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Streszczenie 

W pracy przedstawiono procedurę postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu 
ucha środkowego u dzieci, opracowaną przez zespół ekspertów powołany przez Konsultanta 
Krajowego ds. Audiologii i Foniatrii we współpracy ze Specjalistą Krajowym ds. Otolaryngologii. 
Odnosi się ona do postępowania wobec dzieci ogólnie zdrowych, wczesnego wykrywania uszkodzeń 
słuchu oraz dalszego leczenia zachowawczego i operacyjnego, zakładając możliwość indywidualnych 
modyfikacji. 
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Summary 

The proceedings of management in otitis media with effusion in children are shown in this 
paper. It is a result of wark made by a group of experts cho~en by The Main Consultant in .the fi~ld of 
Audiology and Phoniatrics with cooperation with the Mam ENT Consulta.nł. The algonthm tS t~e 
proposition of management for health children. It gives al 50 some suggestlOns for the treatment In 

OME in children. 

Przewlekłe wysi'(kowe zapalenie ucha środkowego u dzieci stanowi jedno 
z najcz'(stszych rozpoznań otolaryngologa. Z problemem tym spotykają si'( nie 
tylko otolaryngolodzy czy audiolodzy i foniatrzy, ale .także lekarze opieki ~~dsta
wowej, pediatrzy. Różnorodność przebiegu może byc cz'(sto przyczyną poznego 
zgłoszenia pacjenta do lekarza, ale też późnego rozpoznania. Pierwszy~ sygnałem 
są najcz'(ściej problemy ze słyszeniem u dziecka. Rodzice mogą zwroclc Się do 
lekarza, gdyż niepokoi ich, że dziecko stało się nieposłuszne, zaczęło Się gorzej 
uczyć . Wywiad nie zawsze nasuwa prawidłowe rozpozname, rola lek~rza pier
wszego kontaktu to przede wszystkim skierowame pacjenta na własclwy tor 

postępowania. . .. . . .. . 
Staraniem Krajowego Konsultanta ds. AudIOlogII I FomatrII we wspolpracy 

ze Specjalistą Krajowym ds. Otolaryngologii oraz powołanej. Komisji 
d.s. Opracowania Procedury Postępowania w Przewlekłym. Wysiękowym 
Zapaleniu Ucha Środkowego u Dzieci został opracowany projekt procedury 
diagnostyczno-leczniczej, która stanowi przyjęty standard postępowama w tych 
przypadkach. Opracowanie procedury wynikało zarówno z potrzeby ~sys~~maty
zowania niezbędnych etapów postępowania dla umknięcia powlkłan poznych, 
jak i z nowych warunków funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Właściwe 
kompetencje, konieczność diagnostyki otolaryngologiczneJ:" sytuacjach Istotny.ch 
odchyleń w badaniu otolaryngologicznym, nakreśleme naJ lstotmeJszych etapow 
diagnostyczno-leczniczych przy indywidualnym trybie postępowania - to podsta
wowe założenia standardu. Liczba wizyt u otolaryngologa me Jest sprecyzowana, 
ustalono natomiast wizyty konieczne. 

Przedstawiony standard jest opracowaniem powstałym na podstawie 
wniosków członków Komisji oraz przedstawicieli środowiska medycznego podczas 
obrad na XIV Warsztatach Naukowo-Szkoleniowych Audiologii w Szczyrku 
w 1999 r. 
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I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

Lekarz otolaryngolog prowadzący diagnostykę uwzględnia wszelkie 
istotne odchylenia w zakresie badania ORL i decyduje, czy będzie konieczne 
uprzednio postępowanie dotyczące innych schorzeń z tego zakresu. Na tym etapie 
zostaje podjęta decyzja, czy przyczyną zgłoszenia się pacjenta do otolaryngologa są 
wyłącznie objawy powodowane przez wysięk w uchu środkowym. W takim przy
padku badaniem potwierdzającym jest tympanometria. LeczenIe zachowawcze 
przewidywane jest w okresie do trzech miesięcy. Zalecane leczenie farmakolo
giczne stosowane w tym okresie obejmuje leki antyhistaminowe, mukolityki i leki 
anemizujące błonę śluzową. O wyborze leku, dawkach, trybie stosowama decy
duje lekarz otolaryngolog prowadzący leczenie. W uzasadnionych przypadkach, 
jak nawracające incydenty ostrego zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza podczas 
okresu ujętego w algorytmie, rozważyć należy antybiotykoteraplę doustną. 

Podjęcie leczenia uodparniającego również zależy od indywidualnych uwarun
kowań pacjenta. Wybór rodzaju zabiegów udrażniających trąbkę słuchową zależny 
jest od wieku dziecka, jego współpracy oraz innych uwarunkowań, które uwzglę
dnia lekarz otolaryngolog. Decyduje on, czy udrażnianie trąbki będzie odbywało się 
przy wyłącznym zaangażowaniu dziecka z wykorzystaniem np. prób Valsalvy 
i Toynby'ego lub z użyciem materiałów pomocniczych, takich jak balon do auto
inflacji, czy też będzie konieczny udział lekarza, jak to ma miejsce przy stosowaniu 
metody Politzera. W ostatnim przypadku proponuje się seri« zabiegów pod kontrolą 
lekarza otolaryngologa lub audiologa. 

