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◾شرط معدل در آزمونهای استخدامی ،قانونی نیست
دیـ ــوان عــدالــت اداری بــا ص ــدور رأی ــی اع ــام ک ــرد درج
شرط معدل در آزمونهای استخدامی ،قانونی نیست.
دیدگاه این هیئت این است که اوال ًماده ۴۲قانون مدیریت
خدمات کشوری به عنوان یک قانون عــام ،تحصیالت
دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت
به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده و ثانیا ًشرط معدل
دستگاهها را در شایسته گزینی واقعی محدود میکند.

حقموجاق فضای
زی
امید ادیب «بـرای هر شکایت
چـنــدصــد میلیون تــومــان کنار
میگذارند تا حرفشان را به کرسی
بنشانند! حتما ًمیپرسید این
پولهنگفتازکجامیآید؛پاسخ
روش ــن اســت از تعویض پالک
خودرو شما و من در دفاتر اسناد
رس ـمــی!» .اینها اظ ـهــارات یک مقام مسئول در
ناجا یا مردم ِمعترض به ماجرای ثبت اسناد رسمی
در دفاتر نیست؛ بلکه سخنان یکی از سردفتران
مشهدی است که در پی گزارش هفته گذشته قدس
با تیتر «البی سردفتران دست بردار نیست» برای ما
بازگو کرده است .ظاهرا ًابعاد البی تعداد معدودی از
سردفتران که کلیت این قشر فرهیخته را بدنام کرده،
بسیار عمیقتر از آن چیزی بود که تصور میشد؛ البی
گستردهای که نه از پولپاشی برای خریدن نمایندگان
و تهدید رسانهها ابایی دارد و نه حتی از شکایتهای
مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود
کردهاند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع
سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم
دریغ نمیکند!

◾

◾البی برای اثر گذاری بر مجلس
البــی سنگینی که از ســوی برخی چهرههای دفاتر
رسمی در حال انجام است ،زمانی اهمیت مییابد
که بدانیم در حال حاضر طرح استفساریهای در
مجلس در نوبت رسیدگی است که قرار است ماده
 29قانون جرایم رانندگی را تفسیر کند .این ماده
مستمسک اصلی دفاتر اسناد رسمی برای کشاندن
مردم به محضرهاست و بنا بر شنیدههای قدس از
فضای مجلس ،اکثریت قاطع نمایندگان معتقدند
برگ سبز ،سند رسمی بوده و نیازی به حضور دوباره
مردم در دفاتر اسناد رسمی نیست .یکی از سردفتران
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◾بانک اطالعاتی مجرمان متواری راهاندازی میشود
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه از راهانــدازی بانک اطالعاتی
مجرمان متواری خبر داد و گفت :با راهاندازی این سرویس
هیچگونه خدماتی به مجرمان متواری ارائه نخواهد شد .به
گزارش تسنیم محمد کاظمیفرد ضمن اعالم این مطلب
افزود :در زمینه ممنوعالخروجی ،سرویسی ایجاد خواهد
شد که بهمحض ممنوعالخروج شدن این مسئله به فرد با
ارسال پیامک اطالع داده شود.

انتشارخبرمحکومیتقطعیاشکانمیرآرمندهی
مدیرعاملپلتفرم«دیوار»بهسهماهویکروزحبس
بهاتهام«فراهمنمودنموجباتفسادوفحشاازطریق
ایجادتبلیغاتمراکزفسادوفحشا»،درروزهایاخیر
سؤاالتوابهامهاییراازسویکاربرانشبکههای

◾

◾ظرفیتهای کمیسیون اصل  ۹۰شناخته نشده است
رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت :ظرفیتهای
اصل  ۹۰همچنان ناشناخته است و خیلی از مسئوالن
از این ظرفیت خبر ندارند .در کمیسیون اصل ۹۰ظرفیت
پاسخگویی وجود دارد ولی به دلیل ناشناخته بودن این
اصل این ظرفیت نادیده گرفته میشود .حسن شجاعی
افزود :باید مدارک و مستندات کامل را جمعآوری کنیم تا
قضات با دست باز حکم در خصوص پرونده صادر کنند.

