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הקדמה!
דלקת אוזניים של האוזן התיכונה היא אחת התופעות השכיחות אצל ילדים מגיל 3 

חודשים ועד 3 שנים. עד לפני מספר שנים תרופת הבחירה של הרפואה 

הקונוונציונלית למצב זה היתה אנטיביוטיקה. בשנים האחרונות השתנתה הגישה 

ורבים הרופאים שמשתדלים לא לטפל באנטיביוטיקה אלא לנסות לתת לגוף 

להתגבר ללא עזרה.  הרצון לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה מצטרף למגמה 

הכללית של הפחתת השימוש באנטיביוטיקה,  וזאת בגלל שחלק מהחיידקים כבר 

החלו לפתח עמידות כנגד מספר סוגי אנטיביוטיקה. !
!

בחלק מהמקרים בהם הטיפול הוא בעזרת אנטיביוטיקה, מסתבר שטיפול בודד לא 

מונע את הישנות המחלה, ולכן יש צורך במספר טיפולים. תופעה נוספת המוכרת 

לחלק מההורים היא התקצרות תקופת ההפוגה ברצף הדלקות. בתסריטים הקשים 

יותר, מתן האנטיביוטיקה הופך תכוף יותר ויותר ואז השלב הבא הוא מעבר למתן 

אנטיביוטיקה באופן מניעתי. בחלק מהמקרים גם האנטיביוטיקה המניעתית לא 

עוזרת והטיפול המוצע הוא ניתוח כפתורים. !
!

ע"פ הרפואה הסינית  דלקות האוזניים הן תוצאה של עודף ליחה ועודף חום. אין 

הכוונה לחום שנמדד במד חום, אלא לחום שמאפיין את האדם בהתאם למטבוליזם 

שלו. השילוב של חום וליחה הופך את הליחה צמיגה והתעלות המחברות בין האוזן 

התיכונה ללוע נחסמות. חסימה זו גורמת לדלקת האוזניים כי התעלה הסתומה לא 

מאפשרת את ניקוז הנוזלים מהאוזן התיכונה. !

ע"פ הטרמינולוגיה הסינית דלקת היא – חום, אנטיביוטיקה שמטפלת בדלקת 

מוגדרת כגורם מקרר. חלק מהחומרים שמכניסה האנטיביוטיקה לגוף מקשה על 

הכבד לפנותם מהגוף לכן ע"פ הרפואה המערבית כמויות גדולות של אנטיביוטיקה 

יכולות לפגוע בתפקודי הכבד, ע"פ הרפואה הסינית מצב זה מוגדר כקור בכבד. ככל 

שהגוף מתמודד עם יותר מנות של אנטיביוטיקה כך מצטבר יותר קור פנימי בגוף. 

הקור הפנימי מגרה את הגוף ליצור חום כדי לאזן את הקור, חום ששוב מגדיל את 

הסיכוי לסבול מדלקת -  זהו ההסבר ע"פ הרפואה הסינית לעליה במספר הדלקות 

למרות השימוש באנטיביוטיקה.!
!

הטיפול הסיני מוצע כמשלים לרפואה המערבית ולא כתחליף. לרפואה המערבית 

שני יתרונות בולטים על פני הרפואה הסינית, היתרון הראשון הוא היכולת לטפל 
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ביעילות במצבי חירום והשני הוא שלל סוגי בדיקות ואבחנות שיכולות להבהיר מה 

המצב לאמיתו. היא לוקה באיזון והטיפול באדם כיחידה ונוטה לטפל יותר 

בסימפטומים האקוטיים. הרפואה הסינית טובה באיזון ובמניעה אך לוקה בטיפול 

במצבים אקוטיים ויש לה נחיתות ביכולת לבצע בדיקות מדוייקות ולאבחן מה קורה. 

שילוב בין שתי הטכניקות מאפשר להורים לרפא ולאזן את ילדם ללא נטישה של 

הרפואה המערבית אליה אנו רגילים. האבחנה והטיפול במצבים האקוטים יהיו 

בעזרת הרפואה המערבית, האיזון והמניעה יהיו בעזרת הרפואה הסינית. !

