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توقف لخته های مهلک و مرگ آور
با واقعیت ها آشنا شوید. اگر عالیم بیماری را دارید، بهتراست با پزشک  


مشورت کنید. 
 ترومبوز- (تشکیل لخته نابجای خون در رگ ها)، اختاللی است که بیشترین عامل

مرگ ومیر بیماری های قلبی- عروقی، سکته های قلبی، مغزی و آمبولی ریوی، است

باعالیم و نشانه های بیماری آشنا شوید  

اگر لخته خون در رگ های ساق پا تشکیل 
شود، به آن ترومبوز ورید عمقی گفته 


می شود. 
Deep Vein Thrombosis (DVT).

اگر لخته موجود در ساق پا، آزاد شده و 
به سمت ریه حرکت کند، به این وضعیت 


آمبولی ریوی گفته می شود.
Pulmonary ِEmbolism (PE)

	 
عالج واقعه قبل از وقوع

 تشکیل لخته خون در پا و ریه قابل پیشگیری است.


مراحل زیر را انجام دهید:

۱- برای آشنایی با عوامل ایجاد ترومبوز، به سایت روز جهانی ترومبوز مراجعه کنید.


۲-  برای پیشگیری از ابتال به ترومبوز با پزشک مشورت کنید.
  ۳- این اطالعات را با افراد خانواده و دوستان به اشتراک بگذارید.

عالیم هشدار دهنده آمبولی  ریه 

•
تنگی نفس ) بدون دلیل (
•
تنفس با ریتم تند
•
درد قفسه سینه ) که با نفس عمیق شدت می یابد( 
•
ضربان تند قلب
حس سبکی در ناحیه سر یا بیهوش شدن •

 DVT عالیم هشداردهنده

•
درد
•
حساس شدن

•
تورم
•
گرم شدن
قرمز شدن•

اگر به ترومبوز ورید عمقی مبتال شده اید و اقدامی برای 
درمان آن انجام نداده اید، شما مستعد ابتال به آمبولی ریوی 

هستید که بسیار کشنده است و به اقدامات سریع پزشکی نیاز 
دارد. مجموع ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی، تحت عنوان 

ترومبوآمبولی وریدی شناخته می شود.





موسسه خیریه مهتا


ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری شدن در بیمارستان

بس===تری ش===دن در ب===یمارس===تان خ===طر م===همی ب===رای ای===جاد ت===روم===بوآم===بول===ی وری===دی (VTE) اس===ت. ای===ن ب===یماران ب===ا ک===م ش===دن تح===رک و 
اس==تراح==ت در بس==تر و ص==دم==ات==ی ک==ه ب==ه رگ ه==ا ه==نگام ج==راح==ی ات==فاق م==ی                    اف==تد، بیش==تر در م==عرض ل==خته ش==دن ن==ا ب==ه  ج==ای خ==ون ق==رار 


می گیرند.


در واقع تا ۶۰٪ موارد ترومبوآمبولی وریدی، در زمان بستری یا در فاصله نود روز بعداز آن اتفاق می افتد. به همین دلیل، این 


پدیده به یکی از مهم ترین موارد قابل پیشگیری مرگ های بیمارستانی تبدیل شده است. 

ب==رای پ==یشگیری از VTE، ک==ادر درم==ان==ی ب==ای==د، خ==طر ای==جاد ل==خته در ب==یمار را ارزی==اب==ی و از روش ه==ای م==ناس==ب پ==یشگیری و درم==ان 

استفاده کنند. 

اعمال جراحی با افزایش خطر ترومبوآمبولی وریدی 

اگ==ر ق==رار اس==ت ش==ما ی==ا بس==تگان ت==ان ج==راح==ی ه==ای ذک==ر ش==ده را تج==رب==ه ک==نید، ح==تماً درخ==واس==ت ک==نید ت==ا خ==طر ش==کل گ==یری ل==خته و 

پیشگیری از ایجاد آن، ارزیابی شود.