اجتماعیورسانههابههمراهداشتهاست.بهگزارش
فارس باقرانصاریحقوقدانوعضوهیئتعلمی
دانشگاهدرگفتوگوبافارسنبودقوانینمشخص
درخصوصمسئولیتپلتفرمهاوعدمشناختکافی
قضاتازموضوعاتحوزهکسبوکارراعاملصدور

◾

◾پایان رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هستهای
کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با
اشاره به اینکه ترور شهدای عزیز هستهای ،جنایت علیه
بشریتاست،ازبیعملیوسکوتسازمانهایبینالمللی
و کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم در قبال این جنایت
انتقاد کرد و گفت :دادگستری تهران ،رسیدگی حقوقی به
چهار پرونده ترور دانشمندان هستهای را به پایان رسانده
است و بهزودی حکم مربوط ابالغ خواهد شد.

آراییمانندمحکومیتمدیرعاملدیوارمیداند.وی
معتقداستصدورچنینآراییامنیتاکوسیستم
کسبوکارهایفضایمجازیرابههممیزندو
جوانانبسیاریکهدراینحوزهفعالهستندرادچار
یأسواضطرابخواهدکرد.

البیگستردهای برای زمین زدن کفایت برگ سبز خودرو شکل گرفته است

افشاگری سردفتران علیه سردفتران

درباره تالشهای مخالفان برگ سبز به ما میگوید:
این افراد در تهران در جریان تصویب همین ماده در
سال  1389حتی از دادن امتیاز دفاتر اسناد رسمی
به نمایندگان مخالف این طرح نیز ابایی نداشته و
در برخی جلسات مربوط با نهادهای تقنینی سکه
تــوزیــع کــردنــد کــه ایــن مسئله یــک آبــروریــزی بـرای
صنف ما بود.

◾

◾تمرد در برابر دستور دادستان

یکی دیگر از سردفتران گفتوگو کننده با ما میگوید:
«پس از آنکه اواســط شهریور ماه دادستان کل در
نامهای به دادستانهای کشور اعــام کــرد محاکم
موظف به پذیرفتن برگ سبز به عنوان سند رسمی

خبر
روز

هستند،نشستیدرتهرانباحضوربرخیسردفتران
تشکیل شد که خروجی آن فقط و فقط مقابله با
دستور دادستان بود تا دفاتر از تنظیم سند وکالت و
توکیل بدون انجام انتقال قطعی خودداری کنند .به
اذعان افراد شرکت کننده میلیونها تومان هزینه روی
دست کانون سردفتران داشت».
وی با اشاره به اینکه مطابق رأی سال گذشته دیوان
عدالتاداری،دفاتراسنادرسمیمکلفهستندروی
برگسبز،وکالتتنظیمکنندامادفاتراینکارراانجام
نمیدهند ،گفت :علت این استنکاف این است که
وکالت کاری یک سند خودرو تقریبا ًیک دهم تنظیم
سند قطعی هزینه دارد .در حالی که بیش از نیمی از
درآمد دفاتر اسناد رسمی ،از سندهای انتقال قطعی

خودرو بوده اما پس از دستور دادستان این درآمد به
صفر نزدیک شده است .این جریان بعد از دستور
دادستان هم فراخوانی در بین سردفتران منتشر کرد
و از آنها خواست که هر تولید رسانهای میتوانند
دربــاره ضــرورت تنظیم سند رسمی انجام دهند و
بودجه الزم را هم برای کمیته تبلیغات خود در نظر
گرفته است.

◾

◾درآمد میلیاردی سند خودرو
به جیب عده ای خاص میرود

آن طور که سردفتران میگویند هیچ کدام از اسنادی
که در محضر ثبت میشود ،به راحتی اسناد خودرو
نیست و در عین حــال بیشترین درآم ــد را بــرای

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رابطه با دیابت هشدار می دهد؛

