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آیا هی داًید اٍتیت)التهتْتاو  تَ         

 خارجی ( چیست؟
 

اٍتیت خارجی تِ  التْاب ٍ درد گَش خاارجای     

) اللِ گَش ٍ واًال خارجی ضٌَایی( اطالق های      

ضَد وِ تِ سِ دستِ ی ػفًَی ، غیرػفًَی ٍ ًَع 

هختلط آى تمسین هی ضَد. در ًَع ػافاًَای ،       

تیواری تاوتریایی ، لارچی ٍ ٍیرٍسی است ٍ در     

ًَع غیرػفًَی آى، اٍتیت خارجی تر اثر آلرشی ،   

اگسها یا تحریه تا ٍسایل خارجی رخ هی دّذ. در  

 هختلط ترویثی از ّردٍ ػاهل است.

اٍتیت اکسهرى بدخین) الهْاو ختارجتی    

 :بدخین( 

ایي یه ػفًَت پیطرًٍذُ ٍ ًاتَاى وٌٌذُ ٍ گاّی  

اٍلات وطٌذُ است وِ واًال گَش خاارجای ٍ       

تافتْای پیراهَى آى ٍ لاػذُ جوجِ را گرفتار های  

 وٌذ.

 

 

 آیا علل الهْاو  َ  خارجی را هی داًید؟
ٍرٍد آب تِ هجرای گَش)گَش ضٌاگراى(، ضرتِ تِ   

پَست هجرای گَش ٍ ٍرٍد ارگاًیسن ّا تِ تاافات   

ّای ًاحیِ ٍ اختالالت سیستویه ًظیر واواثاَد    

ٍیتاهیي ٍ تیواری غذد درٍى ریس ، ػَارض تیوااری  

ّایی هاًٌذ دیاتت، لَپَس، آوٌِ ، پساَریاازیا ،    

اگسها ٍ درهاتیت آلرشیه از ػلل التاْااب گاَش      

 خارجی هی تاضذ.

 آیا عالئن اٍتیت را هی شٌاسید؟

درد ، ترضح از هجرا ، حساسیت تِ لو  ٍ گاُ تة ، 

خارش، واّص ضٌَایی یا احساس سٌگیٌی ٍ ٍرم   

گَش هی تاضذ . در هؼایٌِ ، واًال گاَش دچاار        

لرهسی ٍ ٍرم است. ترضح هوىي است تِ رًگ زرد  

 یا سثس ٍ تذتَ تاضذ.

 درهاى:
اساس درهاى در جْت رفغ ًاراحتی تیوار، واّاص   

تَرم هجرای گَش ٍ ریطِ وي وردى ػفًَت های    

 تاضذ. 
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ساػت ًخسات   ۲۹تا  ۸۴تیوار هوىي است ترای 

ًیاز تِ هصرف هسىي داضتِ تاضذ. درهاى اغلاة   

ضاهل دارٍّای ضذ هیىرٍتی یا ضذ لارچی است 

وِ ایي دارٍّا را هی تَاى تا ووه لطرُ چىاى در 

درجِ ی حرارت اتاق تِ گَش ٍارد وارد. در         

ػفًَت تاوتریایی از ترویة آًتی تیَتیىْاا تاا     

وَرتیىَاسترٍئیذّا استفادُ هیطَد تا از ضاذت  

 التْاب تافت ّا واستِ ضَد.

 ًحَُ هصرف قطرُ ّای  َ :
ترای استفادُ از لطرُ گَش تایذ دراز وطیذُ ٍ    

سر را خن وٌیذ. پ  از آى ًرهی گَش را رٍ تاِ     

ػمة ٍ تاال تىطیذ تا هجرای گَش تارای ٍرٍد      

لطرُ گَش واهال تاز تاضذ. پ  از استؼوال لطرُ  

یه الی دٍ دلیمِ تِ ّواى حالت تالی تواًیذ تاا  

هحلَل از گَش تیرٍى ًریسد. ترای درهاى واهال   

ػفًَت گَش الزم است دٍرُ درهاى را وااهال     

وٌیذ. تؼذاد دفؼات استفادُ از لطرُ گَش رٍزاًِ  

 هتفاٍت تَدُ ٍ تایذ تَسط پسضه تؼییي گردد. 
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 داًشگاُ علَم پسشکی ٍخدهات بْداشهی درهاًی  یالى

 هرکسآهَزشی درهاًی اهیرالوَهٌیي)ع(  

 اٍتیت اکسهرى ) الهْاو   َ  خارجی(

 )ٍیژُ بیواراى ٍ ّوراّاى(

خَدداری وٌیذ، اگر درهاى واهل اًجاام ًطاَد،      

 احتوال ػَد ػفًَت ٍجَد دارد.

 

 

 ًطاًی :     هروس آهَزضی درهاًی اهیرالوؤهٌیي )ع( رضت     

 22۹2۴233 -۴تلفي : 

 هٌابع:

گایذالیي هرالثت ّای پرستاری در تیواری ّای چطن ٍ گَش ٍ حلك -

ٍ تیٌی ،تذٍیي:ًسترى جؼفریاى .وارضٌاس پرساتااری هاذیاریات          

 پرستاری

ترًٍر ٍ سَدارث پرستاری داخلی جراحی ) چطن ٍ گَش( ترجوِ ی     -

 ۹3۰۴هٌصَرُ ػلی اصغرپَر ٍ طاّرُ ًجفی .اًتطارات جاهغ ًگر . 

تْرهي ٍ ولیٌگوي . هثاًی طة وَدواى ًلسَى . ترجوِ ی اساتااداى     -

داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی تْراى . ایراى ٍ ضْیذ تْطتی . اًتطاارات    

 ۰2۲2ٍزیری . 

ٍاحدآهَز  بِ بیوار   

 NE-PL-04کذ سنذ:  -89پاییس
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ػَارض لطرُ گَش تسیار ًادر تَدُ ٍ ضاهل تغییر  *

در فطار خَى یا ضرتاى للة، آتای ضاذى رًاگ        

 تاضذ. پریذگی هی پَست، تٌف  ًاهٌظن ٍ رًگ

  

 

 از گَش پان وي استفادُ ًىٌیذ.  - ۰

ٌّگام ضٌا ، دٍش گرفتي یا ضستطَی هاَ، از     -۹

واًال گَش خارجی هحافظت وٌیذ. از ٍارد ضاذى     

 آب تِ گَش خَدداری وٌیذ.

از همذاری پٌثِ آغطتِ تِ ٍازلیي هیتَاًیذ ترای -2

 جلَگیری از ٍرٍد آب تِ گَش استفادُ وٌیذ.

از ورود اجسام خارجی مثل سنجاق قفلیلیخ خل ا        -۴ 

دادن کانال با ناخن که موجب پارگی پوست کلانلال و     

 عفونت می شود جیوگی ی کنیذ.

تلا     ۷در صورت تشخیص اوتیت گو  خارجی ب ای  -5

 روز تا درمان کامل عفونتخ از انجام ورز  های آبی  ۰۱


