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این بیماری بدنبال عفوت ویروسی دستگاه 
تنفسی فوقانی بروز می کند عفونت ویروسی 
دستگاه تنفس فوقانی باعث اختالل عملکرد 

اش می شود به طرف گوش میانی شیپور است
پیشرفت می کند و باعث ایجاد بیماری 

 6بیشترین شیوع از اوتیت میانی می شود. 
 سالگی می باشد. 3ماهگی تا 

 

 عالئم اوتیت شامل درد گوش ، تب ،
بی قراری ، آبریزش بینی ، سرفه ، کاهش  

 شنوایی و اسهال و استفراغ .

ن عالمت ودر اطفال چند ماهه ممکن است بد
باشد و با توجه به باریکتر بودن لوله های استاش 
که گوش میانی را به حلق متصل می کند در 

 ساالن کمتر است.کودکان نسبت به بزرگ

  

 اوتیت در فصل زمستان بیشتر است.

 عوامل زمینه ساز :

گوش ، نارس و کم عفونت داشتن سابقه 
وزن متولد شدن ، به خواب رفتن با بطری 
شیشه شیر ، استفاده از پستانک ، داشتن 

یا پرخونی مخاط  آلرژی هایی که به احتقان
 بینی منجر می شود.

وجود این نشانه ها در کودکان ممکن است 
 بیانگر اوتیت باشد.

آرامی ، دست درد ممکن است به صورت نا
دن وزدن و کشیدن گوش ، تحریک پذیر ب

حین تغذیه ، به گریه افتادن کودک هنگام 
 خواباندن از خود را نشان می دهد.

وش ممکن ترشحات سفید یا زرد رنگ از گ
 است بوی نامطبوع داشته باشد.

 38تب که معموال از  _اشکال در شنوایی 
درجه سانتی گراد  40درجه سانتی گراد تا 

 باشد.

 اوتیت در فصل زمستان بیشتر است

  

. 

 

عفونت گوش میانی کودکان نیاز به _ 1
ویزیت پزشک دارد برای تسکین درد می 

د به کودکان مسکن هایی مانند یتوان
ذاشتن یک بالشتک گرم استامینوفن بدهید.گ

کننده روی گوش کودک هم به تسکین درد 
 کمک می کند.

برای تمیز کردن کانال گوش خارجی از _ 2
 اپلیکاتور های پنبه ای استفاده نکنید.

در هنگام حمام کردن کودکان ، باید از _ 3
 ورود آب به گوش جلوگیری کنیم .

ژله های به بهتر است یک تکه پنبه که _ 4
شده و در کانال گوش قرار داده روغن آغشته 

 شود تا از وارد شدن آب جلوگیری نماید.


