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MANAGEMENT OF HYDROCORTISONE REPLACEMENT (URDU) 

 ع��ج طریق سے متبادل ٹیزونو کور ہائیڈر 
 

رٹیزون کی ��ورت ہوتی ہ�۔ یہ ن رکھن� کے لئے بدن کو ہائیڈرو کوخون کے دباو اور خون میں شکر کو متواز
ہ کی و خوراک متبادل بھی جب۔رات نہیں ہیںاث ��وری ہ�۔ اس کے کوئی  نا موافقبہر حال  زندگی کے لئے 

  لی جائے۔جس کی بدن کو ��ورت ہ�مقدار
 خوراکمتبادل  کے معمول کی روزانہ

اوراسے ذیل کے        ______________________________یہ نسخہ تجویز کیا گیا ہ� ے لئےکے بچ� ک آپ   
 _____________________دوپہر  ____________________صبح   ۔مطابق لینا چاہئ�

  ____________________شام 
لیں۔ اگر پورے دن کی خوراک لینا بھول گئے  لےاگر خوراک لینا بھول جائیں، تو جتنی جلد ممکن ہو سکے خوراک 

 ہوں، تو ��ف دو خوراکیں جتنی جلد ممکن ہو سکے لے لیں اور معمول کے مطابق کاربند ہو جائیں۔
 ﴾خوراک کی   یماریب ﴿ خوراک کی  اعصابی خلل

رٹیزون کی وڈرو کئیتعداد میں ہا بہت زیادہکو دنے بپ کجسمانی دباو کے وقت، جیس� کہ ذیل میں ہیں، آ 
 ��ورت ہوتی ہ�۔

• 101°F   38.5 یا°C  سے زائد بخار  
 ، گلے یا کان کا انفیکشن جی مت��نا بیماری جیس� کہ •
 ٹانکے درکار ہوں یا ہڈی ٹوٹنا۔ جیس� کہ ایک زخم جس� ے درج� کی جسمانی چوٹ درمیان •

 
 جوں ہی بیماری یا زخم  کی شناخت ہو جائے تو عمومی خوراک کی مقدار اس حد تک بڑھا دیں۔

 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  

پر بات کریں کہ کار   طریق خوراک ایک ہفتے سے زائد  کے لئےدی جائے تو ڈاکٹر سے اس اعصابی خلل والی اگر یہ
 �نا ہ�۔� واپس ،  کیس�مطابق ےمعمول کخوراک کو 

احتیاطی تدابیر  جب ایک بچہ بیمار ہو تو   معمول سے زیادہشیر خوار بچوں کے لئے خصو�� ہدایات: 
 اختیار کرنی چاہئ�:

ڈاکٹر نے ہدایت کی  اس کا ع��ج اس طرح کریں جیس�  آپ کے  دیکھیں اور  کے دوران بچ� کا بخار  رات •
 ۔ہو

 پیڈیا ��ئیٹ رہی ہ�۔ مل کی کافی تعداد  ﴾ فلوڈز ﴿ سیال اشیائ اس بات کا یقین کریں کہ بچ� کو •
Pedialyte®   ��دیں۔ م�� کرمیں   ایک چائے کے چمچہ کے برابرشکر، یا فارمو 

 دیکھنا چاہئ�۔ سےُا  ایک بچہ جو عام طور پر جواب نہیں دیتا تو ڈاکٹر کو •
 ہوش  ، ﴾ٹوٹناہڈی کا  ﴿ گہری چوٹ  اسہال،   ای�� بیماریوں کے لئے جن میں قے   اور /یا

 نا ،دی کھو
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ہا   میںکے ذریعہ ایمر جن�� انجیکشن  ے دورہ میںکمرگی  ےی ب� ہو��، یا بڑ عموم
 رٹیزون دینائیڈرو کو

 جو کہ  mg (mg / 2 mL 100) __________    رٹیزون ا نجیکشن کے لئے    ہا ئیڈرو کو  
__________ mL (or cc)    ہ�۔ مقدار میں 

ے بعد  بچ� کو گھنٹے ک   6گھنٹے ۔        6قریباً  —ری ہوگا لیکن زیادہ دیرپا نہیں ہو گاا نجیکشن کا اثر فو
اور اگر بچہ گو لیاں نہیں کھا سکتا تو انجیکشن ��ور دہرایا  رٹیزون کی ��ورت ہوگی۔مزید    ہا ئیڈرو کو

 جائے۔
  _____________________________________________ :اضافی ہدایات

 
و کورٹیزون کی ��ورت ہ� تو اسے مزید ہائیڈر  لےاگر آپ کا بچہ بیمار ہ� اور اسے انجیکشن وا

اپن� بچ� کو مزید جائزے اور  ع��ج کے لئے فو     ��ورت پڑن� کا امکان ہ�۔   کی  توجہ طبی
 راً مقامی ہسپتال  لے کر جائیں۔

 (Endocrinology & Diabetes Unit) ڈائیا بیٹس یونٹ اینڈ ینو لوجی کرائاینڈو  پر،  �ن��ورت پڑ 
 �� کے۔بی سے

جنگ ��وس کو اس یگھنٹے پی  24 نڈ  میں یِشام اور ویک ا  رابطہ کریں۔ میں ڈرن ہسپتالچل 
 Pediatric) کال ۔آن ۔نو لو جسٹ کرائیاور  پیڈیا ٹرک اینڈو  پر کال کریں 2161-875-604 نمبر 

Endocrinologist-on-call)  کریں۔   کے بارے میں دریافت 
کی صورت میں فوری طور پر انجیکشن  انبحر  طبی دو��ے شدیدہو��  یا ک�� ب� 

 کو کال کریں    911 دیں اور مدد کے لئے 


