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Dren
w uchu dziecka
Zapalenie ucha środkowego jest czymś zwykłym
Zapalenie ucha środkowego często występuje u dzieci w konsekwencji przeziębienia i jest jedną z częstszych przyczyn wizyty
dziecka u lekarza. Nawet niemowlęta mogą także chorować na
zapalenie ucha środkowego.
Zapalenia ucha środkowego dzielą się na ostre i przewlekłe
z płynem wysiękowym w uchu środkowym. Obydwa rodzaje
zapaleń leczą się często same z siebie, ale w części przypadków
– szczególnie tych, które dotyczą najmłodszych dzieci – trzeba
zastosować leczenie. Przychodnie udzielają porad i podejmują
decyzje dotyczące tego, co trzeba zrobić.
Dlaczego niektóre dzieci mają
poważne kłopoty z uszami?
Niektóre dzieci chorują często na ostre
zapalenie ucha środkowego lub powtarzają się u nich długotrwałe zapalenia
z płynem wysiękowym w uchu środkowym. Naukowcy nie wiedzą dokładnie,
dlaczego tak się dzieje. Istnieją teorie
mówiące o tym, że podatność na zapalenie
ucha środkowego może być dziedziczna. Dostępne są również badania, które
pokazują, że ucho przed ukończeniem
czwartego roku życia nie jest wystarczająco rozwinięte, co może mieć również znaczenie.

może znowu słyszeć jak zwykle. Zastosowanie drenu przy ostrym
zapaleniu ucha środkowego zmniejsza ciśnienie w uchu środkowym, a tym samym łagodzi ból, bo wydzielina ropna, która
powstaje podczas nowych infekcji zapalnych znajduje ujście.

Czy dreny pomagają?
Dren w uchu może zlikwidować niedosłuch u dzieci, u których
w efekcie trwającego ponad trzy miesiące zapalenia powstał
płyn wysiękowy w uchu środkowym. Potwierdzają to badania
naukowe. Z badań wynika także, że dzięki zastosowaniu metody
drenażu poprawia się ogólny stan zdrowia
dziecka.
błona bębenkowa
trąbka
Przy nawrotach ostrego zapalenia ucha
słuchowa
środkowego, częstszych niż trzy zachorowania
przewód
słuchowy
w okresie sześciu miesięcy, naukowcy nie wiedzą,
czy drenaż ucha przynosi jakieś spodziewane
efekty. Jest całkiem prawdopodobne, że zmniejucho
sza się ból podczas kolejnych zapaleń ucha środśrodkowe
kowego, ale nie jest to naukowo stwierdzone.
nosogardło

dren

Dlaczego umieszcza się w uchu dren?
Około 10 000 dzieci rocznie poddawanych jest zabiegowi
założenia drenu (małej plastikowej rurki) w błonie bębenkowej.
Drenaż ma na celu zapobieganie kolejnym ostrym zapaleniom
ucha środkowego i poprawę słuchu.
Jeżeli ucho jest zdrowe, powietrze przechodzi przez trąbki
słuchowe z nosogardła do ucha środkowego. Podczas zapalenia
ucha puchnie trąbka słuchowa i przestaje wentylować ucho.
Mała rurka plastikowa umieszczona w błonie bębenkowej umożliwia przedostawanie się powietrza do ucha środkowego.
Zadaniem drenu u dzieci z płynem w uchu środkowym jest
wentylacja ucha i wysuszenie jego wnętrza. Dzięki temu dziecko

Czy można się kąpać z drenem w uchu?
Z drenem wentylacyjnym w uchu można się
normalnie kąpać. Pływanie i zabawy w wodzie
nie zwiększają ryzyka zachorowania na zapalenie
ucha środkowego. Ochrona uszu w postaci czepka kąpielowego
czy korków do uszu nie jest potrzebna. Badania wykazują, że stosowanie kropli do uszu po kąpieli nie przynosi żadnego wyraźnego rezultatu. Obowiązuje to przy normalnej kąpieli lub pływaniu.
Nie zaleca się nurkowania.
Dlaczego po założeniu drenu z ucha wycieka płyn?
Po zabiegu założenia drenu z ucha dziecka często wypływa płyn.
Związane jest to z nowym stanem zapalnym w uchu. W ośmiu
na dziesięć przypadkach poza wypływaniem płynu z ucha nie
pojawiają się inne symptomy. W dwóch przypadkach na dziesięć
nowy stan zapalny powoduje gorączkę, ból i niedosłuch. Lekarz,
który przeprowadza zabieg, przekaże informacje i wskazówki
w razie wystąpienia nowych stanów zapalnych.
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