
Health Topic: Ear Infections (Middle Ear Infections or Otitis Media) - Arabic 

 عدوى األذن )عدوى األذن الوسطى أو التهاب األذن الوسطى(

 ما المقصود بعدوى األذن الوسطى؟ 

 .  عدوى األذن الوسطى هي عدوى تصيب الحيز خلف طبلة األذن )الغشاء الطبلي(

 االسم الطبي لعدوى األذن هو التهاب األذن الوسطى. 

 

 

 

 .  أي شخص عرضة لإلصابة بعدوى األذن، لكن األطفال يصابون بها أكثر من البالغين

 . تعد عدوى األذن السبب األكثر شيوًعا لزيارة عيادات األطباء 

 . سنة الماضية 25وقد ازداد عدد األطفال المصابين بعدوى األذن خالل 

 سبب عدوى األذن الوسطى  

. وعدوى األذن شائعة الحدوث عندما يكون الطفل مصابًا بنزلة برد أو عدوى في الجهاز  تحدث عدوى األذن الوسطى بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات

 .التنفسي العلوي 

 عالمات وأعراض عدوى األذن الوسطى

 : عالمات عدوى األذن الوسطى وأعراضها هي

 الحمى  •

 التهيج  •

 صعوبة النوم  •

 قلة االهتمام باألكل والشرب •

 ألم أو شد في األذن  •

 اختالل التوازن   •

 ضعف السمع  •

 نزوح سائل من األذن أحيانًا •

 

 عالج عدوى األذن الوسطى

 .  غالبًا ما تُعالج عدوى األذن بمضاد حيوي فموي

 تشريح األذن 

 الفَُصْيص األذني )شحمة األذن(

 الغشاء الطبلي )طبلة األذن( 

 النفير 

 األذن الداخلية  األذن الوسطى األذن الخارجية
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. إذا كان عمر طفلك أكثر من عامين، فقد يطلب منك الطبيب المراقبة لبضعة أيام والبدء في تناول  وتتحسن بعض حاالت عدوى األذن دون استخدام المضادات الحيوية

( أو إيبوبروفين  acetaminophenالمضادات الحيوية فقط إذا كانت العالمات واألعراض تتفاقم. األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين )

(ibuprofenتساعد في تسكين األ )لم والحمى. 

.، إذا كانت عدوى األذن لدى طفلك ال تزول بالعالج أو تستمر في العودةسوف يحيلك طبيبك إلى إخصائي يعرف باسم طبيب األذن واألنف والحنجرة

.  في طبلة األذن نبوب فغر طبلة األذن(  أ أنابيب مجوفة دقيقة تُعرف أيًضا باسم أنبوب األذن أو يحتاج بعض األطفال إلى عملية جراحية لوضع أنبوب تهوية صغير )

. وقد يظل بعض األطفال يعانون عدوى األذن  شهًرا 18إلى  6. غالبًا ما يتم إبقاء األنابيب في طبلة األذن لمدة وهذا يساعد على تدفق الهواء ويسمح بتصريف السائل

 .حتى مع وجود أنابيب األذن في مكانها

.سيتابع طفلك مع طبيب األنف واألذن والحنجرة حتى إزالة أنابيب األذن وحتى يتوقف طفلك عن اإلصابة بعدوى األذن 

اتصل بالطبيب المعالج لطفلك في حالة:

لوسطى على طفلك ظهور أي من عالمات وأعراض عدوى األذن ا •

 إصابة طفلك بتورم أو احمرار في األذن أو حول األذن  •
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