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 ) Ear Pain(ألم األذنین 
بأنھ عدوى في األذن  ) أو التھاب األذن الوسطى الحاد (یُعرف التھاب األذنین 

یمكن أن تصاب  . واألذن الوسطى ھي المساحة الواقعة خلف طبلة األذن. الوسطى
 . بالتھاب والعدوى جراء فیروسات أو بكتیریا

 ما الذي یسبب التھاب األذن؟
 )What Causes an Ear Infection?( 

تساعد ھذه القناة على تھویة  . توصل قناة استاكیوس األذن الوسطى بظھر الحلق
قد تسبب نزالت البرد تكون ُمخاط أكثر وانتفاخ لألنسجة .  األذن الوسطى وصرفھا

وینجم عن ذلك االنسداد نتیجتین  . مما قد یتسبب في انسداد قناة استاكیوس
 :أساسیتین

قد تُسبب التغیرات في ضغط الھواء في  . یة القناة لألذن الوسطىیمنع تھو .1
 .الھبوط/األذن ألًما مشابًھا لما یحدث في الطائرة أثناء اإلقالع

والذي یمكن أن ) إرتشاح(قد یسبب تراكم السوائل خلف طبلة األذن  .2
قد یؤدي ذلك إلى عدوى وزیادة . یحبس البكتیریا الموجودة بالفعل

 .یمكن أن تنتفخ طبلة األذن وذلك مؤلم. طبلة األذنالضغط على 

  من الذي یصاب بالتھاب األذن؟
 )Who Gets Ear Infections? ( 

أشھر إلى عامین، إال أنھا قد  6التھابات األذن أكثر شیوعا بین األطفال في عمر 
یصاب معظم األطفال بالتھاب األذن لمرة . تحدث أیضا على مدار سنوات الطفولة

 . واحدة على األقل، لكن بعض األطفال یصابون بالعدوى عدة مرات

واألرجح أنھا  . في األطفال األصغر سنًا، تكون قناة استاكیوس أقصر وأصغر
 . مسدودة من االنتفاخ والُمخاط المتكون من نزالت البرد، أو األنسجة القریبة مثل تضخم الزائدة األنفیة

 .یر بنیة األذن وال تعود أكثر ُعرضة لإلصابة بالتھاب األذنمع نمو الطفل وتقدمھ في العمر، تتغ

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

 شكا طفلك من األلم أو تیبس الرقبة  •
إصابة طفلك بالُحمى سواء جدیدة أو  •

 تفاقمت لدیھ
كان الجزء الخلفي لألذن احمر اللون أو  •

 مؤلًما أو كانت أذنھ منفتحة إلى الخارج
أو ) یشعر بالنعاس(یصیر طفلك خامًال  •

 )حاد الطباع( شدید االنفعال 
یتقيء طفلك وغیر قادر على تناول أیة  •

 بالفمأدویة 
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 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
 التھابات األذن ھي عدوى تحدث خلف طبلة األذن في األذن الوسطى •
 أشھر وعامین 6وھي شائعة جًدا في األطفال، خاصة بین ُعمر  •
 ھا وعادة ما یكون سببھ إما فیروس أو عدوى بكتیریة عادة ما یحدث التھاب األذن أثناء اإلصابة بنزلة برد أو بعد  •
 معظم أنواع التھاب األذن ال تحتاج إلى مضادات حیویة. یمكن استخدام أدویة عالج األلم والُحمى حسب الحاجة •
یوم قبل بدء عالجھ بالمضادات   2إلى   1أشھر، وبصحة جیدة، ربما ینبغي االنتظار من  6إن كان طفلك یبلغ من العمر أكثر من  •