!
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פ התפיסה  : דלקת של האוזן התיכונה ע" פרק א'
הקונבנציונלית.!

1. דלקת של האוזן התיכונה – הגדרה מתוך: מרק (MERCK) מהדורה עברית, עמוד 

!.1007

זיהום חיידקי או נגיפי שתוקף את האוזן התיכונה. !

למרות שליקוי זה עלול להתפתח בכל הגילים, הוא שכיח ביותר אצל ילדים, בעיקר 

בגילים שבן 3 חודשים ל- 3 שנים. בד"כ, מחלה זו מתפתחת כסיבוך של הצטננות. 

נגיפים או חיידקים מהגרון מגיעים אל האוזן התיכונה דרך חצוצרת השמע, ולעיתים 

באמצעות זרם הדם. דלקת נגיפית של האוזן התיכונה, גורמת בד"כ, להופעת דלקת 

חיידקית.!

!
!
!
!
!
!
!
!

3. מהם הסיבוכים העלולים להתפתח מדלקת של האוזן 

התיכונה?!

במקרים נדירים עלולה הדלקת להתפשט למוח או לעצמות סביב האוזן. סיבוכים 

קלים יותר הם קריעת עור התוף או ירידה בשמיעה.!
!

4. מהו אודם באוזן?!

אודם באוזן הוא מצב שבו יש אדמומית בעור התוף שיכולה להעיד על היתכנות או 

התחלה של תהליך דלקתי. אין זה מצב שמחייב מתן אנטיביוטיקה, אך יש רופאים 

המסתפקים באבחנה זו כדי לתת אנטיביוטיקה מתוך הנחה שהדלקת תתפתח בכל 

מקרה. !
!

5. מהם נוזלים באוזניים ומה הקשר שלהם לדלקות אוזניים?!

2. איך מאבחנים דלקת של האוזן התיכונה?!

האבחנה נעשית בעזרת אוטוסקופ. זהו מכשיר שבעזרתו אפשר 

לראות את תעלת האוזן ועור התוף. אפשר לראות מהו צבעו של עור 

התוף, האם יש אודם בעור התוף שמעיד על התחלת התפתחות 

דלקתית, האם יש דלקת, האם יש בלט שמשמעו הצטברות נוזלים 

באוזן התיכונה והאם רואים את קו הנוזלים שהצטברו מעבר לעור 

התוף?!

אוטוסקופ
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נוזלים באוזניים הם תופעה הנגרמת מסתימה של התעלה המחברת בין האוזן 

התיכונה ללוע. במצב זה האוויר הכלוא באוזן התיכונה מתמעט עקב נדידית החמצן 

לרקמות הסובבות את האוזן התיכונה. הוואקום שנוצר גורם לספיחת נוזלים מאותן 

רקמות ולהצטברותם בחלל האוזן התיכונה. לעיתים הנוזלים מכילים חיידקים או 

ווירוסים ואז עלולה להתפתח דלקת. לעיתים הנוזל לא מודלק אך הצטברותו פוגעת 

בגמישות עור התוף וגורמת לירידה בשמיעה. לעיתים יש קשר בין נוזלים באוזניים 

ובין דלקות של האוזן התיכונה אך לא בהכרח. בד"כ נוזלים באוזניים בגילאים שמעל 

שנתיים מתאפיינים יותר בירידה בשמיעה ופחות בדלקות של האוזן התיכונה.!
!

6. מדוע המחלה שכיחה יותר אצל ילדים צעירים?!

מאחר והתעלה המובילה בין האוזן התיכונה והלוע היא קצרה יותר אצל ילדים 

המעבר של חיידקים או נגיפים מהלוע אל האוזן התיכונה מתאפשר בקלות יחסית.!
!
!
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7. האם יש קשר תורשתי?!

יש קשר גנטי אך הוא לא מובהק. ישנם הורים רבים שלא מכירים את הבעיה 

במשפחה, אך במקרים קשים בעיקר, לעיתים רואים קשר בין מצב הילד להיסטוריה 

הרפואית של ההורים.!
!

