگ و سایر 
اجدادشان وجود داشته باشد و اکنون آنها 
از آن بی خبرند. به طور کلی ما انتظار نداریم 
افراد در سنین کم دچار پرفشاری خون باشند. 
اگر فردی مانند شما این مشکل را داشته 
باشد باید از نظر غدد هورمونی، به خصوص 
به  ما  ولی  شود  بررسی  فوق کلیوی  غده 
دیگری  بیمارهای  با  پرفشاری خون  جز 
داریم.  سروکار  هم  کاردیومیوپاتی  مانند 
دارند  زیادی  بسیار  دالیل  بیماری ها  این 
کنند  درگیر  هم  را  جوانان  می توانند  که 
بنابراین ما نباید فکر کنیم اگر سن فردی 
کم است، به بیماری قلبی مبتال نخواهد شد. 
متاسفانه بسیاری از والدین بر این باورند که 
دادن غذاهای پرچرب به کودکان مشکلی 
که  پرچربی  غذای  که  حالی  در  ندارد، 
در  را  خود  اثر  می خورد،  کودک  امروز 
از  بنابراین  داد  40 سالگی نشان خواهد 
را  کودکان  تغذیه  کودکی  دوران  همان 
جدی بگیرید و از دادن غذاهای پرچرب 

و شور به آنها خودداری کنید. 
همچنین به دلیل جوان بودن از کنار هیچ 
عالمتی نگذرید و نگویید خودش خوب 
قیمت  به  کار می تواند  این  زیرا  می شود 
سالمت و جان انسان تمام شود. به شما 
هم توصیه می کنم به دلیل فشارخون باالیی 
که دارید و دردی که به تازگی سراغتان 
آمده، حتما به متخصص قلب مراجعه کنید 

تا مورد بررسی و درمان قرار بگیرید.

پرسش اول: آیا غلظت خون در بارداری 
برای مادر و جنین مشکل ایجاد می کند؟ 

0990****290

و  داده ام  خون  آزمایش  دوم:  پرسش 
میزان پالکت خونم 488 است. آیا این 
عدد نشان دهنده مشکلی در خونم است؟ 

0913****994

پرسش سوم: خانمی 30 ساله هستم که 
اوقات  بیشتر  و  دارم  قلب  تپش  همیشه 
هم احساس خستگی می کنم. آیا ممکن 
است این عالئم به دلیل وجود مشکلی 

در خونم باشد؟ هوشمند از تهران

پاسخ 
دکتر سیدمحسن رضوی
فوق تخصص بیماری های 

خون و سرطان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر خانمی به دالیل اولیه دچار 
غلظت خون باشد باید ابتدا غلظت خونش 
را زیر نظر پزشک متخصص خون برطرف 

کند و تا زمانی که این مشکل را دارد نباید 
باردار شود زیرا تامین انرژی جفت بسیار 
مهم است و اگر غلظت خون باال باشد و 
نرسد،  کافی  اکسیژن  و  انرژی  جفت،  به 

ممکن است جنین سقط شود. 
به طور کلی، خون خانم ها در دوران بارداری 
و از ماه سوم و چهارم به بعد به دلیل احتباس 
آب در بدن به طور کاذب رقیق می شود و 
بارداری  دوران  در  باید  که  اصلی  مساله 
به آن توجه کرد، کم خونی فقرآهن است.

به  مورد  این  در  اظهارنظر  دوم:  پاسخ 
دارد.  بستگی  خونتان  هموگلوبین  میزان 
به  باید  باشد  باال  هموگلوبین  میزان  اگر 
پزشک متخصص خون مراجعه کنید تا از 
اما  بررسی شوید  اولیه  نظر غلظت خون 
اگر میزان هموگلوبین پایین باشد، ممکن 
است دچار کم خونی فقرآهن شده باشید که 
در این  صورت با مصرف مکمل آهن زیر 
نظر پزشک و رفع کم خونی میزان پالکت 

خونتان اصالح خواهد شد.
اگر میزان هموگلوبین طبیعی باشد، ممکن 
است علت افزایش پالکت وجود التهاب 
باشد که موجب شده  یا عفونت در بدن 
میزان پالکت به طور واکنشی افزایش پیدا 

کند. در این صورت بهتر است 2 تا 3 هفته 
بعد آزمایش خونتان را تکرار کنید زیرا با 
رفع التهاب یا عفونت میزان پالکت اصالح 

خواهد شد.