 الحیویة 
 .یمكنك الوقایة من التھاب األذن عن طریق غسیل الیدین المتكرر، وتجنب االختالط بالمرضى وإعطاء أطفالك اللقاحات الدوریة •
 .یوم من بدء عالجھ بالمضادات الحیویة 3إلى  2اصطحب طفلك إلى الطبیب إذا لم تتحسن حالتھ بعد مرور  •
 تیبس الرقبة، أو الخمول، أو اضطرابات انفعالیة /اصطحب طفلك إلى أقرب قسم للطوارئ إن كان یعاني من ألم •
 األعراض •

 ) Symptoms( األعراض 
یختلف نوع األعراض .  أو بعدھا)  نزلة البرد (تحدث معظم حاالت التھاب األذن أثناء إصابة الطفل بعدوى في الجھاز التنفسي العلوي  

الضغط ووجود سوائل خلف طبلة األذن.  ومدتھا من طفل آلخر  األذن جراء  ألم في  تشمل األعراض  .  یعاني معظم األطفال من  وقد 
 :الشائعة األخرى

 الُحمى •
 األذنین أو شد  سحب •
 قلة النوم •
 البكاء أو سرعة الغضب  •
 القيء •
 نزول سوائل من األذنین •

قد تُالحظ نزول  .  في طبلة األذن نتیجة ارتفاع مستوى الضغط في األذن الوسطى)  ثقب /قطع (قد یصاب بعض األطفال بانثقاب صغیر  
إن كان طفلك یعاني عدوى متكررة مصحوبة بانثقابات    .تشفى ھذه الثقوب عادة خالل أسبوع  .  سائل ضبابي أو اصفر اللون من األذن

قد یؤثر ذلك على درجة السمع لدیھ وینبغي أن یتابع حالتھ طبیب األطفال  .  في طبلة األذن،قد یؤدي ذلك لتكون ندوب على طبلة األذن
 .المعتاد 

 ) ?How are Ear Infections Diagnosed(كیف یجري تشخیص التھاب األذن؟  
سوف یبحث عن  . للنظر في أذني طفلك) نظارة مكبرة مع ضوء(سوف یستخدم منظار األذن . بیب فحص طفلك جیًداسیتوجب على الط

 . أثاراحمرار، أوسوائل أو تورم في طبلة األذن

طبلة  والسبیل الوحید للتأكد حتًما إذا كانت التھابات األذن ناجمة عن فیروس أو بكتیریا ھو استخدام إبرة ألخذ عینة من السائل خلف
ویتم ذلك أحیانًا بواسطة أخصائي األنف واألذن والحنجرة لألطفال الذین یعانون من التھاب األذن صعبة العالج أو أصیبوا . األذن

 .بالتھاب األذن عدة مرات
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 )Treatment(العالج 
یوم   2إلى  1في األطفال األصحاء، یُفضل االنتظار من . إن المضادات الحیویة لیست ضروریة في معظم األحیان لعالج التھاب األذن

 .واألھم من ذلك أن تُبقي طفلك مرتاًحا . لمعرفة إذا كانت األعراض سوف تتحسن من تلقاء نفسھا 

 : والُحمىاأللم  تقلیل .1
.  لتوفیر الراحة لطفلك ®) أو موترین® أدفیل(أو أیبوبروفین ®) أو تمبرا® تایلینول(یمكنك إعطاء أسیتامینوفین   ○

 المختص استخدمھ حسب اإلرشادات الموضحة على العبوة أو حسب توجیھات الطبیب 
 المضادات الحیویة .2

  معظم حاالت التھاب األذن ال تحتاج إلى مضادات حیویة  ○
یوم لمعرفة إذا كانت العدوى سوف تتحسن من  2إلى  1أشھر، یُفضل االنتظار من  6إن كان عمر طفلك أكبر من  ○

 تلقاء نفسھا 
 : الج خالل عدة أیام أو إذاقد یتم وصف المضادات الحیویة لعالج التھاب األذن الذي لم یستجیب للع ○
 أشھر وظھرت علیھ أعراض التھاب األذن 6كان عمر طفلك أقل من  ○
 كان طفلك یعاني ألًما شدیًدا  ○
 ) فھرنھایت  °102.2(درجة مئویة  °39(>حرارة جسمھ مرتفعة  كان طفلك یعاني ُحمى دائمة ○
من الضروري أن یستكمل طفلك . یوم 3إلى  2إذا تم وصف مضادات حیویة لطفلك، ستتحسن حالتھ في غضون  ○

