التهاب األذن الوسطى
Middle Ear Infection
Middle ear infection is called
otitis media. This infection
occurs when germs get into the
middle ear and the area fills
with fluid.

تسمى عدوى األذن الوسطى بالتهابات
 حيث يحدث هذا االلتهاب.األذن الوسطى
عندما تدخل الجراثيم إلى األذن الوسطى
اﻷذن اﻟوﺳطﻰ
.وتمتلئ المنطقة بالسوائل
Middle Ear

ﻗﻧﺎة اﻷذن

Ear Canal

يمكن أن تؤدي الجراثيم الناتجة عن البرد
.أو األنفلونزا إلى التهاب األذن الوسطى

Germs from a cold or flu can
lead to a middle ear infection.
Fluid build-up in the middle
ear can put pressure on your
eardrum causing pain or other
symptoms.

Signs and Symptoms
•

Ear pain

•

Fever

•

Drainage from the ear

•

Hearing loss

•

Loss of balance

Your Care
•

Your doctor will ask you about your
symptoms and check your ears.

•

Ear infections often go away on their
own.

•

Antibiotic medicine may be ordered
for severe infections. Take all of your
medicine as directed.

•

Follow your doctor’s recommendations
to treat pain using over-the-counter pain
relievers.

•

Do not put anything in your ears including
liquids, herbs or cotton-tipped applicators
unless directed to by your doctor. They
can block your ear canal, causing a loss
of hearing or infection.
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طﺑﻠﺔ اﻷذن

Ear Drum

يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في األذن
الوسطى إلى الضغط على طبلة األذن مما
.يسبب األلم أو أعراض أخرى

العالمات واألعراض
	•ألم األذن
)	•ارتفاع درجة الحرارة (ال ُح ّمى
	•خروج سوائل من األذن
	•فقدان السمع
	•فقدان التوازن

رعايتك
.	•سيسألك طبيبك عن أعراضك وسيفحص أذنيك
.	•عادة ً ما تختفي التهابات األذن من تلقاء نفسها
	•قد يطلب الطبيب منك تناول المضادات الحيوية
 خذ كل أدويتك حسب.في حاالت العدوى الشديدة
.التوجيهات
	•اتبع توصيات طبيبك لعالج األلم باستخدام مسكنات
.األلم التي ال تستلزم وصفة طبية
	•ال تضع أي شيء في أذنيك بما في ذلك السوائل أو
األعشاب أو سالّكات األذن ذات الرؤوس القطنية إال
 حيث إن ذلك قد يؤدي إلى.وفق توجيهات الطبيب
 وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السمع أو،انسداد قناة األذن
.اإلصابة بالتهاب
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Call your doctor right away if
you have:
•

Pain that gets worse

•

Fever that gets higher or does not go
away

•

Drainage that gets worse

•

Hearing loss

Talk to your doctor or nurse if you have
any questions or concerns.
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يُرجى االتصال بطبيبك على الفور إذا كنت
:تعاني من أي من األعراض التالية
	•ازدياد شدة األلم
	•الحمى التي تزداد أو ال تزول
	•ازدياد شدة اإلفرازات
	•فقدان السمع
يُرجى التحدث إلى الطبيب المعالج أو الممرضة إذا كانت
.لديك أية أسئلة أو مخاوف
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