دائم  و خستگی  قلب  تپش  سوم:  پاسخ 
بسیاری  که  هستند  رایجی  کامال  عالئم 
از  جوان  خانم های  به خصوص  افراد،  از 
وجود آنها شکایت دارند و نمی توان آنها 
دانست،  مربوط  بیماری  به یک  را صرفا 
حتی ممکن است معاینه ها و بررسی های 
فرد از شبکه عصبی مرکزی گرفته تا قلب 
و ریه و سایر ارگان های بدن هیچ مشکلی 
نشان ندهند اما همچنان فرد از تپش قلب 
و خستگی شکایت داشته باشد. بیشتر این 
استرس  و  دلیل مسائل عصبی،  به  عالئم 
حل  با  بنابراین  می شود  ایجاد  اضطراب 
یا  روان شناس  زیرنظر  استرس زا  مشکل 
به تدریج  هم  جسمی  عالئم  روان پزشک 
برطرف خواهند شد. با وجود این، از آنجا 
که شما خانم هستید، بد نیست آزمایش 
پایین  خونتان  غلظت  اگر  بدهید.  خون 
ارتباط  آن  به  را  عالئمتان  می توان  باشد 
داد اما در مجموع بیشتر باید دنبال دالیل 

عصبی بود.

پرسش اول:  مردی 53 ساله هستم. مدتی 
است معده ام تحمل نگهداری غذا را ندارد 
و حالت تهوع و استفراغ دارم. آیا دچار 
بکنم؟  باید  چه  شده ام؟  خاصی  بیماری 

0913****038

پرسش دوم:به دلیل ورم معده و دفع خون 
به پزشک مراجعه کردم و اندوسکوپی انجام 
دادم. مشخص شد به میکروب هلیکوباکتر 
برای  و  چیست  میکروب  این  آلوده ام. 
ریشه کنی آن چه باید کرد؟ 900****0915

پرسش سوم: آیا مصرف قرص متادون در 
طوالنی مدت می تواند خطر ابتال به کبد چرب 

را افزایش دهد؟ 618****0938

پاسخ
دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بیماری های 
گوارش و کبد و عضو 
هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

تازگی  به  مشکل  این  اگر  اول:  پاسخ 
این عالمت وزن کم  کنار  ایجاد شده و 

کرده اید یا کم خون شده اید، ممکن است 
باشید که  یا زخم هایی شده   تنگی  دچار 
تنگ  را  دوازدهه  به  معده  خروجی  راه 
کرده اند اما اگر مدت هاست از این عارضه 
دیگری  جسمی  عالمت  و  می برید  رنج 
ندارید، احتماال دچار نوعی تیک عصبی یا 
اضطراب شده اید. توصیه کلی این است، 
استفراغ  و  تهوع  دچار  که  افرادی  همه 
به  عالئمشان  علت  بررسی  برای  هستند 
پزشک فوق تخصص گوارش مراجعه کنند 
و یک بار اندوسکوپی شوند. اگر مشکلی 
از لحاظ زخم و تنگی در معده و دوازدهه 
اضطرابی  مشکالت  باید  نداشت  وجود 

بیمار را پیگیری و درمان کرد.

نوعی  هلیکوباکترپیلوری  دوم:  پاسخ 
گوارش  دستگاه  در  که  است  باکتری 
و  تکثیر  و  دارد  وجود  زیادی  افراد 
خطر  گوارش  دستگاه  در  آن  افزایش 
باال  را  معده  سرطان  و  زخم  ایجاد 
همه  نیست  نیازی  این حال  با  می برد. 
افراد جامعه از نظر وجود این میکروب 
در دستگاه گوارش شان بررسی یا درمان 
شوند. با توجه به اینکه شما دچار ورم 
معده و دفع خون شده اید، پزشک برای 

بررسی علت، برایتان اندوسکوپی تجویز 
کرده و پس از انجام آن، وجود باکتری 
است.  شده  محرز  پیلوری  هلیکوباکتر 
بهترین کار این است مصرف داروهایی 
که پزشک برایتان تجویز کرده را جدی 
بگیرید و آنها را به موقع و تا پایان دوره 
درصد  این کار  با  کنید.  مصرف  درمان 
موجود  هلیکوباکترهای  از  قابل توجهی 
در دستگاه گوارشتان از بین می روند و 
عالئم گوارشی تان بهبود خواهند یافت.

پاسخ سوم: متادون دارویی است که اعتیاد 
کمتری ایجاد می کند و در مراکز ترک اعتیاد 
سپس  و  می کنند  مخدر  مواد  جایگزین 
تا  به تدریج کاهش می دهند  میزان آن را 
به مرور فرد معتاد را ترک دهند. مصرف 
کبد چرب  موجب  متادون  طوالنی مدت 
به  که  افرادی  کلی،  به طور  اما  نمی شود 
سمت مصرف مواد مخدر می روند، زمینه 
افسردگی و اضطراب دارند که این موارد 
باید ریشه یابی و به درستی و اصولی درمان 
شوند تا فرد دیگر به سمت مصرف مواد 
مخدر نرود. در این  صورت نیازی نیست 
طوالنی مدت  اعتیادش  ترک  برای  فرد 

متادون مصرف کند.


