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آنچه باید درباره دیابت بارداری بدانید 
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
گفت: »دیابت بارداری از جمله مشکالتی است 
که زنان در این دوران با آن مواجه هستند که میزان 
شیوع در مادران باردار در ایران حدود 4 درصد و 

در جوامع مختلف 3 تا 14 درصد است.«
به گزارش سپید،  آسا یوسفی افزود: »از بین زنان 
مبتال به دیابت بارداری حدود 1۰ درصد از قبل به 
دیابت مبتال بوده و حدود 9۰ درصد حین بارداری به 
این مشکل دچار می شوند که این گروه دچار دیابت 
بارداری هستند. قند خون باال  در بارداری می تواند 

عوارض جدی به دنبال داشته باشد.«
وی درباره دیابت بارداری همچنین اظهارداشت: 
»برای تعریف دیابت بارداری، ابتدا الزم است  محدوده 
قند خون نرمال در بارداری را بدانیم. در بارداری قند 
خون نرمال ناشتا، بین 6۰ تا 95 و قند خون نرمال ۲ 
ساعت بعد از غذا، بین 8۰ تا 1۲۰ است. اگر سطح 
قند خون از این محدوده فراتر رود، تشخیص دیابت 

بارداری مطرح می شود.«
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
درمورد علت بروز دیابت بارداری توضیح داد: 
ترشح  بارداری  دیابت  بروز  دلیل  »مهم ترین 
انسولین  اثرات  با  که  هورمون های جفت است 
مادر مقابله می کند و در نتیجه، به افزایش گلوگز 
خون در مادر منجر می شود. این قند از طریق جفت 
به جنین می رسد و باعث باال رفتن قند خون جنین 
و به دنبال آن افزایش انسولین در جنین می شود که 

عوارض متعددی را به دنبال دارد.« 

این متخصص بیماری های داخلی درباره ماندگاری 
دیابت بارداری در مادران افزود: »دیابت بارداری 
معموالً بعد از بارداری از بین می رود، ولی در بعضی 
موارد می تواند به شکل دیابت نوع ۲ باقی بماند. 
در بعضی مادران ممکن است اختالالت متابولیک 
تا سه سال پس از زایمان ادامه داشته باشد. در 
چنین شرایطی داشتن سبک زندگی سالم، یعنی 
تغذیه مناسب و ورزش منظم به کاهش عوارض 

متابولیک کمک می کند.«
به گزارش مرکز درمان ناباروری ابن سینا، یوسفی 
عالیم دیابت بارداری را غیراختصاصی دانست و 
گفت: »در بارداری های نرمال نیز عالیمی همچون 
تکرر ادرار، گرسنگی زیاد، تشنگی زیاد و خستگی 
زیاد دیده می شود و چنین عالئمی لزوماً به معنی 
دیابت بارداری نیست. تشخیص دیابت بارداری با 

انجام آزمایش تست تحمل گلوکز که در هفته های ۲4 
تا ۲8 بارداری انجام می شود، مشخص می شود البته 
در مواردی که زن باردار در گروه پرخطر باشد، ممکن 
است پزشک این تست را زودتر درخواست کند.«
وی سن باالی ۲5 سال، سابقه دیابت بارداری، وزن 
باالتر از حد نرمال در شروع بارداری، سابقه دیابت 
در خانواده، سابقه به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از 
4 کیلوگرم، سابقه تولد نوزاد مرده و نژاد آفریقایی یا 
آسیایی عوامل خطری عنوان کرد که خانم باردار را 

در گروه پرخطر قرار می دهند.«
یوسفی عوارض دیابت بارداری را به دو گروه مادری 
و جنینی تقسیم بندی کرد و افزود: »دیابت بارداری 
می تواند برای مادر عوارضی همچون فشار خون 
باال در بارداری و  پره اکالمپسی ، زایمان زودرس 
و عفونت های ادراری در نیمه دوم بارداری را به 

دنبال داشته باشد و برای جنین نیز وزن باال حین 
تولد )وزن بیش از 4 کیلوگرم(، افت قند خون 
نوزادی، افت کلسیم، زردی، تولد نوزاد نارس، 
کاهش رشد داخل رحمی و تولد با وزن کم را به 

همراه داشته باشد.« 
یوسفی درمان دیابت بارداری را نیازمند همکاری 
متخصصان رشته های مختلف، به  ویژه زنان، داخلی، 
غدد و تغذیه دانست و یادآور شد: »حیاتی ترین 
دوره در بارداری زمان لقاح و هفته های اولیه پس 
از لقاح است و در این زمان قند خون مادر  باید 
به طور دقیق  کنترل شود. زیرادر صورتی که در این 
زمان قند خون باالتر از حد نرمال باشد، خطر بروز 
ناهنجاری های جنین تا 1۰ برابر افزایش می یابد.«

وی تاکید کرد: »به طور کلی، افرادی که قبل از 
بارداری مبتال به دیابت هستند، الزم است قبل از 
شروع بارداری به پزشک  مراجعه کنند تا قند خونشان 
کنترل شود و پزشک بر اساس شرایط، داروها را 
تعدیل و یا جایگزین کند. افرادی که سابقه دیابت 
ندارند نیز پیش از اقدام به بارداری باید برای کنترل 

