 10عارضه كورتون
 .1پ٘م ٜاطتخ٘اُ :م٘رتُ٘ ٍبّغ فؼبىٞت
طي٘ه ٕب ٍٜ ٜٝػ٘د مٔ در اطتخ٘اُ
طبس ٗ ٛرط٘ة ميظ ٌٞدر اطتخ٘اُ ٕب
ّقغ دارّذ .اس ط٘ ٛدٝگز اس جذة ميظ ٌٞدر
رٗدٓ جي٘گٞز ٍٜ ٛمْذ .در ّتٞجٔ ميظ ٌٞاس
اطتخ٘اُ ٕب ثزداػتٔ ٍ ٜػ٘د ٗ ثٔ درُٗ
خُ٘ رآ ٍٝ ٜبثذ .ا ِٝدٗ فزآْٝذ ٍ٘جت پ٘مٜ
اطتخ٘اُ ٍ ٜػّ٘ذ .در افزاد ٛمٔ اس اِٝ
دارٕٗب اطتفبدٓ ٍ ٜمْْذ السً اطت ثزاٛ
پٞؼگٞز ٛاس ثزٗس ػ٘ارضٍ ،صزف ىجْٞبت در
رژ ٌٝغذاٗ ٜٝج٘د داػتٔ ثبػذ ٗ در ص٘رت
ّٞبس اس ٍنَو ٕب ٛميظ ٌٕ ٌٞاطتفبدٓ
ػ٘د.
 . 2چبق :ٜافشاٝغ ث ٜرٗ ٔٝاػتٖب اس دٝگز
ػبرضٔ ٕب ٛجبّج ٜم٘رتُ٘ اطت ٗ ثٔ َِٕٞ
دىٞو ثٔ مظبّ ٜمٔ تحت درٍبُ ثب م٘رتُ٘
قزار دارّذ ت٘ص ٍٜ ٔٞػ٘د مٔ غذإب ٛمٌ
مبىزٍ ٛصزف مْْذ.
 . 3ت٘رً :م٘رتُ٘ ٕب اغيت ٍ٘جت دفغ پتبطٌٞ
ٗ جذة طذ ٍٜ ٌٝػ٘دٍ .صزف َّل طذٌٝ
در ا ِٝثَٞبراُ ٍ ٜت٘اّذ ٍ٘جت ادً ٗ ت٘رً
ػذٝذ ػ٘د .رژ ٌٝغذا ٜٝچْ ِٞفزد ٛثبٝذ در
حذ اٍنبُ ثذُٗ َّل طؼبً ثبػذ.
ٍ .4ؼنالت چؼَ ٍ :ٜصزف ط٘الّ ٜم٘رتُ٘
ػبّض اثتالثٔ آة ٍزٗارٝذ ٗ گي٘مً٘ (آة
طٞبٓ) را ّٞش سٝبد ٍ ٜمْذ.
 . 5اختاله حبفظٍٔ :طبىؼبت جذٝذ ّؼبُ دادٓ
اطت ثبٍصزف م٘رتُ٘ فؼبىٞت ٕبٍ ٛزث٘ط ثٔ
حبفظٔ دراسٍذت ٍبّْذ اطتؼذاد ٝبدگٞز،ٛ
ٝبدآٗر ٛطزٝغ ٗ ٝبدآٗر ٛثب تبخٞز مبٕغ ٍٜ
ٝبثذ  .ثٞؼتز ا ِٝفؼبىٞت ٕب در ط٘ه  10رٗس
ثؼذ اس قطغ دارٗ ثٔ حبىت اٗه ثزٍ ٜگزدد .
اگزچٔ سٍبُ ثٞؼتز ٛثٔ ط٘ه ٍ ٜاّجبٍذ تب
ٝبدآٗر ٛطزٝغ ثٔ حبىت ػبد ٛثزگزدد .

 . 6قزٍش ٛپ٘طت :اطتفبدٓ اس پَبدٕبٛ
حبٗ ٛم٘رتُ٘ ػبٝذ ثٔ طزػت اىتٖبثبت
پ٘طت ٜرا درٍبُ مْذ اٍب اطتفبدٓ
ط٘الّ ٜاس آُ ٍ٘جت قزٍش ٛپ٘طت ٍٜ
ػ٘د .اطتفبدٓ ط٘الٍّ ٜذت اس م٘رتُ٘
ثبػث ّبسك ػذُ پ٘طت ٗ گؼبد ػذُ
رگ ٕب ٛسٝزپ٘طت ٍ ٜػ٘د مٔ پٞبٍذ
آُ قزٍش ٛپ٘طت اطت.
