
 تشخیص: 

پزشکان با استفاده از یک وسیله به نام اتوسکوپ می تووانو و               

 گوش خارجی و پرده گوش را دی ه و تغییرات پرده

گوش را تشخیص ده  .  دو تست دیگر نیز برای ب سوت ووردن     

 اطالعات بیشتر ممکن است استفاده شود.

           تست ش وائی س جی: که در ون سطح ش وائوی  موورد

 بررسی قرار می گیرد. 

     تمپانوگرام : که با ان ازه گیری فشار گوش میانی، کارکورد

شیپور استاش و تحرک پذیری پرده صماخ را بررسی می          

 .ک  

 

 

 درمان

الزم است ک دوره درمان ونتی بیوتیک تا انتها طی شود حتوی اگور                

سریعاً و پس از چ   روز عالئم بیماری فروکش ک  ، زیرا درمان ناقوص      

باعث عود مج د بیماری  می شود. عالوه بر ونتی بیوتیک ممکن است              

ونتی هیستامین )در صورت همراهی بیمار با حساسیت ( و یوا دو                   

احتقان  )خصوصًا سرماخوردگی ( توسط پزشک تجویز شود. همچ ین             

تجویز د  درد و د  تب نیز ممکن است درورت پی ا ک  . اگر عالئم               

پس از چ   روز تخفیف پی ا نکرد، دوباره با پزشک خوود مشوورت               

 ک ی .

گاهی در درمان عفونت گوش میانی نیاز به اق امات دیگری از قبویو               

جراحی می باش  . این عم  زمانی انجام می گیرد که بویوموار درد                   

ش ی ی دارد و پرده گوش بسیار برجسته بوده و هر ون ممکن اسوت           

پاره شود. در این موارد جراح با تیغ خود یک برش کوچک روی پورده                

گوش ایجاد می ک   ک هم باعث خروج چرک و ترشحات ش ه و هوم               

درد را کاهش می ده  و از هم مهمتر از پاره ش ن وسیع خودبخوودی               

پرده گوش  جلوگیری می ک  . البته این برش در عرض چو و  روز                  

 خودبخود بهبود یافته و خطر خاصی برای بیمار ن ارد.

 م ابع:

اسدی نوقابی،احمدعلی. دهقان نیری، ناهید. برونر و سودارث پرستااری             

  0202(. انتشارات نشرسالمیENTداخلی جراحی)چشم و 

42235501-3شماره تلفن بیمارستان :  

 توصیه هایی برای شما م دجو عزیز :

1-  

2-  

 اوتیت مدیا)عفونت گوش میانی(:

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خ مات به اشتی و درمانی گیالن

الهیجان بیمارستان دکتر پیروز  

 وموزش به م دجو 

بیمارستان دکتر  به بیمارکمیته وموزش 

الهیجان پیروز  

1398 



 اوتیت م یا:

 عفونت در فضای گوش میانی باعث ملتهب ش ن گوش میانی

می شود و این رون  ممکن است یک گوش و یا هر دو گوش را بوا                 

هم گرفتار ک  . این بیماری خصوصًا در میان کودکان بسیار شایع            

است و همچ ین شایعترین علت کاهش ش وائی به حساب می وی . 

 اگر چه این بیماری در کودکان شایع

 است، ولی گاهی بزرگساالن را نیز مبتال می ک  . این بیماری

 خصوصاً در فص  زمستان و اوای  بهار شیوع دارد.

 ویا عفونت گوش میانی یک بیماری ج ی و خطرناک است؟

بله ، این بیماری بعلت ای ک هم باعث گوش درد ش یو  و هوم              

کاهش ش وائی می شود بای  ج ی گرفت شود زیرا مثاًل کواهوش             

ش وائی خود باعث ایجاد تبعات دیگر مث  اختالل در یادگیری و            

حتی تأخیر در سخن گفتن خواه  ش . در هر صورت اگر بیمواری              

به موقع تشخیص داده ش ه و سریعًا درمان شود، ش وائی تقریبوًا            

همیشه به مق ار طبیعی خود باز خواه  گشت.از طرف دیگر ، این             

بیماری بعلت گسترش عفونت به ساختارهای اطراف خود می توان  

عوارض وخیم دیگری را نیز بوجود وورد مث  وبسه مغزی، عفونت           

استخوان پشت گوش )ماستوئی  ( و یا م  ژیت ) التهاب پرده مغز               

ناخت عالئم ون و رسان ن سریع کودک بوه    ( و ... ب ابراین ش        

 پزشک برای جلوگیری از عوارض خطرناک الزم می باش .

 دالی  ابتال به عفونت گوش میانی چیست ؟ 

انس ادقسمتی از گوش) شیپور استاش( موثواًل در هو وگوام                 

سرماخوردگی، حساسیت و یا سایر عفونت های ت فسی در ک وار           

حضور باکتری یا ویروس در گوش میانی باعث تجمع مایع ) در اثر 

تو لی  چرک و ترشحات مخاطی( در گوش میانی و در پشت پرده              

صماخ می شود.  هر چه حجم مایع تجمع یافته در گوش میوانوی                

بیشتر شود باعث باال رفتن فشار فضای گوش میانی و همچ ین به 

بیرون بروم ه ش ن پرده صماخ و درد گوش و تورم ون می شود.             

در  این حالت بعلت ای ک در پشت پرده گوش مایع وجود دارد،              

 ارتعاش پرده صماخ مخت  ش ه و ش وائی کاهش می یاب . 

 

 عالئم عفونت گوش میانی چیست؟

 

 در نوزادان و شیر خواران عالئم زیر دی ه می شود:

کشی ن و چ گ ان اختن به گوش خصوصًا اگر همراه با موارد زیور              

 باش  :

 خوروج    -اسوتوفورا      -تب-گریه و بی قراری       -مشکالت ش وائی 

 ترشحات چرکی از گوش

 

 در کودکان بزرگتر ، نوجوانان و بالغین عالئم زیر انتظار می رود :

و -سرگیجه  -مشکالت ش وائی   -احساس پری یا فشار در گوش     

-خروج ترشحات از گوش     -تهوع و استفرا     -اختالل در تعادل  

 تب 

. 