8. מהן התרופות המוצעות?!

כאמור הגישה בשנים האחרונות היא להמתין עם מתן האנטיביוטיקה ככל האפשר. 

במקרים בהם יש חום גבוה המעיד על תהליך דלקתי קשה מומלץ להשתמש 

באנטיביוטיקה מתוך חשש להתפשטות הדלקת לעצמות באיזור ולמוח. בפועל נראה 

שהשימוש באנטיביוטיקה הוא עדיין שכיח ואצל חלק מהרופאים הגישה השמרנית 

של מתן אנטיביוטיקה ברגע שמאובחנת דלקת, תכף גם היום. !
!

9. מה הבעיה בשימוש תכוף באנטיביוטיקה?!

בשנים האחרונות אנו מודעים לצורך לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה. הסיבות 

לכך הן רבות, אחת מהן היא העמידות שמפתחים החיידקים כנגד האנטיביוטיקה 

לאחר שהם נתקלים בה בצורה תכופה. דלקת של האוזן התיכונה היא אחת הסיבות 

השכיחות למתן אנטיביוטיקה עד גיל שנתיים. בנוסף, האנטיביוטיקה פוגעת בכלל 

החיידקים בגוף גם באלו הנמצאים במערכת העיכול ולהם תפקיד בתהליך פירוק 

המזון במיעיים. בכל מקרה של שימוש באנטיביוטיקה מומלץ לעודד את חיידקי 

המיעיים בעזרת תכשירים המכילים כמות מרוכזת של חיידקים (אצידופולוס). !
!

!
!

!
!
!
!
!
!

!

!
10. מה מציעה הרפואה הקונוונציונלית במקרים בהם 

האנטיביוטיקה לא פותרת את הבעיה?!

בשלב ראשון מומלץ להשתמש באנטיביוטיקה מונעת 

(פרופילקטית). משמע, מתן אנטיביוטיקה למשך תקופה 

ארוכה כדי למנוע התפתחות דלקת.!

במצב שבו יש כאב רב והצטברות מוגלה רבה מבצעים 

ניקור של עור התוף. זהו טיפול מאוד כואב ובמהלכו 

מנקבים את עור התוף, (בדרך כלל ללא הרדמה) וכך 

מאפשרים למוגלה ולנןזלים הלוחצים על עור התוף ודפנות 

האוזן התיכונה לצאת החוצה. בד"כ לאחר הניקור יש 

הקלה. !

בשלב הבא מוצע לשים "כפתורים". כפתורים הם צינוריות 

צינורית ניקוז (כפתור) 



!!10

!
!

11. האם טיפול ברפואה סינית שולל טיפול באנטיביוטיקה?!

יש לעבוד בשיתוף פעולה עם הרפואה הרגילה. כאשר ילדך מטופל ברפואה סינית 

ורופא המשפחה מאבחן דלקת אוזניים, יש לידע אותו שהוא מטופל גם ברפואה 

סינית ולבקש ממנו לדחות את מתן האנטיביוטיקה למספר ימים כדי לתת הזדמנות 

להתגבר על הבעיה ללא מתן אנטיביוטיקה. אם המצב לא חמור ואין חום גבוה 

מרבית הרופאים ישמחו לתת הזדמנות להימנע ממתן אנטיביוטיקה. !

פרק ב': דלקת של האוזן התיכונה ע"פ התפיסה הסינית.!
1. מהם הסיבות לדלקות אוזניים ע"פ התפיסה הסינית?!

בד"כ מדובר בכמה סוגים אפשריים של חוסר איזון. תמיד יהיה חוסר איזון אחד 

שהוא דומיננטי, אך בד"כ מדובר בצירוף של יותר מגורם אחד. חוסרי האיזון 

השכיחים למצב זה הם: !

א. חום פנימי.!

ב. הצטברות של לחות בגוף.!

ג. חולשה אנרגטית של האוזן והאנרגיות מהן היא ניזונה.!
!