پروتکل VTE برای بیمارستان 

ب=رای پ=یشگیری از ت=روم=بوآم=بول=ی وری=دی م=رت=بط ب=ا بس=تری ب=یمارس=تان=ی و م=رگ و م=یر ن=اش=ی از آن، ه=مه ب=یمارس=تان ه=ا، ب=ای=د نس=بت 
ب=ه ت=هیه و اج=رای ای=ن پ=روت=کل اق=دام ک=نند. پ=روت=کل ه=ا م=مکن اس=ت در ب=یمارس=تان ه=ا و ک=شور ه=ای م=ختلف م=تفاوت ب=اش=ند، ول=ی ب=ای=د 


شامل فرآیند ارزیابی خطر VTE باشند که مرتبط با راهکارهای پیشگیری و درمان مناسب است.

ب=عضی از ک=شوره=ا م=وظ=ف ب=ه اج=رای پ=روت=کل ه=ای اج=باری هس=تند، ام=ا در اغ=لب ک=شوره=ا ای=ن ام=ر رع=ای=ت ن=می ش=ود. ب=ه ه=مین دل=یل، 
ج==نبش روز ج==هان==ی ت==روم==بوز ب==ای==د از م==سئوالن ب==یمارس==تان ه==ا، سیس==تم ه==ای به==داش==تی درم==ان==ی، س==یاس==ت گ==زاران و س==ازم==ان ه==ای 
ن=ظارت ب=ر ک=یفیت خ=دم=ات ب=یمارس=تان=ی در دن=یا ب=خواه=ند ت=ا نس=بت ب=ه ت=هیه ی پ=روت=کل ه=ای VTE و پ=یشگیری و م=وض=وع ه=ای م=رب=وط 

به الویت قراردادن به ایمنی بیماران اقدام کنند.

تهران خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان گاندی، بن بست ترابنده، پالک ۴، طبقه ۴، تلفاکس ۸۸۸۷۱۸۴۰

بعضی از جراحی ها و اعمال پزشکی باعث باال رفنت خطر ترومبوز وریدی می شود

جراحی های بزرگ عمومیجراحی های ارتوپدی

جراحی اورولوژی جراحی های بزرگ زنان

جراحی قلب جراحی مغز و اعصاب 

شیمی درمانی در سرطان هاجراحی بزرگ عروق جانبی

18 مهرماه یک روز تاریخی برای 
فوتبال ایران و تماشاگرانش بود. قرار 
بود رویای شیرین زنان و دختران 
ایرانی در این روز در ورزشگاه 
100هزار نفری آزادی تعبیر شود. شاید برای همیشه 
انتظار بانوان ایرانی برای نشستن روی صندلی های 
ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال 
در این روز به سر مي رسید. مجوزها صادر شد. هر 
کسی دوست داشت می توانست برای دیدن بازی 

برود. قرار نبود کسی غربال شود.

طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در مرحله اول انتخابی 
جام 2022 مقابل تیم کامبوج روز 18 مهر بازي داشت. 
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال گفته بودند این روز 
برای اولین بار زنان ایرانی آزادانه و با خرید بلیت بازی را 
در ورزشگاه آزادی تماشا مي کنند. شاید قبل از این زنان 
به ورزشگاه آزادی رفته باشند اما این بار فرق داشت. از 
یك هفته قبل سایت خرید بلیت براي زنان باز شد. در 
روزي که از قبل هیچ اطالع رساني براي بلیت فروشي 
نشده بود، یكباره سایت فروش بلیت باز شد. همه شوکه 
شدند. پیش بیني ها این بود که دوباره زنان گزینشي وارد 
ورزشگاه مي شوند اما این اتفاق نیفتاد. سایت خرید 
بلیت باز شد و هر زني که مي خواست، بلیت خرید. 

