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MANAGEMENT OF HYDROCORTISONE REPLACEMENT (FARSI) 

 نحوۀ مصرف ھیدروکرتیزون جایگزین
جایگزین بمقدار داروی کھ  اگرالزمھ حیات است. ھیدروکرتیزون ھیدروکرتیزون نیازمند است. و بنابراین  بدن برای عادی نگھداشتن فشار و قند خون  بھ

 مورد نیاز بدن مصرف شود ھیچگونھ عوارض جانبی نخواھد داشت.

NORMAL DAILY REPLACEMENT 
جایگزین روزانھ داروی ولمعممقدار  

:مصرف شودزیرترتیب  بھ است و باید تجویز شده  برای کودک شما ______________________________________ 

___________________: شب   صبح:____________________ بعد از ظھر:___________________

ن باید مصرف شود. اگر مصرف تمام نوبتھای یک روز داروی جایگزین فراموش فراموش شود، بمجرد متوجھ شد اگر یکی از نوبت ھای مصرف دارو
ادامھ دھد.   معمولی  تجویز شدهمقدار طبقمصرف  دونوبت را استفاده و بقیھ را بھ میزان تر دشود، باید ھرچھ زو  

STRESS DOSE (ILLNESS DOSE) 
بیماریھا)موقع مقدار دارو ( دارو  مضاعفتجویز   

ری ھیدروکرتیزون احتیاج دارد، مثل موارد زیر:بیشتاقعیکھ تحت فشارھای فیزیکی است بمقداربدن شما در مو  

                                                      درجۀ سانتیگراد ٥/۳۸درجۀ فارنھایت یا  ۱۰۱تب باالتر از
                                     مریضی ھائی مثل حالت تھوع، عفونتھای گلو و گوش                      

 سوانحی کھ موجب آسیبھای متوسطی شود کھ احتیاج بھ بخیھ داشتھ باشد ویا شکستگی استخوان

•  

•  

•  

:افزایش پیدا کند بمجردیکھ نوع مریضی یا جراحت شناختھ شد، مقدار مصرف عادی دارو باید بھ مقدار زیر  
 _____________________________________________________________________________________________  

 
 _____________________________________________________________________________________________  

و برنامھ ریزی کنید. صحبتمصرف دارو با دکتر عادی طول بکشد، برای برگشت بھ مقدار  تھبیش از یک ھف قویتر یدارومصرف اگر   
وقتی یک نوزادی مریض می شود، احتیاطھای بیشتری باید اعمال شود:دستورالعمل خاص برای نوزادان:   

                                                                 در طول شب مواظب تب کودک باشید و مطابق دستورالعمل دکترتان عمل کنید.
بچھ ھا  یلیت مخصوص بچھ ھا ھمراه با یک قاشق چایخوری شکر و یا  فورموالابھ او پدی .حتما باید مایعات کافی دریافت کندنوزاد 

نوزادی کھ وضعیت عادی ندارد باید بھ دکترنشان داده شود. دھید ب  

•  

•  

•  

ن ، بیھوشی ھای عمومی، یا حمالت راحتھای شدید(شکستگی )، از ھوش رفتج یاوویا اسھال ھمراه باشد  غئی کھ با استفراطراری و بیماریھاضدر موارد ا
  ی بکار می برند.تزریق را بصورت ھیدروکرتیزون ،شدید

 

یا  cc درحجم)تجویز می شود. یعنی میلی گرم، ____________ میلی لیتر ( رم)گمیلی ۱۰۰ ____________  / لیترمیلی ۲ )   زریقیت نوھیدروکرتیز

ن بیشتر دارد و اگر کودک وساعت کودک نیاز بھ ھیدروکرتیز  ٦بعد از ساعت.  ٦حدود  –طوالنی نیست  شاین تزریق خیلی سریع عمل میکند ولی اثر
 ھنوزھم قادر بھ خوردن قرص نیست، تزریق باید تکرار شود.

دستورالعمل ھای 
___________________________________________________________________________________اضافی:_  

دارد. کودک خود را بدون معطلی برای احتیاج  یتماال بھ مراقبتھای پزشکی بیشترحن دارد، او اوھیدروکرتیزنیاز بھ تزریق اگر کودک شما بیمار است و 
ببرید. بیمارستان محلی یک بھ رتتشخیص و معالجھ بیش  

 
ساعتھ خدمات اضطراری  ۲۴تلفن  ابی سی تماس بگیرید. عصر ھا و تعطیالت آخرھفتھ ب اطفالبا بخش غدد داخلی و دیابت بیمارستان  درصورت نیاز

بت کنید.حدرخواست صبا دکتر کشیک متخصص غدد داخلی اطفال تماس بگیرید و  )۶۰۴( ۸۷۵ -۲۱٦۱  
 

زریق درموارد از ھوش رفتن یا سایر بحرانھای شدید پزشکی، فورا ت  
زنگ بزنید. ۹۱۱فوریتھای  تلفن ن را انجام دھید و بھوھیدروکرتیز  
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