א. חום פנימי.!

אין הכוונה לחום שנמדד במד חום, אלא לחום שמאפיין חלק מהילדים גם בזמן 

שהם בריאים. ילדים עם חום פנימי מתאפיינים בחלק מן התופעות הבאות: נטייה 

להעלות חום גבוה בזמן מחלה, פעלתנות רבה, פנים אדומות, יציאות עם ריח חריף, 

הזעות לילה, צמא, קושי להירדם וכאבי בטן עוויתיים (גאזים) בגיל צעיר מאוד. !

מרבית הילדים מתאפיינים בחום פנימי שהוא תוצר לוואי של תהליך הגדילה המואץ 

שהם עוברים, התשובה הטבעית לאיזון החום הפנימי אצל הילדים הן מחלות 

הילדות שמרביתן מלוות בנגעים בעור המאפיינים הוצאת חום חום פנימי החוצה, 

בדומה לפצעי החום סביב השפתיים שמאפיינים החלמה ממחלה המלווה בחום. 

מחלות אלו מאפשרות לחום להתנקז החוצה וע"י כך לאזן את הגוף. בעידן המודרני 

החיסונים לא מאפשרים את התפתחות המחלות וחלק מהילדים מתקשים להיפטר 

מהחום בצורה חלקה. המזון העשיר והמחמם שמאפיין את התזונה המערבית גם 

הוא מוסיף שמן למדורה. !
!

ב. הצטברות של לחות בגוף.!
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ע"פ התפיסה הסינית הלחות בגוף מקורה בחולשה של האנרגיה המזינה את 

מערכת העיכול, לפיכך היווצרות הליחה בגוף קשורה לתפקוד לא תקין של מערכת 

העיכול ולתזונה. לליחה נטייה להצטבר בדרכי הנשימה העליונות. !

כדי לעזור לגוף עלינו לחזק את מערכת העיכול כדי שתעבד את המזון בלי לייצר 

ליחה. לשם כך אפשר להיעזר בדיקור, צמחי מרפא והחשוב מכל - תזונה נכונה. 

נושא התזונה הנכונה מרוכז בחוברת נפרדת: "טיפול בליחה". האנטיביוטיקה 

מתוקף פעולתה כמחסלת חיידקים מערכתית פוגעת גם בחיידקים שבמעיים, 

לחלקם נועד תפקיד בפירוק המזון, כאשר חיידקים אלו נפגעים מערכת העיכול 

נחלשת ואחת התופעות של החלשות זאת היא ייצור ליחה מוגבר. בטרמינולוגיה 

הסינית האנטיביטיקה מקררת את מערכת העיכול ומפריעה לתהליך החימום 

והעיבוד של המזון.!
!

ג. חולשה אנרגטית של האוזן והאנרגיות מהן היא ניזונה.!

ע"פ התפיסה הסינית חוסר היכולת של הגוף לפנות את הנוזלים מהאוזן התיכונה  

מקורו בחולשה של אנרגיית המים שהיא אחת מחמשת האנרגיות בגוף (עץ, אש, 

אדמה, מתכת, מים). לחולשה באנרגיית המים מספר ביטויים וחולשה של אזור 

האוזן היא אחת מהן. חיזוק של אנרגית המים בעזרת מחטים או צמחי מרפא יעזור 

לאוזן לתפקד בצורה יותר טובה. ילדים הסובלים מחולשה באנרגיית המים הם בד"כ 

ילדים חלושים ויש להם נטייה להיות חולים יותר מהממוצע. !
!

!
!
!
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2. מהם עקרונות הריפוי ע"פ הרפואה הסינית?!

שילוב של חולשה באוזן, לחות וחום יוצרים ע"פ הרפואה הסינית דלקת אוזניים. לכן 

אופן הריפוי ישען על שלושה עקרונות.!

הפגת חום במקרה שהילד סובל מחום פנימי.!1.

הפגת הליחה וחיזוק מערכת העיכול.!2.