جاها محدود بود. اول یك جایگاه، بعد دو و بعدتر 
جایگاه سوم و چهارم هم به آنها اختصاص پیدا کرد. 
در چند ساعت همه بلیت ها خریده شدند و خیلي از 
زنان این بار هم نتوانستند شانس حضور در ورزشگاه 
را داشته باشند. البته آنها تا روز آخر منتظر بودند تا 
شاید جایگاه هاي بیشتري را براي آنها در نظر بگیرند. 
در بازي هاي ملي که در 2سال گذشته ایران میزبان بوده، 
تماشاگران مرد خیلي استقبال نكرده بودند. بیشترین 
تماشاگر برای بازي با بولیوي رفته بود و 8هزار نفر در 
ورزشگاه بودند. جالب است که در آن بازي هم زنان 
گزینشي وارد ورزشگاه شده بودند. براي بازي با کامبوج 
هم استقبال مردان چندان چشمگیر نبود. در روز اول 
فروش بلیت، در حالي که بیش از 4 هزار زن بلیت 
خریده بودند، فقط 300بلیت در جایگاه مردان به فروش 
رفته بود. این استقبال کم، این امیدواري را به زنان داده 
بود که جاي بیشتري را در ورزشگاه از آن خود کنند. 

سوال خیلي از زنان هم همین بود؛ چه ایرادي دارد که 
این بار بیشتر ورزشگاه به آنها اختصاص داشته باشد؟ 
به نظر مي رسد مسووالن وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال خیلي مخالف این اتفاق نبودند. آنها در محافل 
خصوصي این پیشنهاد را هم مطرح کرده و پیگیر هم 
شده بودند تا زنان بیشتري به ورزشگاه راه پیدا کنند. 
به هر حال براي آنها که در این چند وقت اخیر با فیفا 
و رسانه هاي  بین المللي سر این موضوع درگیر بودند، 
داشتن ورزشگاهي پر از تماشاگر زن، پیروزي بزرگي 
بود. آنها هم در یك بازي ملي ورزشگاه را پر مي کردند 
و هم در محافل بین المللي به همه نشان مي دادند که 
ایران مشكلي براي حضور زنان در ورزشگاه ها ندارد. 
در این چند سال اخیر، بیشتر فدراسیون هاي ورزشي 
ایران و به خصوص فدراسیون فوتبال تحت فشارهاي 

بین المللي قرار گرفته است. ورزش شعار برابري سر 
داده و مي گوید ورزش براي همه، چه براي کسي که 
مي خواهد ورزش کند و چه براي کسي که مي خواهد 
ورزش را تماشا کند، باید شرایط فراهم باشد. ورزش 
براي همه، یعني که جنسیت، نژاد، مذهب و... نقشي در 
گزینش کردن نداشته باشد. ایران هم که زیرمجموعه اي 
از فدراسیون هاي بین المللي است باید به اصول پایبند 
بماند. فدراسیون فوتبال بارها به تعلیق تهدید شده است. 
در بازي فینال لیگ قهرمانان آسیا که بین پرسپولیس و 
کاشیماي ژاپن برگزار شد، زنان به ورزشگاه رفتند. در 
بازي با بولیوي هم همین اتفاق افتاد اما حرف فیفا چیز 
دیگري بود؛ زنان باید آزادانه وارد ورزشگاه شوند و 

گزینشي در کار نباشد. 
در بازي با کامبوج فدراسیون ایران تن به این خواسته 

فیفا هم داد. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در 
این مدت فشارهاي زیادي را تحمل کرده اند. آنها هم 
به فیفا پاسخگو بودند و هم داخل کشور به کساني که 
مخالف حضور زنان در ورزشگاه  هستند. رسانه هاي 
بین المللي هم علیه ایران موضع گرفته اند. آنها مي گویند 
حضور زنان در ورزشگاه ها آزادانه نیست و ایران باید 

از حضور در مسابقات محروم شود.
حضور زنان در بازي با کامبوج این فشارها را کمتر 
مي کند اما خواسته دیگري هم وجود دارد. هم زنان و 
هم فیفا و هم رسانه هاي بین المللي از مسووالن ورزش 
ایران مي خواهند زنان در بازي هاي لیگ هم به ورزشگاه 
بروند. ورزشگاه هاي ایران هنوز آمادگي این کار را ندارند 
اما به نظر مي رسد تمرکز بین المللي از این پس روي 

این موضوع باشد.

