قليل من
االسرتخاء

خري من املضادات الحيوية

نصائح طبية
قيمة

معلومات حول:
التهابات األذن الوسطى
والتعايف األمثل دون مضادات حيوية

ما الذي ميكنني فعله لو أصبت؟
ما يقرب من  80يف املئة من حاالت االلتهاب الحاد التي
تصاب بها األذن الوسطى تتامتل للشفاء تلقائياً  ،حيث أن
املرض ينجم غالبا عن اإلصابة بالفريوسات ،لذا فال جدوى
من تناول املضادات الحيوية.
ميكنك باالستعانة بعالجات منزلية بسيطة لتخفيف
األعراض واآلالم

آالم شديدة يف األذن؟
موقع ووظيفة األذن الوسطى
تقع األذن الوسطى بني األذن الخارجية
واألذن الداخلية
األذن الداخلية األذن الخارجية

 االمتثال لقسط من الراحة . رشب الكثري من السوائل . إستعامل كامدات ألسفل الساقني يف حالاإلصابة بالحمى .
 تناول أدوية مخففة لآلالم كاإليبوبروفني أوالباراسيتامول إذا لزم األمر بعد إستشارة
الطبيب أو الصيديل.

األذن الوسطى
القناة الهاللية

استشارة الطبيب إذا مل تتال ش الحمى واآلالم
بعد  48ساعة .
إذا كان طفلك الصغري يعاين من أوجاع يف األذن
فعليك حاال استشارة الطبيب.

آلالم األذن أسباب متعددة .ويف أغلب األحيان
يعود السبب يف ذلك إىل االلتهاب الحاد يف األذن
الوسطى ،وهو ما يسمى التهاب األذن الوسطى.
وغالباً ما يصيب هذا املرض األطفال ونادرا ً ما
يحدث لدى البالغني .وهو عادة ما يصاحب نزالت الربد
أو يظهر بعد اإلصابة بها .ومن بني أهم األعراض األخرى
التي تصاحب هذا املرض:

 الحمى السعال القيء )وخصوصا عند األطفال ) -الشعور بالتعب واإلنهاك العام

القناة السمعية
القوقعة
قناة استاكيوس

متى يجب أن أذهب إىل الطبيب؟

الصيوان

مسببات األعراض:

غشاء الطبلة
تجويف الطبلة

وتشمل طبلة األذن ،تجويف الطبلة )مبا يف ذلك املطرقة،
السندان والركاب( ،فضال عن قناة استاكيوس .
تقوم األذن الوسطى بنقل ذبذبات الصوت من غشاء الطبلة
إىل األذن الداخلية.

وتسبب التهابات األغشية املخاطية عىل مستوى الجهاز
التنفيس الناجم زيادة يف إفراز السائل املخاطي .ونظرا
النتفاخ الغشاء املخاطي ال تتمكن هذه اإلفرازات
املخاطية أن متر بحرية عرب املمر بني األذن الوسطى
والحلق ،ما يؤدي بالتايل إىل تجمعها يف األذن الوسطى،
األمر الذي ينجم عنه ضغط يسبب آالم األذن .كام أن
السائل املرتاكم يصبح أرضا خصبة للبكترييا .حينئذ يصبح
تناول
املضادات الحيوية أمرأ مجديا .

نتمنى لك
الشفاء العاجل
ويرجى تذكر:
املضادات الحيوية هي قيمة مثينة !
فال تأخذ املضادات الحيوية عىل
الفور !
يرجى املساعدة يف الحفاظ عىل
فعالية هذه األدوية الهامة

تريد أن تعرف املزيد؟
قم بزيارتنا عىل العنوان التايل
www.arena-info.de

مرشوع أرينا ()ARENA
الهدف من هذا املرشوع ( )ARENAهو الحفاظ
عىل فعالية املضادات الحيوية عىل املدى البعيد.
ولتحقيق هذا الهدف يجب الحد من مقاومة الكائنات
الحيوية الدقيقة للمضادات الحيوية ،أو عىل األقل
إبطاء تطورها .
ومن أجل ذلك تسعى)  (ARENAإىل تقيص وجوب
استخدام املضادات الحيوية من عدمه ،حيث تم اختيار
عدد من األمراض الشائعة والتي نادرا ما تستدعي
استخدام املضادات الحيوية تحديدا ً ،كالتهابات الجهاز
التنفيس العلوي والتهاب األذن الوسطى أو الجيوب
األنفية.
يعتزم األطباء يف  14شبكة من شبكات األطباء يف
والية بافاريا ونورد راين فيستفاليا التاكد من جدوى
املضادات الحيوية للعالج .من أجل اكتساب القدر
الالزم من املعرفة ويعمد األطباء إىل االلتحاق
بدورات تعليمية مستمرة ،حيت يجتمعون مع
زمالئهم يف ما يعرف بحلقات تطوير الجودة،
ملعرفة ومناقشة مدى جدوى تناول املضادات
الحيوية والحاالت التي يجب فيها تجنبها .كام يتلقى
بعض األطباء الدعم من خالل برامج السوف وير
املخصصة لذلك .ويف عيادات أخرى يتم تدريب
مساعدي األطباء .عالوة عىل ذلك تتم توعية
املرىض والرأي العام حول موضوع «استخدامات
املضادات الحيوية يف كافة املناطق التي تقدم فيها
املرشوعات والفعاليات املتعلقة بهذا األمر.