سردفتراندارد؛چراکهتنظیمسندیکمنزلیازمین،
ممکن است چند هفته طول بکشد و در نهایت یک
میلیون تومان هزینه داشته باشد .اما اسناد خودرو
در یک ربع یا نیم ساعت تنظیم میشود .اما نکته
اینجاست که این درآمد تنها به جیب عدهای خاص
از دفترداران میرود .یکی دیگر از سردفتران شاغل
در مشهد در گفتوگو با ما میگوید« :در مشهد
تقریبا 360دفترخانه داریم که تنها حدود 50مورد از
اینها در چهار خیابان گاز ،خرمشهر ،معلم و شهید
ساجدی هستند و عمال ًمابقی دفاتر از دریافت
پروندههای خــودرو محروم هستند» .به گفته این
دفتردار ،در تهران یک دفترخانه در مقابل در تعویض
پالک ماهانه تا مبلغ  500میلیون تومان درآمد دارد.
این دفتردار با اشاره به اینکه نباید دوبار از مردم هزینه
انتقال خودرو گرفت ،میگوید :در یک سند خودرو
صفر برای اتومبیل تیبا که حدودا ًیک میلیون و 400
هزار تومان میشود ،تنها حدود  400هزار تومان به
دفتر اسناد رسمی میرسد و مابقی نصیب سازمان
ثبت میشود ،بنابراین این دست و پا زدنها برای این
مبلغ ،عجیب به نظر میرسد .سردفترانی که با ما
توگو کردهاند در پایان به درستی تأکید میکنند
گف 
باید حساب سردفتران شریف را از این جریان البیگر
جدا کرد ،جریانی که هیچ چیز جز منفعت اقتصادی
خود نمیشناسند ،برای این جریان نه منافع مردم
مهم است ،نه تفسیر صحیح قانون و نه حتی آبروی
توگوکننده
صنف سردفتران .آن چه سردفتران گف 
با ما مطرح کردند بسیار گستردهتر و وحشتناکتر
از آنچه بــود که در ایــن گــزارش مطالعه کــردیــد ،در
شهــای بعدی دربــاره رابطه رانــت آلــود بعضی
گــزار 
سردفتران با مسئوالن مربوط که در برخی مــوارد
منجر به جعل در شناسنامه و کوچک کــردن سن
فرد بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده،
خواهیم نوشت!

کاهش
 ۵۰درصدی
جرایم نیروهای
مسلح

حجت االسالم
والمسلمین
احمدرضا پورخاقان
رئیس سازمان قضایی
نیروهای مسلح از
کاهش  ۵۰درصدی
جرایم نیروهای
مسلح از ابتدای
اجرای سیاستهای
پیشگیری از وقوع
جرم از سال ۷۶تاکنون
خبر داد .وی افزود:
سازمان قضایی
نیروهای مسلح در
راستای سیاستهای
فرماندهی کل قوا و
اجرای مفاد قانون
اساسی در جهت
پیشگیری از وقوع جرم
با همکاری نیروهای
مسلح گامهای بلندی
برداشته است.
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خـاموش قـرن!

مازندران-حسیناحمدی:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
راستای اطلاع رسانی و ارتقا سطح آگاهی مردم دیار
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سلامتی
خودوحفظاینگوهرارزشمنددستبهامریمهم
زدهوباترویجفرهنگخودمراقبتیسعیبربالابردن
سطح سلامت مردم مازندران دارد .در گزارشی که
پیش رو دارید ،راههای کنترل دیابت و اقدامات
۱۹مورد
مورد
احتیاطیبیماراندرزمانهمهگیریکووید۱۹
بررسیقرارگرفتهاست.
یکیازگروههاییکهدردوراناپیدمیویروسکرونا
در معرض خطر قرار دارند ،افرادی هستند که به
دیابت مبتلا هستند .این بیماران در صورت ابتلا
به کرونا با مشکلات عدیدهای روبرو میشوند که
گاهی موارد حتی خطر مرگ را به همراه دارد .دیابت
از بیماریهای شایع عصر حاضر است که به دنبال
شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری به
سرعتدرحالافزایشاست.
افزایششهرنشینیوصنعتیشدنجوامعبشری
بهمعنایتغییرسبکزندگیبشربهسویاستفاده
بیشترازماشینآلات،تکنولوژیوبهطبعآنکاهش
فعالیتبدنی،تغذیهناسالموافزایشبروزچاقی
است که از عوامل اصلی دیابت به شمار میآید.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت کنترل دیابت به
معنای تغییر سبک زندگی نادرست است که برای
داشتن سبک زندگی سالم باید به فعالیت بدنی،
تغذیهسالمتوجهشود.
مبتلایان به دیابت باید مدیریت کنترل دیابت
خود را برعهده بگیرند .پزشک ،همسر و خانواده
نمیتواند تغییر و رفتار سالم را در شما ایجاد
و سبک زندگی شما را اصلاح کنند .آنها فقط
میتواننددراینمسیربهشماکمککنند.بنابراین
شما سکان کشتی کنترل دیابت خود را برعهده
دارید و برای این که مدیر خوبی باشید نیازمند
فراگیری آموزشهای لازم برای کنترل دیابت
هستید.