زنان ايراني براي اولين بار بليت خريدند تا روز پنجشنبه كنار مردان در آزادی فوتبال تماشا كنند

تعبیر شیرین رویای زنانه 
 مریم 

عالی زاده 

کاپیتان تیم ملی فوتبال دختران: امیدوارم اتفاق 
دختر آبی تکرار نشود

سال  دختران  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  غالمی،  نسیمه 
آزادی  در  همبازیانش  کنار  را  ملی  تیم  بازی  گذشته 
همه  »قطعا  می گوید:  خوشحالی  با  او  کرده.  تماشا 
زنان دوست دارند بازی تیم محبوب شان را از نزدیك 
حضور  برای  شرایط  و  شود  پیگیری  امیدوارم  ببینند. 
که  تجربه ای  با  او  شود.«  فراهم  ورزشگاه ها  در  زنان 
دارد، معتقد است حضور زنان در ورزشگاه مشكل ساز 
با تیم ملی فوتبال  نمی شود: »یادم هست سال گذشته 
دختران برای تماشای بازی تیم ملی به ورزشگاه رفته 
نیفتاد.«  هم  بدی  اتفاق  نشنیدم.  چیزی  که  من  بودم. 
افتاد  آبی  دختر  برای  که  اتفاقی  است  امیدوار  نسیمه 
دیگر تكرار نشود: »وقتی با تیم ملی فوتبال دختران در 
کشورهای دیگر بازی می کنیم خیلی راحت تماشاچی 
زن و مرد کنار هم بازی را تماشا می کنند و همه چیز 
دختران  و  زنان  اگر  هم  من  نظر  به  است.  هم خوب 
آرزو  هم  آنها  است.  بهتر  بروند  ورزشگاه  به  بتوانند 
دیدید  شما  کنند.  تشویق  را  تیمشان  نزدیك  از  دارند 
برای دختر استقاللی چه اتفاق بدی افتاد. امیدوارم از 

نیفتد.«  دیگر  اتفاقات  این 

خانم گل آسیا: امیدوارم رفتن زنان به ورزشگاه 
ماندگار شود

و  لیگ  گل  خانم  و  فوتسال  ملی پوش  شیربیگی،  سارا 
آسیا اما نگران است ورود زنان به ورزشگاه  به خاطر 
ترس از فیفا باشد و تمام شود: »فكر می کنم همه دختران 
خوشحال باشند اما امیدوارم این اتفاق ماندگار باشد. مثل 
فوتبال  که  فیفا  ترس  از  مسووالن  که  نباشد  قبل  سری 
تیم  بازی  چند  در  ورود  اجازه  نكند،  محروم  را  ایران 
ملی را به زنان تماشاگر دادند. سال گذشته در یكی- دو 
تا بازی تیم ملی، تعداد محدودی تماشاگر زن بودند تا 
فیفا ببیند که مثال زنان هم به ورزشگاه می آیند.«این همه 
حرف های او نیست: »این اتفاق باید همیشگی باشد، نه 
اینكه حاال که حكمی از طرف فیفا آمده یكی- دو بازی 
اجازه به زنان بدهند و بعدا شرایط تغییر کند. باید مثل 
مردان حقوق برابر برای تماشای مسابقات فوتبال به زنان 
هم داده شود.«سارا شیربیگی رفتن به ورزشگاه را حق 
به  به حقوق زنان است.  احترام  »این هم  زنان می داند: 
هر حال ما هم عضوی از این جامعه هستیم و دوست 
داریم به عالیق مان احترام بگذارند. انگیزه من ورزشكار 
هم بیشتر می شود و الگوبرداری می کنم. انگیزه بازیكنان 

تیم ملی هم باال می رود.«

ورزش شماره هفتصدوبیست وپنج   بیست مهر نودوهشت2