ٝ . 7ن ٜاس ػ٘ارض اطتفبدٓ سٝبد اس
م٘رتُ٘ ٕب افشاٝغ ٍٞشاُ چزث ٜاطت.
ا ِٝحبىت ثٔ ػالٗٓ ت٘رً ثذُ ثبػث پف
مزدُ فزد ػذٓ ٗ ػالٍت ٜثٔ ّبً ص٘رت
ٍبٓ اٝجبد ٍ ٜمْذ .اىجتٔ ص٘رت اس ىحبظ
سٝجبٍ ٜٝثو ٍبٓ َّ ٜػ٘د ثينٔ ٍثو
ٍبٓ گزد ٍ ٜػ٘د.
 . 8اطتفبدٓ ٍنزر اس م٘رتُ٘ ثبػث تحيٞو
رفتِ ػ ضالت ٍ ٜػ٘د .ثٔ دىٞو تخزٝت
پزٗتئٕ ِٞب ٛثذُ ،پزٗتئ ِٞغذا ٜٝفزد
ثبٝذ حت ٜاالٍنبُ ثبالثبػذ.
 .9اطتفبدٓ اس ٍقبدٝز ثبال ٛم٘رتُ٘
ٍ٘جت افشاٝغ احتَبه ّ٘ع خبص ٜاس
ثّ ٜظَ ٜضزثبُ قيت مٔ ٝن ٜاس
ػ٘اٍو اصي ٜطنتٔ ٍغش ٛاطتٍٜ ،
ػ٘د.
 . 10ػالٗٓ ثز اْٖٝب اطتفبدٓ اس م٘رتُ٘
ٍ ٜت٘اّذ ٍ٘جت طزدرد ،طزگٞجٔ،
ػصجبّ ٜػذُ ،افظزدگٕٞ ،ٜجبُ
پذٝز ،ٛاختاله خ٘اة ،ج٘ع غزٗر ،رػذ
ٍٕ٘ب ٛساٝذّ ،براحتٍ ٜؼذٓ ،افشاٝغ
فؼبر خُ٘ ،تبخٞز در ثٖج٘د ٛثَٞبرٛ
ٕب ٛػفّ٘ ٗ ٜسخٌ ٕب ،درد ٝب ضؼف
ػ ضالّ ،ٜافشاٝغ تؼزٝق ،تؼْگٜ
ػذٝذ ،مج٘دػذگ ٜغٞزطجٞؼ ٗ ٜاختاله
در قبػذگ ٜسّبُ ّٞش ثؼ٘د.

برای کاهش عوارض ناخواسته داروهای کورتونی الزم
است موارد زیر را رعایت نمایید:
- 1ثٔ ٕٞچ ٗجٔ ک٘رتُ٘ ّجبیذ ثٔ ط٘ر ّبگٖبّ ٚقطغ ػ٘د ٗ کبٕغ
ٍٞشاُ آُ ٗ قطغ آُ ثبیذ تحت ّظز پشػک اّجبً ػ٘د.
- 2ثٔ ْٕگبً رٗثزٗػذُ ثب اطتزص ٕب ٙػذیذ ٗ پٞغ اس جزاحٚ
ٕب ٙک٘چک یب ثشرگ ٍ٘ ،ض٘ع را ثٔ آگبٕ ٚپشػک خ٘د ثزطبّٞذ
تب ثٔ ط٘ر ٍ٘قت ٍٞشاُ کبرثزد دارٗ را افشایغ دٕذ.