1408360

سبقتازمیانگینکشوری
آمارها نشان میدهد که شدت شیوع دیابت،
کلسترول خون ،فشار خون در مازندران باالتر از

میانگین کشوری است .بیماریهایی همچون
دیابت ،فشارخون باال ،سرطان و بیماریهای مزمن
تنفسیازمهمترینبیماریهایغیرواگیرهستند
که عوامل خطر مشترکی شامل کمتحرکی ،تغذیه
ناسالم،مصرفدخانیاتو…دارند.
درهمینارتباطآمارهانشانمیدهدکهمیزانشیوع
فعالیت فیزیکی کم هم در کشور و مازندران ۵۶
درصد است .شیوع اضافه وزن در کشور و مازندران
بین۳۵تا۳۶درصداستاماشیوعچاقیدرکشور22
و  7دهم بوده در صورتی که در مازندران  ۳۳درصد و
نگرانکنندهاست.
همچنین یک سوم مازندرانیها دچار شیوع فشار
خونباالهستندوشیوعفشارخونباالدرکشور26
و 4دهمدرصداستدرصورتیکهدرمازندرانبه33
درصدمیرسد.
بر اساس اطالعات بدست آمده ،شیوع دیابت در
کشور 10و 9دهمدرصدودرمازندران 14درصداست.
شیوعباالبودنسطحکلسترولدرخوندرکشور22
و6دهمدرصدودرمازندران30درصداست.

بیماریبیعلامت
دکتر قاسم اویس معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکیمازندراندراینارتباطباتاکیدبراینکهکنترل
دیابت برخالف بسیاری از بیماریها تنها با مصرف
داروامکانپذیرنیست،گفت:کنترلدیابتنیازمند
کسب مهارتهای چهارگانه مدیریت شخصی
دیابت (تغذیه ،فعالیت بدنی ،استفاده صحیح از
داروهای کنترل قند خون و پایش فردی قند خون)
است و شما میتوانید با یادگیری این مهارتهای
چهارگانه ،به سادگی دیابت خود را کنترل کرده و از
عوارضآنپیشگیریکنید.
خطر عوارض ناشی از دیابت در بین افرادی که قند
خون خود را کنترل میکنند ،بسیار کمتر است و
کنترل مناسب قند خون مهمترین فاکتور در
پیشگیریازایجادوپیشرفتعوارضدیابتبشمار
میآید بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با وجود
دیابتمیتوانزندگیسالمیداشت.
آموزش دیابت ما را توانمند میسازد تا با استفاده از
مهارتهاییکهآموختهایمعادتهاینادرسترادر
زندگی خود اصالح کنیم و به خاطر داشته باشید هر

