
Mal d’orecchio
(otite)

Opuscolo informativo redatto e condiviso dai 
Pediatri di libera scelta e dai Pediatri ospedalieri 

dell’Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia

Cosa possiamo fare 
In attesa del consulto col pediatra di famiglia, 
si raccomanda di dare antidolorifici per bocca, 
ad esempio il:  

PARACETAMOLO ogni 5-6 ore 

(15 mg per ogni chilogrammo di peso del 
bambino – es. 10 kg di peso = 150 mg di 
paracetamolo) 

oppure 

IBUPROFENE ogni 8 ore 

(10 mg per ogni chilogrammo di peso del 
bambino – es. 10 kg di peso = 100 mg di 
Ibuprofene)***.

In caso di raffreddore fare lavaggi nasali con 
soluzione fisiologica molte volte al giorno.

Sempre utile è mettere un panno caldo 
sull’orecchio e tenere la testa un po’ sollevata 
(un cuscino in più) quando il bambino dorme. 

*** Si raccomanda di fare attenzione 
all’eventuale conversione del dosaggio del 
medicinale da mg a ml. 

In caso di dubbi contattare il proprio pediatra.

L’utilizzo di gocce auricolari, sciroppi 
mucolitici o farmaci decongestionanti nasali e 
antistaminici è sconsigliato. 

Spesso il mal d’orecchio scompare spontanea-
mente in pochi giorni. 

Le Linee Guida infatti consigliano, per i bambini 
che non abbiano malattie croniche, e di età 
superiore ai 12 mesi, la cosiddetta “strategia 
di vigile attesa” che significa, per le prime 
48 ore dall’inizio dei sintomi, somministrare 
solo antidolorifici con regolarità e tenere 
controllato il bambino.

Non utilizzare mai antibiotici di propria 
iniziativa perché non tolgono il dolore.

Se i sintomi peggiorano nonostante la 
terapia, occorre contattare il pediatra. 

Se non è disponibile il vostro pediatra (es. 
notte o festivi), potete portare il bambino 
al Pronto Soccorso solo nel caso in cui:

¾¾ il bambino ha meno di 1 anno e 
presenta pianto inconsolabile; 

¾¾ la terapia con paracetamolo o 
ibuprofene non ha diminuito il dolore; 

¾¾ è presente dolore, rossore e gonfiore 
dietro all’orecchio; 

¾¾ sono presenti altri sintomi (es. febbre 
alta, vomito, ecc…).

 ما الذي یمكن فعلھ؟
أثناء انتظار استشارة طبیب األطفال الخاص باألسرة، یُنَصح بإعطاء 

 مسكنات ألم عن طریق الفم، على سبیل المثال

 ساعات 6-5باراسیتامول كل 

 

كجم من الوزن =  10مثال:  -ملجم لكل كیلوجرام من وزن الطفل  15(
 ملجم من الباراسیتامول)، 150

 

 أو

 

 ساعات 8ل كإیبوبروفین 

 

كجم من الوزن =  10مثال:  -ملجم لكل كیلوجرام من وزن الطفل  10(
 ملجم من اإلیبوبروفین)***. 100

 

في حالة التھاب األنف، یجب عمل غسل لألنف مرات عدید في الیوم 
 باستعمال محلول ملحي.

 

من المفید وضع قطعة قماش دافئة على األذن وإبقاء الرأس مرفوعة قلیًال 
 ) أثناء نوم الطفل.وسادة إضافیة وضع(

 

في حالة  *** یُنَصح باالنتباه أثناء تحویل جرعة الدواء من ملجم إلى ملل.
 وجود شكوك یُرجى االتصال بطبیب األطفال الخاص بك.
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یُنَصح بعدم استخدام قطرات األذن، أو أدویة الشرب من أجل القشع، أو 
 مین.تاأدویة إزالة احتقان األنف، ومضادات الھس

 غالبًا ما یختفي ألم األذن تلقائیًا خالل أیام قلیلة.
فعلیًا تنصح الخطوط اإلرشادیة، بالنسبة لألطفال الذین ال یعانون من 

شھًرا، بتبني ما یُعَرف باسم  12أمراض مزمنة ویزید عمرھم عن 
ساعة  72-48، وھذا یعني أنھ خالل أول »استراتیجیة االنتظار الیقظ«

األعراض، یجب تناول مسكنات ألم فقط وبانتظام مع  ورمن بدایة ظھ
 مالحظة باستمرار حالة الطفل.

 

 یجب عدم المبادرة أبًدا باستعمال مضادات حیویة ألنھا ال تزیل األلم.

 
إذا ساءت األعراض أو استمرت بالرغم من العالج، فیلزم االتصال 

 بطبیب األطفال.
 

مثًال ألن الوقت في اللیل ا (احً إذا لم یكن طبیب األطفال الخاص بكم مت
إحضار الطفل إلى قسم الطوارئ أو إلى )، فیمكنكم أو في أیام إجازات

 ، وذلك في الحاالت التالیة فقط:خدمة طبیب الطوارئ
 إذا كان عمر الطفل أقل من سنة، ویبكي بصورة ال یمكن تھدئتھا. -
 لم.ألالعالج باستخدام الباراسیتامول أو اإلیبوبروفین لم یقلل ا -
 في حالة وجود ألم واحمرار وانتفاخ خلف األذن. -
مثل: ارتفاع درجة الحرارة، قيء، في حالة وجود أعراض أخرى ( -

 الخ).
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 ألم األذن
 )التھاب األذن(

كتیب معلومات یعده ویشاركھ أطباء األطفال المختارین بحریة وأطباء 
شأة العالج من -الوحدة الصحیة المحلیة  األطفال في مستشفیات ھیئة

 مي في ریدجو إیمیلیالعلابع اوالرعایة ذات الط
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Introduzione
La causa più frequente del mal d’orecchio è 
l’otite media acuta. 