חיזוק אזור האוזן והאנרגיה המזינה את האוזן – אנרגיית המים.!3.

!
3. מדוע ע"פ התפיסה הסינית מתן אנטיביוטיקה מחמיר את הבעיה?!

האנטיביוטיקה קוטלת חיידקים בגוף וככזאת היא מאיטה את הפעילות בגוף בכלל 

ובמערכת העיכול בפרט. כאשר מערכת העיכול נחלשת בגלל מתן האנטיביוטיקה 

הגוף מפריש ליחה וזו סותמת את התעלה המחברת בין האוזן התיכונה ללוע. 

לעיתים אפשר להבחין בתדירות הולכת וגוברת של מתן אנטיביוטיקה והסיבה לכך 

היא החלשות מצטברת של מערכת העיכול וייצור ליחה מוגבר.!

סיבה נוספת היא האפקט המקרר של האנטיביוטיקה. ברפואה המערבית ידוע 

שמתן של כמות גדולה של אנטיביוטיקה עלול לגרום לפגיעה בתפקודי הכבד. 

ברפואה הסינית מצב זה מתואר כ"קור בכבד". במצב זה כדי לאזן את הקור מייצר 

הגוף חום, חום זה גורם שוב לדלקת וחוזר חלילה, בטווח הקצר האנטיביוטיקה 

פותרת את המצב הדלקתי, בטווח הארוך היא עלולה להחמיר את רצף הדלקות.!
!

4. מהם אחוזי ההצלחה בטיפול בדלקת אוזניים ברפואה סינית?!

קשה להצביע על נתון מדויק שייתן תמונה משקפת מאחר ולא נעשים מחקרים 

מסודרים ויש לזכור שככל שהילד גדל הסיכוי להחלמה באופן טיבעי גם הוא גדל. 

ב"מדיטף" בה מטופלים מאות ילדים עם דלקות אוזניים בכל שנה ואליה מתנקזים 

בעיקר המקרים היותר קשים בהם ההורים נואשו מן הטיפול הקונוונציונלי, אחוזי 

הריפוי הם מעל 80%. הסיבה לכך היא שילוב של מספר שיטות בנוסף לדיקור. כל 

מטופל מקבל גם טיפול בצמחי מרפא, טיפות אוזניים טבעיות, המלצות תזונתיות 

והמלצות למסג'ים שיכולים לעזור בטיפול בבעיה, כל אלו בנוסף לדיקור שמאזן את 

הגוף בצורה מערכתית נותנים תוצאות טובות. !

!
פרק ג': דרכי ההתמודדות ואופן הריפוי.!

הטיפול מתחלק לחמישה חלקים:!

דיקור!1.
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צמחי מרפא!2.

טיפות אוזניים!3.

המלצות תזונתיות!4.

המלצות למסג'ים!5.
!

1. דיקור.!

הדיקור מאפשר למטפל לאזן את הגוף בצורה מערכתית ובמקרה הצורך גם לעשות 

טיפול סימפטומטי. הדיקור בילדים נמשך מספר שניות והוא לא כואב. יותר 

אינפורמציה על רפואה סינית בכלל ועל דיקור בפרט אפשר למצוא בחוברת "רפואה 

סינית – שאלות ותשובות להורים".!

!
2. צמחי מרפא.!

צמחי המרפא שבשימוש של מי שיציג בפניכם חוברות זו הם צמחי המרפא של 

מדיטף המיוצרים ע"י "הום-גליל". אלו תמציות של צמחים, מרביתם צמחים 

שנחשבים תוספי מזון ולא זקוקים לאישור, אך הם כולם באישור מלא של משרד 

הבריאות. הצמחים משולבים ע"פ התפיסה הסינית ולפי תפיסה זו לכל צמח פעילות 

מסוימת ואפיון לחלק מסוים של הגוף. לטיפול בדלקות אוזניים אנו משתמשים 

בפורמולה שנקראת "נזלית פורטה". נזלית פורטה בהתייחסות הסינית היא פורמולה 

שמקררת את אזור הראש. מקררת הכוונה ליכולת להפחית פעילות דלקתית, ווירלית 

או חיידקית. לכן פורמולה זו מתאימה גם לדלקת של הסינוסים שעונה על ההגדרה 

של חום (דלקת) באזור הראש. !
!

