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 از عفونت گوش میانی چه می دانید؟

 

         درداخل به استخوانچه های گوش محدود است كه درخارج بوسيله پرده صماخ و پرازهوا ای گوش مياني حفره

گوش مياني بوسيله لوله ای بنام لوله استاش به حلق وبيني راه دارد.شيپور استاش مسئول تهويه هوای گوش  .شود مي

شود . شيپور استاش دركودكان  مي باز خميازه كشيدن و... ،  عـقسمت انتهايي آن بسته است اما درموقع بل مياني است و

وارد گوش مياني شوند،اين مسئله يكي ازعلل  ميكروب های موجود درحلق راحتتر مي توانند و مواد لذا است و افقي تر

 ت.دركودكان نسبت به بالغين  اس ،شيوع بيشترعفونت گوش مياني

به التهاب مخاط گوش مياني اوتيت مياني يا عفونت گوش مياني گفته مي شود و بعد از : عفونت گوش میانی   

بيماری در كودكان است. اختالل شيپور استاش و عفونتهای مجاری تنفسي فوقاني ترين شايع فسيعفونت های تن

هراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ت  

رستاریمديريت امور پ  –معاونت درمان   

امیر اعلمبیمارستان   
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كاف كام ، تغذيه با شيشه شير،درمعرض دود سيگار ش از ديگر عوامل موثر،.بروز اوتيت مياني هستند مهمترين عامل در

 توان نام برد.  زندگي در اماكن شلوغ مثل مهد كودک را نيز مي و بودن، وضعيت بهداشتي پايين

 میانی عالئم عفونت گوش

 خفيـف و بـه دنبـال ايـن عالدـد درد .داشته باشـد ابتدا ممكن است كاهش خفيف شنوايي يا احساس پری گوش وجود 

 گـاهي تب و.آيـدي درمـ يـورت عالمـت اصلــگوش بص شديد درد بعد  ود.درمراحلش يفشار گوش ايجاد م افزايش

  آورند. مي  گوشهای خود فشاربه  و دارد.شيرخواران بيقرارند ودـوج ترشح چركي ازگوش

 ل شـايد ازاـافـراد بزرگسـ . داشـته باشـد وجـود  اسـتفراغ بي اشتهايي،اسـهال و سال ممكن است و  دركودكان كد سن

ترشـح چركـي  و  شود پرده گوش سوراخ مي،  وزوزگوش وسرگيجه شكايت كنند.درصورتي كه بيماری درمان نشود

 يد.بدنبال آن كاهش شنوايي بوجود مي آ كند و ميا  دراين موقع دردكاهش پيد،مي شود ازگوش خارج 

 درمان 

برای كاهش درد از داروهای مسكن مثـل اسـتامينوفن شود و  داروی آنتي بيوتيك الزم تجويز مي ،براساس نوع عفونت

سـاعت  48تا24پس از  و درد گوش( تباً ي كودک )خصوصـاستفاده مي شود. والدين بايد بدانند كه اگر حال عموم

به پزشك مراجعه كنند كه در اين حالت درصورت نياز يك بـرش كوچـك جدداً از شروع آنتي بيوتيك بهبود نيافت م

داده مي شود. بدين ترتيب هد از ترشحات چركي گوش جهت انتخاب آنتي بيوتيك صحيح كشت برروی پرده گوش 

گرفته مي شود و هد با تخليه ترشحات درد بيمار به سرعت كاهش مي يابد .در اكثر موارد التهـاب چركـي حـاد گـوش 

 هفته ای بهبود مي يابد. 8تا6مياني حتي با وجود پارگي پرده صماخ طي يك دوره 

اين دوره طوالني تر شود و پارگي پرده همراه با ترشح ادامه داشته باشد در گوش مياني آسيبهای غيرقابل بازگشتي اگر  

ـــا آنتـــي بيوتيـــك هـــای  ايجـــاد مـــي شـــود .ممكـــن اســـت الزم باشـــد  بيمـــار در بيمارســـتان بســـتری و درمـــان ب

 مي باشد.  آغاز شود. در صورت عدم درمان نياز به عمل جراحي ريدی(واًـ)ترجيحقويتر



3 
 

 نیعوارض عفونت گوش میا     

 شودكه شامل: التهاب استخوان ماستوديد درصورت عدم درمان مناسب عفونت گوش مياني عوارض مهمي ايجاد مي

)ماستوديديت(،التهاب پرده های مغز )مننژيت(،فلج عصب صورتي،آبسه داخل مغزی و...است.ولي شايع ترين عارضه 

 است.           كاهش شنوايي ،اوتيت مياني

 نکات قابل توجه:

  د.                                                                                                                       يبه پزشك مراجعه كن مجدداً اًداشت حتم درد گوش وجود هنوز تب و ،روزبعد از مصرف دارو2يا1اگر 

 د.                                                                      يتب استراحت كن و دقطع در بايد تا 

 د.                                                                                   يدرمعرض دود سيگار قرارنگير 

  در صورتي كـه بـا شيشـه   شـير تــغذيه دشونتغذيه اگر كودک شير خوار است درصورت امكان با شير مادر.    

ودک ـت كــر اســبهت .ه قرار گيرد )نه خوابيده(ـه نشستـبه حـالت نيم  ست در موقع شير خوردناشود بهتر  مي

 به مهد كودک برده نشود.                   و شوداری هدـدت درمنزل نگـدراين م

 ًد.         ينترشحات بيني را تخليه ك مرتبا                                      

  د.                                                               نشومصرف داروها طبق دستور وسرساعت 

 ريل در گوش ـوازلينه يا گوش بند است  ن پنبهـبا گذاشت لذا هنگام حمام كردن يا شنا ،آب نبايد وارد گوش شود

 د.                                                                      يكن از ورود آب جلوگيری

 شودزيرآب خودداری  فروبردن سر بايد از شيرجه رفتن و  . 

 


