
 واوس گوش

 

در ممبدیر نرماب  ثاابن ر سا م     سرومن یب واوس گوش 

-جبضذ ، همچنان یه عبمل تماز وننذه ، محابظ  ،  نار    ما

اس . ظماذا  واواس    ضذ ماىروثیوننذه و دارای خبغا  

گوش می توانذ منجر ثه خطىی و خبرش گوش ضود. اغلت 

اولبت وبنب  گوش ثطور خود ثخود تماز می ضود ثطوریىاه  

ریب  آهسته و مازمن ا  ماابجرت واواس گاوش و     یه ج

سلولابی پوس  ا  پرده غمبخ تاب ماذخل مجارای گاوش     

وجود دارد . واوس گاوش لاذیمی ثطاور پاوساته ثوسااله      

حروبت ظه و جویذ  ا  وبنب  گاوش تاب ماذخل مجارای     

گوش منتمل ضذه و ثه غورت یه تىاه خطاه و پوساته    

 خبرج می ضود.

بنب  گوش نزدیه پرده واوس گوش در لسمتابی عممی و

خابرجی وبناب  گاوش     3/1 غمبخ تولاذ نمی ضود ثلىه در

، ثب انسذاد وبنب  گوش در  ظردی وه تولاذ می ضود. هن بمی

واواس مراجهاه ماىناذ    ا  محل نزدیه پرده غمبخ نبضی 

اله گوش پبن وان  ثخبطر دستىبری وبنب  گوش ثوس اغلت

س گاوش را  می ثبضذ  . این وسبیل واویب سنجبق سر و ... 

 ثه لسمتابی عممی تر می ثرد.

 

 چه  مبنی جا  تماز ورد  گوش هب منبست تر اس  ؟ 

در ضرایط ایذه آ  ، وبنب  گوش ثاتار اسا  هرگاز تمااز     

هر چنذ در مورد همه اظراد ، ثخػوظ اظاراد مسان    .نطود

وبنب  گوش ثاتر اسا   مبناىاه واواس     .هماط ی ناس 

منجر ثه ایجابد ع ما    گوش ثه ممذار وبظی تجمع یبظته و 

ثطور پاط ارانه  ،ضذه یب جا  مهبینه گوش ثوساله پزضه

تماز ضود. این ضرایط، سرومن ظطارده نبمااذه ماطاود و    

 منجر ثه یه یب ثاطتر ع ئم  یر می ضود : 

 ، درد گوش ، احسبس پری گوش یب احسبس گرظت ی گوش

و و  ،وبهص ضنوایی )وه می تواناذ پااص روناذه ثبضاذ      

احسبس غذا در گوش یب  نگ  د  ، خبرش ، ثوی  گوش ،

 .ثذ ، یب ترضح وسرظه

 

 روش پاطنابدی جا  تماز وارد  گاوش واذا  اسا  ؟    

روش غحاح تماز ورد  گوش  خبرجی : ثاترین راه پابن  

ورد  گوش خبرجی ثوساله پبرچه یب حوله ثذو  وارد ورد  

 هاچ وساله ای داخل وبنب  گوش می ثبضذ.

موالً جا  تماز وارد  وبناب  گاوش    ضستطوی دستی مه

ساارنگ  ود و ماای توانااذ ثوساااله پزضااه ثاابثىاابر ماای ر

 ضستطوی تجبری در دسترس ، انجب  ضود .

ضبیهترین محلو  وابرثردی ثارای ضستطاو ، آة و سار      

نمىی می ثبضذ وه ثاتر اس  جا  جلوگاری ا  سرگاجه ، 

 تب دمبی مهبد  دمبی ثذ  گر  ضود.

ضستطوی گوش  مبنی موثر اس  وه لطره هبی حل وننذه 

طجاك دساتور پزضاه لجال ا      واوس گوش ) گلاساارین   

 داخل گوش ریخته ضود . ضستطو

توغاه می ضود اظراد دیبثتی ، ثامابرا  دارای پارده گاوش    

سوراخ ، ثامبرا  دارای لوله تاویه وبنب  گوش و همچناان  

گاوش اجتنابة   اظرادی وه نمع ایمنی دارنذ ا  ضستطوی 

 .نمبینذ

. ایان روش  ثرداضتن دستی واوس گوش اغلت موثر اس 

متخػع گوش و حلك و ثانی ثاب سبوطان یاب     ثبیذ توسط

 ماىروسىوح انجب  ضود. یر وسبیل مخػوظ و 
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چرا نجبیذ ا  گوش پبن ون ثرای تمازورد  واوس استفبده 

 ورد ؟

ل انسذاد وبنب  ثوساله واوس گوش ، یىی ا  ضبیهترین عل

 -وبهص ضنوایی اس . این مسئله اغلت ثوساله گوش پبن

ون اتفبق می اظتذ. ت ش ثاطتر جا  تماز ورد  گاوش ،  

غرظبً منجر ثه پاص ثرد  واوس ثه لسامتابی عممای تار    

 وبنب  می ضود.

 
 

تػور می ضود واوس گوش غجبر و ررات آلاوده را ثاه دا     

 ارد. انذاخته و آناب را ا  پرده گوش دور ن ه می د

 

 چه  مبنی ثاتر اس  ثه پزضه مراجهه ورد ؟ 

در غورت وجود احتمب  سوراخ پارده گاوش مراجهاه ثاه     

پزضه مامتر ا  هر گونه ت ش ثاطتر جا  مهبلجه اس  . 

ریختن لطره گوش یب سبیر محلولاب ثه داخل گوش ثب  پرده 

سوراخ می توانذ منجر ثه درد یب عفون  ضاود . ثای ضاه    

ثه  ر غورت وجود سوراخ پرده گوش منجرضستطو ثب آة د

 می ثبضذ. آغب  عفون  گطته و ممنوع 

 

 چ ونه می توا  ا  تجمع مفرط واوس گوش جلوگاری ورد ؟ 

هاچ روش ثبث  ضذه ای جا  پاط اری ا  سرومن ) جر  

گوش   وجود نذارد امب لویبً توغاه ضذه ، گوش پبن ون یب 

 ر ثرده نطود.سبیر وسبیل مطبثه داخل وبنب  گوش ثىب

اظراد مساتهذ سارومن مىارر و یاب وسابناىه  ا  سامهه       

تاب   6استفبده می وننذ  و ناز اظراد مسن ، ال   اس  وه هر 

مبه جا  ثررسی و تماز ورد  و پاط اری نزد پزضه  11

 گوش و حلك و ثانی مراجهه نمبینذ.

 

                             

  

 

 

 

 

 

Amiralam.tums.ac.ir 

 بیمار  به  آموزش

 

 چه می دانید؟ واکس گوشاز       
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 نه !