3. טיפות אוזניים.!

טיפות האוזניים – "פלא - אוזן" הן טבעיות ומכילות צמחים שיש להם יכולת 

אנטיביוטית ואנטי ווירלית. הטיפות משמשות למניעה, ריפוי והרגעה.!
!

4. המלצות תזונתיות.!

תזונה נכונה חשובה ביותר בכל מה שקשור להפחתת הליחה בגוף. הורים רבים 

נבהלים מן הצורך לשנות את התזונה לילדיהם במיוחד אם הילד עבר את גיל 

שנתיים ועוד יותר אם הוא לא בן יחיד. אך עם גישה מתונה והבנת ההשפעות של 

המזונות שאנו נותנים לילדנו קל יהיה להציע לילדים תחליפים.!

הרחבה והמלצות מעשיות אפשר למצוא בחוברת "טיפול בליחה".!
!
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5. המלצות למסג'ים.!

המסג'ים הם דרך מאוד מומלצת להזרים אנרגיה לאזור האוזן. הזרמת אנרגיה היא 

תיאור מופשט אך הכוונה היא להזרמת דם, פעילות עצבית מוגברת, פעילות של 

מערכת הלימפה ומערכת החיסון באזור. !

אפשר לטפל באזור האוזן וגם דרך אזורים שונים של הגוף, דרך כף הרגל 

(רפלקסולוגיה) ודרך קווי האנרגיה הסינים (מרידיאנים).!
!

משך הזמן הנדרש לעשות את המסג'ים הוא פחות מ- 5 דקות ביום ובכל זאת מרבית 

ההורים מתקשים לעמוד בכך. הסיבות לכך יכולות להיות שונות, כנראה שאחת 

מהן היא ההכרח לתת תשומת לב מלאה כדי לבצע את המסג'ים, בניגוד למתן צמחי 

מרפא שהיא פעולה טכנית בלבד, מתן מסג' דורש סוג של הקשבה והתכוונות.!

ההמלצה היא ל 4 – סוגי מסג'ים שכדאי לעשות אותם באופן מניעתי – כל יום, בשני 

צידי הגוף. אין חשיבות לסדר או לזמן. כמובן שאם הילד מתנגד אין טעם להתעקש 

אלא לנסות בפעם אחרת שוב.!

פירוט ואיורים של המסג'ים בעמוד הבא.!

!
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מסג'ים!
!

!

!
!

עיסוי מספר 1!

!

עיסוי מספר 1!

!
מהשקע שמאחורי תנוך האוזן מסביב לאוזן על הקרקפת, עד הטרגוס 

(הסחוס הבולט שבקדמת האוזן). 50 פעמים משני צידי הראש.!

!
!

!
!
!
!

!

!
!
!

!
עיסוי מספר 2.!

על החלק החיצוני של האמה 
מהמרפק עד למפרק כף היד 

בתנועות משיכה החוצה, לחץ 

עיסוי מספר 3.!
על החלק החיצוני של האמה מהמרפק 

עד למפרק כף היד לחיצות עמוקות 

X 50X 5

X 50

התחל

סוף
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!

!
!
!
!
!

!
!

!

עיסוי מספר 4.!
בשורש האצבעות של כף הרגל. מהבוהן 

השניה ועד הזרת. 50 פעמים בשתי 

X 50
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טיפים ורפואת סבתא!
איך לאבחן לבדוק אם יש בעיה או דלקת באוזן ללא עזרת רופא?!

יש ללחוץ על  השקע שנמצא בקדמת האוזן (מעבר לטרגוס), שקע זה . כאשר אין 

בעיה באוזן הנטייה של מרבית הילדים היא להטות את הראש לכיוון האצבע 

הלוחצת. כאשר יש דלקת או בעיה אחרת הילד יסיט את ראשו במהירות מן היד 

הלוחצת. אין אבחנה זו מדויקת אך היא נותנת מושג כל שהוא האם הבעיה היא 

באוזן.!
!!!!!
!!!
!
!!
!
!
!
!