- 3اسآّجب کٔ ک٘رتُ٘ ٍٞت٘اّذ ثبػث پ٘ک ٚاطتخ٘اُ گزدد ،ثٔ ٗیژٓ
در رٗسٕبّ ٙخظت کبرثزد آُ  ،ثْبثزایِ ثزا ٙپٞؼگٞز ٙاس پ٘کٚ
اطتخ٘اُ ٍ٘ارد سیز پٞؼْٖبد ٍٞؼ٘دٍ :صزف کيظ ٌٞثٔ ٍٞشاُ
 1000تب ٍٞ 1۵00ي ٚگزً رٗسأّ(یک ى٘ٞاُ ػٞزٍؼبده ٍٞ 300يٚ
گزً کيظ ٌٞدارد ) ثَٞبراُ ى٘پ٘ص ثب درگٞز ٙکي ٗ ٔٞاسدیبد
فؼبرخُ٘ در ٍ٘رد ٍ صزف ىجْٞبت ثب پشػک ٍؼبىج خ٘د ٍؼ٘رت
َّبیْذ ٍ.صزف ٗیتبٍ ِٞدی تحت ّظز پشػک ٍؼبىج  .اّجبً ٗرسع
ٍْظٌ ثٔ ٗیژٓ پٞبدٓ رٗ .ٙداػتِ رژیٌ غذائ ٚکٌ َّک  .اطتفبدٓ
اس دارٕٗب ٙضذ پ٘ک ٚاطتخ٘اُ ثٔ ص٘رت پٞؼگٞزأّ ثب تج٘یش ٗ
تحت ّظز پشػک ٍؼبىج .
ٍ - ۴صزف ک٘رتُ٘ ٍٞت٘اّذ افشایغ چزثٕ ٚب ٙخُ٘ را درپٚ
داػتٔ ثبػذ  ،ثْبثزایِ ثزا ٙکبٕغ ایِ پٞبٍذ ّبخ٘اطتٔ پٞؼْٖبد
ٍٞؼ٘د :داػتِ رژیٌ غذائ ٚکٌ چزة  .اّذاسٓ گٞزٗ ٙکْتزه کزدُ
چزث ٚخُ٘ در اثتذاٍ ٙصزف ک٘رتُ٘ ٗ طپض ٕز یک طبه
 ٍ- ۵صزف ک٘رتُ٘ ٍٞت٘اّذ ثبػث افشایغ قْذ خُ٘ ػ٘د ثْبثزایِ
ثزا ٙکبٕغ ایِ ػبرضٔ ٍ٘ارد سیز ت٘صٍٞ ٔٞؼ٘د :رػبیت رژیٌ
غذائٍْ ٚبطت .اّذاسٓ گٞز ٙقْذ خُ٘ ٕزچْذ ٗقت یکجبر درطٚ
ٍ صزف ک٘رتُ٘ ثب دطت٘ر ٗ صالحذیذ پشػک ٍؼبىج
ٍ - ۶صزف ک٘رتُ٘ ٍٞت٘اّذ فؼبرخُ٘ را ثبال ثجزد ،ثْبثزایِ پٞؼْٖبد
ٍٞؼ٘د :رژیٌ غذائ ٚکٌ َّک داػتٔ ثبػٞذ .اّذاسٓ گٞز ٙکزدُ
فؼبر خُ٘ در ٕز دیذار ثب پشػک ٍؼبىج
- 7کبرثزد ک٘رتُ٘ ثٔ ٗیژٓ در اّذاسٓ ٕب ٙسیبد ٍٞت٘اّذ طجت
افشایغ خطز ػفّ٘ت ػ٘د ثْبثزایِ ثزا ٙکبٕغ ایِ پٞبٍذ ٍ٘ارد
سیز پٞؼْٖبد ٍٞؼ٘دٗ :اکظِ آّفي٘آّشا طبالّٔ سدٓ ػ٘د .اس تَبص
ثب افزاد دارا ٙػفّ٘ت ٕبٗ ٙیزٗط ٗ ٚحض٘ر در ٍحو ٕب ٙػي٘ؽ
ثٔ ٗیژٓ در فصو سٍظتبُ جي٘گٞز ٙػ٘د  .در ص٘رت ثزٗس ٕز گّ٘ٔ
تت ٕ ،ز چٔ سٗدتز ثٔ پشػک خ٘د ٍزاجؼٔ داػتٔ ثبػٞذ .
یادآَری ایه وکتً الزم است کً برای بسیاری از بیماریٌا استفادي کُتاي مدت کُرتُن َ برای
برخی بیماریٌا استفادي دراز مدت َ حتی مادامالعمر کُرتُنٌا الزم است َلی باید عُارض ایه
دارٌَا را بداویم َ ٌرگس آوٍا را بیجا مصرف وکىیم.