چهاطالعاتشماازدیابتکاملترباشددرمدیریت
دیابتخودنیزموفقترخواهیدبود.
دکتر اویس با اشاره به ابتالی افراد به این بیماری
در جهان ،گفت :در سال  ۲۰۱۹میالدی  ۴۸۳میلیون
بزرگسالدرجهان(ازهر ۱۱نفر ۱نفر)مبتالبهدیابت
بودندودیابتمسئول ۱۰درصدازهزینههایصرف
شده در سالمت میباشد .با توجه به تغییر سبک
زندگی در جهان امروز ،انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰
تعداد افراد مبتال به دیابت به  ۵۷۸میلیون نفر
افزایش یابد و ممکن است تا سال  ۲۰۴۵از مرز ۷۰۰
میلیوننفربگذرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
با بیان اینکه نیمی از مبتالیان به دیابت در جهان از
بیماری خود اطالع ندارند ،ادامه داد :بیماری دیابت
میتواند کامال بدون عالمت باشد و نباید در این
بیماریبهدنبالعالمتگشتزیراعالیمدیابتنوع
۲معموالآرامآرامخودرانشانمیدهندوممکناست
فردسالهابهاینبیماریمبتالباشد.
درحالحاضرباتوجهبهپاندمیکووید ۱۹افراددارای
بیماریهای زمینهای نسبت به این بیماری آسیب
پذیرتر هستند و بر اساس آمار در برخی کشورهای
جهان،تا۵۰درصدافرادیکهمبتالبهکووید۱۹شدند،
مبتالبهدیابتبودندبنابرایناینبیمارانبایدبیش
از گذشته به پروتکلهای بهداشتی و سالمت خود
توجهکنند.
وی به آمار مبتالیان در ایران اشاره کرد و افزود :طبق
آخرین مطالعه انجام شده در کشور ما و همچنین
استان مازندران یک چهارم بیماران از بیماری خود
اطالعیندارندودراستانحدود۱۶۵هزاربیماردیابتی
شناسایی شدند که از این تعداد  ۶۰درصد شهری و
 ۴۰درصد روستایی هستند و  ۳۵درصد این بیماران
باالی ۶۵سالسندارندو ۶۵درصدنیزدرسنکارو
فعالیتهستند.

دیابت،زنانرابیشتردوستدارد
دکتر نادر آهنگر معاون فنی معاونت بهداشتی
دانشگاهعلومپزشکیمازندراننیزبراینباوراست
کهآمارزناندیابتیدرخطهشمالکشوردوونیمبرابر
مردان است وعلت باال بودن این آمار ،کم تحرکی و
چاقیبانواندرایناستاناست.

وی توضیح داد :بر اساس آمارهای رسمی اگرچه
مازندران رتبه اول را در چاقی نسبت به سایر
استانهایکشوردارد،ولیآمارچاقیدرزناناستان
بیشتر از مردان و به همین دلیل هم بیشتر در
معرضیامبتالبهبیماریدیابتهستند.
معاون فنی مرکز بهداشت مازندران همچنین
نسبت به پیش افتادن آمار بیماران دیابتی استان
از میانگین کشور ابراز نگرانی کرد و گفت :بر اساس
آمارحدود12و 9دهمدرصدازجمعیتباالی۲۵سال
درمازندراندیابتدارندکهنشانمیدهداینرقم۲
درصدنسبتبهمیانگینکشوریبیشتراست.
دکترآهنگرهمچنینگفت:بررسیهانشانمیدهد
که برنامههای کنترلی در  ۳۰درصد از این بیماران
شناسایی شده مبتال به دیابت در استان به نتیجه
مثبت رسیده و در بقیه جمعیت بیماران با وجود
اجرای برنامههای کنترلی از قبیل کنترل تغذیه،
کاهش استرس ،ورزش ،اقدامات دارویی وغیره،
نتیجهمثبتیاخدنشدهاست.
وی اضافه کرد :به نظر میرسد برای عدم موفقیت
برنامههای کنترلی در دو سوم بیماران دیابتی باید
طرحهای مطالعاتی ویژه صورت گیرد تا با شناسایی
علتاینناکامینسخهجدیدیبرایدرمانبیماران
دیابتیپیچیدهشود.

کنترلقندخونمهمترینفاکتورپیشگیری
دیابت یا بیماری قند ،ناشی از اختالل متابولیسم
و سوخت و ساز بدن است که به دالیل گوناگون
ظاهرمیشودوبادرجههایمختلفکمبودانسولین
ویاعدمپاسخبهانسولیندربدنبیمارهمراهاست.
دبابتبهدونوعتقسیممیشود:دیابتنوعیککه
به دیابت دوره نوجوانی ،وابسته به انسولین و دوره
کودکی نیز معروف است در اثر اختالل در سوخت و
سازبدنوعدمورودقندموجوددرخونبهسلولها،
قند در رگها انباشته میشود و موجب افزایش قند
خون میگردد .بر اساس تحقیقات انجام شده بین
پنج تا  ۱۰درصد بیماران دیابتی در گروه نوع یک قرار
دارند .دیابت نوع دوم که  ۸۵تا  ۹۰درصد بیماران
دیابتیرادربرمیگیرد،بیشترزمینهارثیداردوعوامل
محیطیموجببروزعالئمبیماریمیشود.
براساسدادههایآماری،درایرانهفتمیلیوننفر