Poradnictwo dotyczące usunięcia środowiskowych czynników ryzyka to 
kolejny element obowiązkowych wizyt u otolaryngologa. Dotyczy ono sugestii 
przekazanych opiekunom chorego dziecka wobec czynników ryzyka, jak 
np. narażenie na dym tytoniowy. 

Badanie słuchu u dziecka współpracującego obejmuje wykonanie 
audiometrii tonalnej, a u dziecka małego oraz w sytuacjach uzasadnionych zalecane 
jest badanie elekrofizjologiczne - rejestracja potencjałów wywołanych z pnia 
mózgu (ABR). 

Decyzja o drenażu ucha środkowego powinna być podejmowana po 
okresie około trzech miesięcy od podjęcia leczenia zachowawczego w przypadku 
jego nieskuteczności. Wartością graniczną dla rezerwy ślimakowej jest 20 dB. 
Gdy rezerwa jest mniejsza, raz jeszcze należy rozważyć leczenie farmakologiczne 
oraz wykonanie tympanopunkcj i. Dodatkowo należy uwzg l «dnić możliwość 
wpływu czynników ryzyka. 

Kwalifikacja dziecka do drenażu wiąże się z możliwością jednoczesnego 
wykonania adenotomii lub adenotonsillotomii, o ile istnieje taka potrzeba. Wizyty 
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LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU 

(lekarz rodzinny, pediatra, otolaryngolog) , 
, 

Lekarz otolaryngolog , 
Podejrzenie OME 

u dziecka ogólnie zdrowego, 
bez wad rozwojowych 

w obrębie twarzoczaszki 

UWAGI, , 
W PRZYPADKU ISTOTNYCH ODCHYLEŃ 
W ZAKRESIE ORL - POSTĘPOWANIE 
STOSOWNE DO SYTUAcn KLINICZNEJ , 

~ , 
1. Leczenie fannakologicme 
2. Udrażnianie trąbki słuchowej 
3. Poradnictwo (usunięcie środowiskowych czynników ryzyka) , 
Wizyta kontrolna u otolaryngologa 
po 3-4 tygodniach od rozpoznania obejmująca 
badanie ORL "', tympanometrię, badanie słuchu. , 

, 
TAK , 

---..... - NIE----
Indywidualny tryb 
postępowania 

1. Weryftkacja leczenia farmakologicznego 
2. Udrażnianie trąbki słuchowej 
3. Poradnictwo (usunięcie środowiskowych czynników ryzyka) , 

Algorytm postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego 0.0 , 
Wizyta kontroloa u otolaryngologa 
po 4 godniacb (ok 2 miesięcy od rozpoznania) 
obejmująca badanie ORL*, tympanometrię. , 

, 
TAK 
t 

I.Weryfikacja leczenia fannakologic:mego 
2. Udrażnianie trąbki słuchowej 

• NIE • 

3. Poradnictwo (usunięcie środowiskowych czynników ryzyka) , 
Wtzyta kontrolna u otolaryngologa 
po 4 tygodniach (ok. 3 miesięcy od rozpoznania) 
obejmująca badanie ORL··, tympanometrię, 
badanie słucbu. , 

, 
TAK , 

• NIE 

_ NIE _ , 
TAK , 

l . Drenaż jam bębenkowych ewentnalnie 
jednoczasowo adenotomia lub adenotonsillotomia 

• 

l. Weryfikacja leczenia fannakologicznego 
2. Rozważenie tympanopunkcji 
3. Poradnictwo (usunięcie środowiskowych 

czynników ryzyka) 

2. Poradnictwo (usunięcie środowiskowych czynników ryzyka) 

.. otoskopia za1ccJrul z uJ:yciern mikroskopu 
di3gnolityC:l:l1Cg<l, cndosknpu, wyjątkowo 
",ziernjka Siegla lub powiękiZlljącego 
otoskopu ~znego.wskazalła 
otosJoopia pneumllty.:;zna 

.... bezwzględnic otikrwkopu ctiagllostycmego 
100 eudoskopu ze zwTÓCcu.iem szczególnej 
uwagi na StlIJ częki \~iotk iej brony 
bębe1Jkowcj 

, 
Wizyty kontrolne co 2-3 miesiące, do czasu wypadnięcia 
drenażu, obejmujące: 
I. badanie ORL .. 
2. kontrolę. drożności drenów 
3. ewentualnie badanie słuchu 
4. postępowanie indywidualne stosowne do sytuacji klinicznej 

UWAGI: 
W pr'lypadku na ..... TaCających zachorowań 
na AOM - l"IYl:Ważcnic antybiotykoterapii 
w trnkcic lecunia ZlICbow.!Ww.cgo. 

Rys . 1. Algorytm do standardu postępowania w przewlekłym wysiękowym 
zapaleniu ucha środkowego 
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kontrolne wiążące się z możliwością wykonania zabiegu powinny odbywać się 
co 2-3 miesiące, aż do momentu wypadnięcia drenów. Obowiązujące pełne badanie 
otolaryngologiczne, zarówno podczas kwalifikacji do drenażu jak i po jego wy
konaniu, obejmuje otoskopię z użyciem mikroskopu diagnostycznego 
lub endoskopu ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan części wiotkiej błony 
bębenkowej oraz na drożność drenów. O ewentualnej potrzebie wykonania badania 
słuchu decyduje lekarz otolaryngolog, audiolog lub foniatra, który może 
nadzorować proces leczenia 
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