 سن المضاد الحیوي لنھایتھ حتى لو شعر بتح
 : دور رعایة األطفال صغار السن والمدرسة .3

 المدرسة بعد إنخفاض درجة حرارتھ وتحسن حالتھ العامة/یمكن لطفلك أن یعود إلى دار رعایة األطفال صغار السن ○
 إن نزلة البرد التي سببت التھاب األذن ُمعدیة، ولكن التھاب األذن في حد ذاتھ ال ینتقل بین األطفال ○

 :األنشطة الیومیة  .4
 یمكن لطفلك أن یلعب ویقوم بأنشطتھ المعتادة  ○
 إن كان ھنا ثقب في طبلة أذن طفلك، ینبغي تجنب السباحة مدة أسبوع على األقل إلى حین شفائھا ○

 :ركوب الطائرة .5
 إن ركوب الطائرة مع طفل ُمصاب بإلتھاب األذن لیس أمرا خطیًرا، ولكن قد یتسبب في زیادة ألم األذن ○
 بسبب فرق الضغط داخل الطائرة ) یحدث شق فیھا(توجد احتمال أكبر أن تنثقب طبلة األذن  ○
شجع طفلك على مص لھایة األطفال، أو تناول سوائل أو االبتالع . احتفظ بمسكن األلم معك على متن الطائرة ○

 المتكرر

 ):How to Prevent Ear Infections(كیفیة الوقایة من التھاب األذن:  
 : تجنب اإلصابة بالمرض عن طریق. قد تؤدي نزالت البرد إلى التھاب األذن .1

 غسیل یدیك بالماء والصابون بشكل متكرر  ○
 البقاء بعیًدا عن المصابین بنزالت البرد  ○

المكورات الرئویة، التي  إعطاء طفلك التطعیمات الالزمة في موعدھا تمنح اللقاحات، مثل التطعیم ضد اإلنفلونزا وتطعیم  .2
 تعد جزًءا من جداول التطعیمات الدوریة، الحمایة ضد التھابات األذن

 احم طفلك من التعرض الثانوي للتدخین  .3
إن أمكن، من األفضل إرضاع الطفل رضاعة طبیعیة حیث توجد العدید من األجسام المضادة في حلیب الثدي الذي یمكنھ أن   .4

 لتھابات األذنیساعد في وقایة األطفال من ا
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ألن ذلك یجعل عملیة المص أصعب على طفلك ویغیر  .  إن كان طفلك یتناول رضاعة صناعیة، تجنب الضغط على القارورة .5
 من مستوى الضغط في أنبوب أوستاكیوس 

  ) Know Your Options( اعرف الخیارات المتاحة أمامك  

إن كنت غیر   األحیان، ال تحتاج للذھاب إلى قسم الطوارئلكن في معظم . قد یكون األمر مخیفًا عند مرض طفلك
 .نحن ھنا للمساعدة متأكد بشأن أمر من األمور،

 

 
 ) Please Note( الرجاء مالحظة  

إن راودتك الشكوك حول صحة طفلك، اتصل بالطبیب الذي تتعامل معھ، . المقدم في ھذه الصفحات ال یُقصد بھ أن یكون بدیال عن المشورة الطبیةأن المحتوى 
 HEALوع  تسعى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة ومشر. 911مباشرة إن كانت حالة طفلك تستدعي الرعایة الطبیة الفوریة توجھ ألقرب قسم طوارئ أو اتصل برقم 

 .إلى التحقق من صحة كل المواد ولكنھا ال تتحمل مسؤولیة أیة أخطاء في المعلومات الموجودة في ھذه الصفحات وال عدم اكتمالھا
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