بهدیابتدچارهستندوکهدهدرصدجمعیتکشور
راشاملمیشود.ازسویدیگردیابتیکیازعوامل
مهم در بیماریهای نارسایی کلیوی ،نابینایی و قطع
عضودربینسنین۲۰تا۷۰سالگیبهحسابمیآید.
دیابتیکبیماریجدیوطوالنیمدتاستوزمانی
رخمیدهدکهبدننمیتواندانسولینتولیدکندویا
نمیتواندبهطورموثرازآناستفادهکند .بهطورکلی
دیابتدرسهگروهطبقهبندیمیشود:دیابتنوع،،۱۱
نوع۲ودیابتبارداری.
دیابتنوعیک:ایننوعدیابتبیشتربیماریدوران
کودکی و نوجوانی است ولی میتواند در هر سنی رخ
دهد و یک بیماری خود ایمنی است که در نتیجه
آن سلولهای تولید کننده انسولین در لوزالمعده
تخریب میشوند و تولید انسولین در بدن به طور
کلی متوقف میشود و فرد مبتال باید همیشه از
انسولیناستفادهکندودرحالحاضرهیچمداخله
موثروایمنبرایپیشگیریازدیابتنوعیکوجود
نداردولیمبتالیانبهایننوعدیابتدرصورتتامین
دائمیانسولین،آموزش،خودمراقبتیواندازهگیری
قندخونمیتوانندزندگیسالمیداشتهباشندوعدم
دسترسی به انسولین ،عدم تشخیص و یا تاخیر در
تشخیصدیابتنوعیکمنجربهکتواسیدوزدیابتی
میشودکهعلتشایعمرگدرکودکانوجوانانمبتال
بهدیابتاست.
دیابت نوع دو :افراد در سنین باال بیشتر به این
بیماریمبتالواغلبدرافرادچاقایجادمیشودولی
در سالهای اخیر به دلیل افزایش چاقی در کودکان
و نوجوانان شاهد بروز دیابت نوع ۲در سنین کمتر
هستیم.
در دیابت نوع  ۲بدن نسبت به انسولین مقاوم

میشود و انسولین ترشح شده تاثیر ناچیزی در
جذب قند دارد و یا ترشح آن به میزان کافی صورت
نمیگیردوامروزهثابتشدهکهچاقیواضافهوزنبه
خصوصچاقیشکمیمهمترینعاملایجادکننده
مقاومتبهانسولیناست.
دیابتنوع۲قابلپیشگیریاستودرمراحلاولیه
دیابت ،فرد میتواند با رعایت رژیم غذایی مناسب،
فعالیت ورزشی منظم و کاهش وزن (درصورت
داشتناضافهوزنوچاقی)قندخودراکنترلکندولی
نهایتابرایکنترلقندخوننیازمنددریافتداروهای
خوراکیویاتزریقانسولینمیباشد.
دیابت نوع  ۲شایعترین دیابت در سراسر جهان
استوحدود۹۰درصدازمبتالیانراتشکیلمیدهد
که میتوان با آموزش ،خودمراقبتی و پیروی از شیوه
زندگیسالمواستفادهازدارواینبیماریراکنترلکرد.
شواهدمحکمیمبنیبراینکهپیشگیریازدیابت
نوع ۲وابتالبهعوارضآنباخودمراقبتیامکانپذیر
است وجود دارد بنابراین پایش منظم عوامل خطر
برای مشکالت دیابت و مداخله زودهنگام منجر به
کاهشبستریوبهبودنتایجبالینیمیشود.
دیابت بارداری :خانمها در دوران بارداری
هورمونهاییتولیدمیکنندکهمیتواندباعثایجاد
مقاومتبهانسولینشوندوتولیداینهورمونها
در اواخر بارداری بسیار افزایش پیدا میکند و اگر
پانکراس نتواند انسولین کافی را در زمان بارداری
تولیدکند،دیابتبارداریایجادمیشود.
افرادیکهبهدیابتبارداریمبتالمیشوند،بیشتردر
معرضخطرابتالبهدیابتنوعدودرسالهایآینده
میباشندودرحقیقتدیابتبارداریازعواملخطر
ابتالبهدیابتنوعدوبهشمارمیآید.

