
 

 

 

 

 

حاد به همراه  ییایعفونت باکتر کی یانیگوش م عفونت

 . باشدیم یفوقان یعفونت دستگاه تنفس
 

 ایاز عفونت   یدوره ا کباریدرصد کودکان  80از  شیب

تجربه نموده ا ند   یسالگ3 را تا سن یانیالتهاب گوش م

و  باشدیدر کودکان م ییعلت کاهش شنوا نیعتری.شا

خوار ان  و کودکان خردسال  ریآن در ش قیدق صیتشخ

 یش کیصورت  فشار دادن  در. ممکن است دشوار باشد

از حد کودک احتمال  شیب هیگر ایبه داخل گوش 

 یعفونت ممکن است ط نیعفونت گوش وجود دارد که ا

 .  ابدیو بهبود  افتهیز  ادامه چند رو
 

 یو گلو درد و عفونت ها یمعموال به دنبال سرما خوردگ

و درد در گوش از  یگرفتگ ;دهد. تورم  یرخ م گرید جیرا

باشد . تجمع مو کو  یعفونت م نیجمله عالئم همراه در ا

و درد  ییس در پشت پرده صماخ  باعث اختالل در شنوا

بعد  عیصماخ و خروج ما ردهپ یکه در صورت پارگ شودیم

 .میدر  در د را دار یاز چند  روز  بهبود 

 

 

از موارد بدون تب (  یدرد گوش ،تب ،)در برخ شامل

. متاسفانه باشدیم یی،سرفه ، و کاهش شنوا ینیب زشیآبر

 ندیتوانند حرف بزنند تا به ما بگو  یاطفال چند ماهه  نم

نشانه ها در کودکتان  نیدارند وجود ا یکه چه ناراحت

 باشد . یانیونت گوش ماو به عف یابتال انگریممکن است ب
 

کودک ،دست  یدرد که ممکن است به صورت نا آرام -

 گوش باشد  دنیزدن و کش
 

افتادن  هیبه گر ای، هیتغذ نیبودن ح ریپذ کیتحر -

  دهدیکودک در هنگام خواباندن او خود را نشان م

 

 است  گرادیدرجه سانت 40تا  37 نیتب که معموال ب - 
 

است و  عیشا اریکان بسدر کود ییاشکال در شنوا-

 . باشدیم یسا لگ 3تا  یما هگ 6وقوع آن از  نیشتریب
 

 

 

 دارد وعیش شتریدر زمستان ب : فصل -

 یمادر زاد یناهنجار -

 است شتریپوستان ب دیدر سف : نژاد -

کمتر  هیاول یابتال :هر چه سن ابتال نیسن اول -

و مقاوم  دتریشد یماریوقوع ب یباشد دوره ها

 است . شتریر بوده و احتمال عود آن بت
 

 است . شتری:در پسران ب جنس -

 ساز : نهیزم عوامل -

   یطیمح گاریداشتن در معرض دود س قرار -

 یسابقه عفونت گوش ،سر ما خو رد گ داشتن -

عفونت  یداشتن سابقه خانوادگ ایمکرر  یها

 گوش  یها

 به مهد کودک  رفتن -

 کم وزن بودن زمان تولد کودک   ای نارس -

 

 در مان: روش

 ابدی یچند روز بهبود م یاغلب عفونتها بدون درمان ط 

 یعفونت مسکن ها و آنت نیمورد استفاده در ا یدارو ها

 باشد . یها م کیوتیب



 

 

 

 ابدی یچند روز بهبود م یاغلب عفونتها بدون درمان ط 

 یعفونت مسکن ها و آنت نیمورد استفاده در ا یدارو ها

 کیوتیب یآنت یباشند  که عوارض جانب یها م کیوتیب

 .ردیمد نظر قرار بگ دیها با
 

 

 : 

 رندیگ یدرد مورد استفاده قرار م نیجهت تسک فقط

 

 بروفن :  بویا -

/  یحال یدارو : ضعف و ب نیمهم ا یاز جمله عوارض جانب

  استاستفراغ / درد معده 

  نوفنیاستام -

 زیدکتر آن را تجو نکهیمگر ا دینده نیکودک آسپر به

 کند 
 

گوش کودک به  یبالشتک گرم کننده رو کی گذاشتن

 . کندیاو کمک م نیتسک
 

 زیکودک تجو یممکن است قطره گوش هم برا پزشک

 شوندیکه دچار عفونت مکرر گوش م یکند در کودکان

کار گذاشته در گوش  ییلوله ها  یممکن است با جراح

 نهیکه زم یانیدر گوش م عیشود تا به کاهش تجمع ما

 ساز عفونت است کمک کند 

 

 

 

 آنتی بیوتیک ها :

 یرفتن عفو نتها نیو از ب  یدر بهبود عیتسر باعث

 جیرا ی کهایت ویب یشوند. آنت یگوش م  ییایباکتر

کال و  و   یوکو آ مو کس نیلیس یعبارتند از:آمو کس

  موکسازولیکوتر

: 
 

دارو طبق دستور پزشک ) دوز دارو  قیمصرف دق - 

 .( شودیم زیمتناسب با سن  تجو

و درد گوش مراجعه به پزشک و عدم  یقرار یصورت ب در -

 شودیم هیاستفاده خود سرانه از مسکنها توص

 

 

تغذیه با شیر مادر و سیگار نکشیدن در منزل  -

 .کاهش میدهداحتمال ابتال به اوتیت مدیای حاد را 
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