!MINOR BUPLEUROM  - פורמולה סינית קלאסית לטיפול בדלקות אוזניים

זוהי פורמלה קלאסית עתיקה וניתן להשיגה בבתי מרקחת סיניים. הבעיה 

בפורמולות הקלאסיות שהן בדרך כלל בצורת אבקה מרה הדחוסה לתוך קפסולות 

גדולות. כאשר הפורמולה בצורת טינקטורה (מיצוי נוזלי) קל יותר לתת אותה 

לילדים, כי אפשר לערבב אותה יחסית בקלות בנוזל אחר.!
!

שמן להרגעת האוזן.!

שמן זית מחומם עם מיץ בצל ושום. יש לסחוט ולטפטף מספר טיפות של המיץ 

לכפית שמן זית. לטפטף טיפה עד שתי טיפות בכל אוזן 3 פעמים ביום.!
!

תפוחי אדמה לקירור האוזן.!

מתאים למצב של דלקת באוזן. יש לקחת תפוחי אדמה מבושלים בטמפרטורת החדר 

ולהניחם בקדמת האוזן. תפוחי האדמה יתחממו בגלל מעבר החום מהאוזן 

המודלקת לתפוח האדמה.!

טרגוס

שקע
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!
הגבהת  פלג הגוף העליון בזמן שכיבה. !

בזמן שכיבה לחץ הנוזלים באוזן התיכונה מוגבר ומעצים את הכאב. יצירת הטייה  

ע"י הגבהת פלג הגוף העליון יכולה להקל על הכאב.!

!
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!
פרק 4: כיצד לנהוג במצב של חשש לדלקת אוזניים.!

במקרה של חשש ואפילו קל שבקלים לדלקת אוזניים:!
 (שפשוף או משיכה של האוזן, שינה לא טובה, חום קל או כל סימן אחר 

שההורים יכולים לשייך כמקדים לדלקת אוזניים) יש לנקוט בשלושת 

הפעולות הבאות למשך שלושה ימים:!

להשתמש בטיפות האוזניים – פלא אוזן. 3 פעמים ביום 2 טיפות בכל 1.

אוזן.!

להקפיד על תזונה. למרות שההמלצה היא להקפיד על תזונה בכל 2.

עת, ברור שלא תמיד אפשר, אך במקרה של חשש ואפילו קל יש 

להקפיד על הוראות התזונה.!

להקפיד על מסג'ים בכל יום. שוב, גם לגבי המסג'ים ההמלצה היא 3.

לבצעם בכל יום. אך למרבית ההורים קשה לעמוד במטלה זו. בזמן של 

חשש לדלקת כדאי להקפיד.!

!
במקרה של חשש סביר לדלקת אוזניים!

כאשר ההורים מרגישים שהילד אכן סובל מדלקת אוזניים, או כאשר 

נעשית בדיקת רופא ויש אבחנה של אודם בעור התוף או דלקת, יש 

להוסיף לשלושת הפעולות הקודמות את שתי הבאות.!

נזוקל פלוס 20 טיפות 3 פעמים ביום למשך שלושה ימים. !4.

להתקשר למטפל לעדכון והתייעצות. אין להסס מלהתקשר. הקשר 5.

הטלפוני הוא חלק מהטיפול. המטפל ישמח להיות מעודכן ולייעץ 

לכם, לעיתים אפשר להעלות את המינון של צמחי המרפא, או להיעזר 

בטיפול שלא מן המניין. חשוב להתייעץ! 

!
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לאחר יום או  יומיים אם אין שיפור מעלים את המינון תוך כדי 

התייעצות עם המטפל. אם גם זה לא עוזר מעלים את המינון, שוב 

בהתייעצות עם המטפל. אם עדיין אין שיפור מטפלים טיפול חירום.!

!
!

בהצלחה!!!!