Si tratta di un’infiammazione dell’orecchio 
medio quasi sempre causata da una 
infiammazione presente nel naso e in gola 
(faringite, influenza, raffreddore, ecc), che si 
trasmette all’orecchio attraverso un condotto 
chiamato Tromba di Eustacchio. 

Questo condotto in molti bambini è fatto 
in modo tale da favorire la trasmissione 
dell’infiammazione dalla gola all’orecchio. 

Spesso la causa dell’otite è virale ma a volte 
può complicarsi con infezione batterica. 

L’infiammazione causa la produzione di muco 
o pus nell’orecchio con conseguente pressione 
sul timpano e comparsa, a volte lenta, a volte 
improvvisa, del dolore. 

Può esserci febbre, malessere generale, 
diminuzione dell’udito.

A volte può comparire otorrea, cioè fuoriuscita 
di muco purulento, anche striato di sangue, 
dall’orecchio esterno. 

Quando questo si verifica, in genere il mal 
d’orecchio diminuisce per il calo della pressione 
nell’orecchio e sul timpano. 

Nel bambino piccolo l’otite acuta può presentarsi 
con pianto inconsolabile, malessere generale, 
calo dell’appetito e diarrea e/o vomito.

L’otite non è dovuta al “colpo d’aria” o al 
“freddo”. 

Questi ultimi possono solo scatenare il dolore 
di una otite già esistente. 

Com’è fatto l’orecchio
In fondo al canale uditivo esterno si trova la 
membrana timpanica (timpano). 

Subito dietro, nella camera dell’orecchio 
medio, ci sono gli ossicini (martello, incudine, 
staffa) che permettono la trasmissione dei 
suoni dal timpano all’orecchio interno (coclea) 
e poi da qui al cervello. 

Tutto questo ci permette di sentire bene i suoni. 
L’orecchio medio comunica con la faringe 
(gola) attraverso la Tromba di Eustacchio.

 

 مقدمة
 االلتھاب الحاد في األذن الوسطى.السبب األكثر شیوًعا أللم األذن ھو 

وھو عبارة عن التھاب في األذن الوسطى یحدث في الغالب بسبب التھاب 
، وینتقل التھاب البلعوم، األنفلونزا، التھاب األنف، الخ)والحلق (في األنف 

 إلى األذن عبر القناة التي یُطلَق علیھا اسم قناة استاكیوس.
 

یتیح شكل ھذه القناة لدى الكثیر من األطفال تعزیز انتقال االلتھاب من 
 الحلق إلى األذن.

 
یتعقد األمر  یانًا قدكثیًرا ما یكون سبب التھاب األذن فیروسیًا، ولكن أح

 بسبب وجود عدوى بكتیریة.
 

یسبب االلتھاب إفراز المخاط أو الصدید في األذن، وھذا ما یترتب علیھ 
الضغط على طبلة األذن، والشعور باأللم، وھذا األخیر قد یحدث ببطء في 

 بعض األحیان، أو فجأة في أحیان أخرى.
 

خفاض في عام وان یمكن أن یظھر ارتفاع في درجة الحرارة وتوعك
 حاسة السمع.
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، أي خروج مخاط صدیدي، بھ أیًضا القلیل من ثر أذنيقد یظھر أحیانًا 
 الدم، من األذن الخارجیة.

 
عندما یحدث ھذا، یقل ألم األذن بشكل عام بسبب انخفاض الضغط داخل 

 األذن وعلى طبلة األذن.
 

بكاء ال صحوبًا بقد یظھر التھاب األذن الحاد لدى األطفال صغار السن م
 یمكن تھدئتھ وتوعك عام وانخفاض في الشھیة وإسھال و/أو قيء.

 
ولكن تلك  ».البرد«أو » تیارات الھواء«التھاب األذن ال یحدث نتیجة 

 األمور قد تسبب بدء األلم الناتج عن التھاب األذن الموجود بالفعل.
 

ن یعزز التعرض إلى دخان السجائر، ولو بصورة غیر مباشرة، یمكن أ
 لتھاب األذن لدى الطفل، وبالتالي یُنَصح بتجنبھ.ا
 

أشھر على األقل،  6ومن ناحیة أخرى فإن الرضاعة الطبیعیة حتى سن 
وغسیل الیدین باستمرار یعدان من اإلجراءات الفاعلة لتجنب التھاب 

 األذن.
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 مم تتكون األذن؟
 ).ة األذنطبلفي نھایة القناة السمعیة الخارجیة یوجد الغشاء الطبلي (

 
وخلفھا مباشرةً، في حجرة األذن الوسطى، توجد عظام صغیرة 

) تتیح نقل األصوات من طبلة األذن إلى المطرقة، السندان، الركاب(
 األذن الداخلیة (القوقعة) ومنھا إلى المخ.

 
 كل ھذا یتیح لنا سماع األصوات جیًدا.

 
 كیوس.) عبر قناة استاالحلقتتصل األذن الوسطى مع الحنجرة (

Traduzione immagine pag. 2 
 

Orecchio esterno األذن الخارجیة 
Orecchio medio األذن الوسطى 

Orecchio interno األذن الداخلیة 
Membrana Timpanica الغشاء الطبلي 

Catena ossicolare عظیمات السمع 
Canali semicircolari القنوات الھاللیة 

Coclea القوقعة 
Canale uditivo القناة السمعیة 

Processo mastoideo النتوء الحلمي 
Trombe di Eustachio قناة استاكیوس 
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