سطح قند خون غربالگری شوند.«
این متخصص بیماری های زنان خاطرنشان کرد: 
»مهم ترین گام در کنترل قند خون اصالح سبک زندگی 
است بنابراین مشاوره تغذیه و دریافت یک رژیم 
غذایی متعادل و متناسب می تواند بسیار کمک کننده 
باشد  و حتماً باید به این نکته توجه کرد که ممکن 
است رژیم غذایی فرد در طول بارداری با توجه به 

نیاز مادر و جنین تغییر کند.«

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران پیشنهاد داد که کمیته ای در 
شورای شهر برای بررسی علل حادثه کلینیک سینا تشکیل شود. 
به گزارش سپید، زهرا نژادبهرام در گفت وگو با ایسنا در مورد 
وضعیت ساختمان های ناایمن در تهران گفت: »بررسی های سازمان 
آتش نشانی نشان داده است که حدود 35۰  ساختمان ناایمن با 
خطر ریسک بسیار باال در سطح شهر تهران وجود دارد که عمده 

این ساختمان های در مناطق 11 و 1۲ قرار دارند.«
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه سازمان آتش نشانی 
و شهرداران مناطق در مورد این ساختمان های پرریسک حساس 
بوده بگونه ای که عالوه بر ارائه اخطارهای مختلف، بعضا آنها را نیز 
به مراجع قضایی معرفی کردند، افزود: »اما حادثه اخیر در کلینیک 
سینا نشان داد که نیازمند اقدامی جدی تر در این زمینه هستیم که به 
نظر می رسد شاید انتشار عمومی نام مراکز و ساختمان های ناایمن 
بتواند کمک کننده باشد و در پی ایجاد مطالبه عمومی ایمن سازی 

این ساختمان ها رقم بخورد.«
وی با اشاره به جلسه اعضای شورا در مورد بررسی ابعاد حادثه 
گفت: »پیشنهاد داده ام که در شورای شهر نیز کمیته ای مشترک برای 
بررسی ابعاد این حادثه تشکیل شود  که بر این اساس کمیسیون 
خدمات شهری به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های حقوقی 
و شهرسازی به عنوان کمیسیون های فرعی انتخاب شوند تا علل 

چگونگی رخداد این حادثه ناگوار را بررسی کنند.«

نژادبهرام با بیان اینکه ظاهرا مالک کلینیک سینا در حال اجرای 
دستورالعمل های ایمنی بوده اما به طور کامل هنوز دستورالعمل ها 
را اجرایی نکرده بود، افزود: »امیدواریم در پی وقوع این حادثه 
وزارت بهداشت با توجه ویژه ای نسبت به ایمن سازی مراکز درمانی 
و بیمارستان های خود اقدام کند و در صدور مجوزهای فعالیت 
حتما شاخصی برای ایمنی ساختمان نیز در نظر بگیرد و  در 
مورد  کلینیک های این چنینی که در مکان های مسکونی ایجاد 

شده، حساس باشد.«
نژادبهرام با تاکید بر اینکه در سال های 95 و 96 لیست مراکز 
درمانی ناایمن و نیازمند ایمن سازی برای وزارت بهداشت ارسال 
شده است گفت: »عمده بیمارستان های بزرگ تهران قدمت زیادی 
دارند، بگونه ای ما در مورد وقوع حوادث احتمالی در آنها نگران 

هستیم و از آنجایی که مالک این بیمارستان ها، وزارت بهداشت 
است درخواست کردیم که نسبت به ایمن سازی اقدام کنند و از 
آن زمان منتظریم وزرات بهداشت توجه کند اما تااین لحظه اقدام 

موثری ندیدیم.«
وی افزود: »درست است که شهر تهران به دلیل جمعیت باال نیازمند 
بیمارستان و مراکز درمانی متعددی است اما بعضا می بینیم وزارت 
بهداشت مجوزهایی را صادر می کند که از نظر ساختار شهرسازی 
درست نیست بعنوان مثال در عمق بافت مسکونی مجوز دادند! 
یا مجوز ارائه خدمات تخصصی به مراکز داده اما بعد از مدتی به 
بیمارستان های عمومی تبدیل شده اند و انواع اقدامات درمانی در 

آن انجام می شود.«
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید از بروز 
حوادث این چنینی جلوگیری کرد گفت: »شهرداری اختیار پلمب  
مراکز نا ایمن را ندارد و به عبارتی دیگر اخطاریه های شهرداری 
در مورد ناایمن بودن ساختمان ها، ضمانت اجرایی ندارد که این 
موضوع باید بررسی شود و اگر نیازمند اصالح قوانین هستیم باید 

اقدامات الزم صورت گیرد.«
وی با بیان اینکه ما قدردان زحمات کادر درمان به خصوص در 
روزهای کرونایی هستیم گفت: »اما الزم است که مسئوالن درمانی 
کشور،  یکبار دیگر بروی پروتکل های ایجاد مراکز درمانی تمرکز 

کنند و مجوزهای ساخت و ایجاد را مورد بازنگری قرار دهند.«

نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرد

پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی حادثه کلینیک سینا


