
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آى ًحَُ کشیذىآسیت ٍ

 کشیذى هایع آسیت از شکن 

ایي السام زرهبًی ثزای کطیسى ٍ حذف هبیغ اس حفزُ 

 .ضکن اًجبم هی پذیزز

 رٍش کار:

هَرز ًظز ثْتز است تویش ٍ هَّبی سائس تزاضیسُ ضَز زر ل هح

صَرت لشٍم اس زارٍی ثی حسی کٌٌسُ هَضؼی استفبزُ هی 

 ضَز.

جْت کطیسى آة ضکن استفبزُ هی ضَز ٍ ثِ سَسى سپس اس 

ًسرت السم هی گززز کِ یک ثزش ثز رٍی ًبحیِ هَرز ًظز ایجبز 

ضَز ثزای کطیسى هبیؼبت اضبفی، ثؼس اس اتوبم کبر زر صَرتی 

کِ ثزش ایجبز ضسُ ثبضس ثریِ هی سًٌس ٍ هحل هَرز ًظز را 

 کٌٌس.پبًسوبى هی 

 محتوای علمی : کننذه تاییذ 

 متخصص داخلیدکتر رضا محمودی 
 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 گرفتي آب شکن بِ چِ هٌظَر اًجام هی شَد؟

فزستبزى ثِ آسهبیطگبُ جْت اًجبم آسهبیطْبی 

 تطریصی

گزفتي هبیؼبت اضبفی زر ًبحیِ ضکن ثزای اس ثیي 

ثززى فزز اس جولِ تَرم زر ًبحیِ ضکن، کوززرز ٍ 

 سٌگیٌی.

کطیسى آة ضکن هی تَاًس یک رٍش تطریصی 

 ثبضس ٍ ػلت تجوغ هبیغ را هطرص کٌس.

      

 هَاردی کِ ایي اقذام را خطرساز هی سازد:

اذتالالت اًؼمبزی 

آهفیشم 

سهبًی کِ فمط یک ریِ ػولکزز زاضتِ ثبضس 

استفبزُ اس فطبر هثجت پبیبى ثبسزهی 

َثبضسؼِ ازم ریَی ٍجَز زاضتِ سسهبًی کِ ذطز ت. 

 
 

 
  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سَپزٍایشر آهَسش سالهت ٍیراست علوی: 

  3/10/97تبرید ثبسًگزی :

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفي: 

 1188تخش داخلی یک : 

مذدجوی گرامی شما می توانیذ تا مراجعه ته آدرس 

و انتخاب مرکس آموزشی،  www.gmu.ac.ir اینترنتی

ها و  پژوهشی درمانی عالمه تهلول گناتادی از منوی شثکه

مراکس درمانی و مراجعه ته واحذ آموزش سالمت ته سایر 

 مطالة اموزشی دسترسی پیذا کنیذ.



 

 آسیت چیست

ثِ هؼٌبی  آٍرزگی ضکن یب آة (Ascites) آسیت

  جوغ ضسى هبیغ اضبفی زر ضکن ٍ ٍرم ضکن است

سبذت هبیغ زر فضبی ثیي زیَارُ ضکن ٍ آسیت 

اًسام ّبی ضکن )حفزُ صفبق( است. آسیت یب 

آٍرزگی ضکن ًتیجِ فطبر ثبال زر ػزٍق ذًَی آة

 .کجس ٍ سطَح پبییي پزٍتئیٌی ثِ ًبم آلجَهیي است

بِ علل هختلف هوکي است تجوع هایع در حفرُ 

 شکوی ایجاد شَد:

 سیزٍس کجسی

 رٍزُ آسیت زیسُ

 للجیثیوبری ّبی 

 ػفًَت

 ثیوبری کلیِ

 ثیوبری پبًکزاس

 تَهَرّبی )سزطبًی یب غیز سزطبًی(

 

 

 عالین آسیت

ّبی هطرصی ًسارز، اهب آسیت ضسیس آسیت ذفیف ًطبًِ 

 :ّبی ثبرسی زارز کِ ثِ ضزح سیز استهؼوَالً ًطبًِ

 ّبپْلَ ًفد ٍ ثزآهسگی،آهسگی ضکنزث

ضسیس، ثب ضزثِ زر ثیوبری آسیت جبثجبیی هبیغ زاذل ضکن  

 آٍرزى ثِ ضکن، سزى ٍ فطبر

 احسبس سٌگیٌی زر ضکن

 اضتْبیی، سَسش سززل ٍ زاضتي حبلت تَْعثی  

 احسبس پزی ثؼس اس کوی غذا ذَرزى

 ًفس تٌگی سزفِ  ٍّب،جوغ ضسى هبیغ زر اطزاف ضص

 

ٌّگبهی کِ آسیت زر اثز تَرم ٍ کجَزی زر ًبحیِ پبّب  

 سیزٍس یب ًبرسبیی کجسی ثبضس،

زلیل آسیت حبصل اس سزطبى هوکي است ثب کبّص ٍسى ثی  

.ّبی ذستگی ّوزاُ ثبضسٍ ًطبًِ  

   

فطبر زاذلی ثز زیَارُ فتك ضکن ٍ ًبف ًیش اس زیگز ػالئن  

.آسیت هی ثبضس  

 

کوز زرز اس ػالین آسیت هی ثبضس کِ ثِ ػلت فطبر سیبز ثِ 

ّبی کوز رخ هی زّسهبّیچِ  

  
  

 

 

 

 

  درهاى آسیت

هبیؼبت زر ثسى  تجوغّسف اصلی زرهبى زر آسیت کبّص 

.است  

آسیت ثب هحسٍزیت سسین زر غذا )کبّص زرهبى اٍلیِ 

هصزف ًوک(، کبّص هصزف هبیؼبت ٍ استفبزُ اس زارٍّبی 

هسر )ازرارآٍر( یب زیَرتیک هبًٌس اسپیزًٍَالکتَى ٍ 

ضَز هیفَرسهبیس، ثزای کن کززى حجن ذَى است کِ ثبػث 

همساری اس حجن ذَى کن ضَز ٍ هبیغ زاذل ضکن ثِ تسریج 

 کوتز ضَز.

ایي رٍش زرهبى آسیت ثزای ثیوبر آسبى است، ٍلی  

تَاًس ثبػث آسار زارٍّبی هسر زارای ػَارضی ّستٌس کِ هی

ثیوبر ضَز ٍ اس طزفی زر ثزذی هَارز، ثیوبری ثب ایي زارٍّب 

ضَزذَة کٌتزل ًوی . 

  

ثِ تٌبٍة هثال ّز زٍ ّفتِ یب ّز هبُ ًیش  تکطیسى هبیغ آسی

 ثزای زرهبى آسیت هفیس است. 

اگز چِ ایي رٍش زرهبى آة آٍرزگی ضکن یب آسیت ثزای 

ثیوبر اًسکی سرت است ٍ ًیبس ثِ ثستزی ضسى هَلت زارز، 

 ٍلی گبّی تٌْب راُ زرهبى است. 

زر آسیت همبٍم گبّی ًیبس ثِ ترلیِ هکزر هبیغ آسیت یب 

ثبضس ...ت زاذل صفبلی ٍایجبز ضٌ . 

  

زر ًْبیت اگز ثتَاى ػلت اصلی ثیوبری آسیت را ثز طزف 

ثزای زرهبى سیزٍس اًجبم ضَز، آسیت هثال پیًَس کجس کزز، 

 ثِ کلی زرهبى ذَاّس ضس

 


