
Informations corticothérapie au long cours 

دمألا لLIط دIوFGتسوكBترو?لا< جالعلا تامولعم  
 :د=و;:تسوك+ترو5لا4 كجالع لوح ة+س(ئرلا لئاسرلا

 :ة=Nظ5لا ةدغلا روصق4 ة4اصإلا رطخل تاد=و;:تسوك+ترو5لا4 جالعلا كضرع@

 لوطملا جالعلا ب&س$ي .ة=Nظ5لا ددغلا ەزرفت يويح نومرP وP لوO;:ترو5لا •
A@ تاد=و;:تسوك6ترو3لا1

B ل مسجلا جاتنإGترو3لا نم لقأ ة6م:;Aال ةداع .لو 
Rضافخنالا اذه لثم @A

B تاد=و;:تسوك6ترو3لا1 كجالع نأل ةل]شم جاتنإلا 
Rترو3لا لحم لح:;Aردتلا ض6فختلا دع1 .لو=cdB جالعلل ، fددغلا فنأتس 
A@اعتلا اذه ن3ل ، لوA;:ترو3لل 6mBبطلا جاتنإلا ة=kظ3لا

B دق nأ ةدع قرغتسRوأ ما 
 .عيباسأ ةدع
• @A

B ال دق ، ةردان تالاح Rتاد=و;:تسوك6ترو3لا1 جالعلا نوك vا6فا
x

 ة6بلتل 
 ةدغلا روصق روهظ }إ يدؤي دق امم ، لوA;:ترو3لا نم مسجلا تاجا6تحا
A@ �عأ ة=kظ3لا ةدغلا روصق روهظ رطخ نوكR .ة=kظ3لا

B عاطقنالا ةلاح 
A@ وأ ، تاد=و;:تسوك6ترو3لا1 جالعلل ��dافملا

B قهرم فقوم ثودح ةلاح 
 ، )خلإ ، ةحارج ، ىودع( كمسجل
 ، ة@اغلل ة;:طخ اهن5لو ةردانلا تافعاضملا نم ة=Nظ5لا ةدغلا روصق دع@ •

 :�B كهب�ت نأ بج��B Rلا تامالعلاو

o يداع ;:غ بعت 
o دوصقملا ;:غ نزولا نادقف. 
o ملا ;:غ ة6هشلا نادقف:dر 
o بئتكم وأ ن=�ح جازم. 
o ة6عضولا ;:يغت دنع ةصاخ ةخودلا وأ جاعزا. 
o داع ;:غ مالآRة @A

B ةدعملا 
o ضهلا زاهجلا تا1ارطضا�B: لاو نا6ثغلاو لاهسإلا��

Bء. 



• @A
B سا ، تامالعلا ەذه نم �:�أ وأ ةدحاو دوجو ةلاحbcd ع ب+بطلاg هجو 
 ، تاد=و;:تسوك+ترو5لا4 كجالع4 هغل4أو )ئراوطلا ةفرغ lإ وأ( ةعcلا
 جالعلا نع فقوتت ال :ة=kظ3لا ةدغلا روصق ثودح بنجت لجأ نم •

 .ةقtسملا ب+بطلا ةراشbسا نود تاد=و;:تسوك+ترو5لا4
 تاد=و;:تسوك+ترو5لا4 جلاعت كنأ ك4 نونتع@ نيذلا ءاtطألا عيمج v:خأ •

 .)دنbسملا اذP مهيلع ضرعا وأ( دمألا ةل=�ط

 رطخ نم د=�=و ، ىودعلا ثودح اًض@أ تاد=و;:تسوك+ترو5لا4 جالعلا ززع@
 وأ( ةع¡£ ب6بطلا ¢¡$سا .ضارعألا لّدعR نأ نكم=و ةدRدشلا ىودعلا1 ة1اصإلا
A@ )ئراوطلا ةفرغ }إ بهذا

B ةلاح: 

 ،�ح •
A@ ةRداع ;:غ مالآ •

B ةدعملا 
A@ ملأ وأ لاعس •

B ح نود1 ��ح( نط¦لا�(. 

 نويعلا ضارمأ ضع1 ثودح ززعR تاد=و;:تسوك6ترو3لا1 جالعلا نإف ، كلذ دع1
 ��ح كجالع نع ك1 صاخلا نويعلا ب6بط d:خأ ، )اموكولجلا ، Ä;علا ةسدع ماتعإ(
A@ ةع¡£ نويعلا ب6بط ةراش$ساو ، ك1 ةصاخلا ةع1اتملا عم ف6كتلا نم نكمتي

B 
A@ للخ روهظ ةلاح

B لا¦¬. 

 نزولا ةدا=ز }إ اًضRأ تاد=و;:تسوك6ترو3لا1 دمألا ل=®ط جالعلا يدؤي نأ نكمR ، اً;:خأ
A@ ركسلا( مدلا نزاوت وأ ¯ و مدلا طغض نزاوت مدعو ، ةمذولا روهظ وأ ¯ و

B مدلا = 
 كدعاسf دق .)مويساتوبلا ، ة6نهدلا ضامحألا = ة6ثالثلا نوهدلا ، ركسلا ىوتسم
A@ ة6لاتلا تا6صوتلا

B ناجلا راثآلا ەذه ثودح رطاخم ل6لقتµ6ة. 

 

��اذغ ماظن عاtتا يرو�Oلا نم
�Oدtلا طاش�لا ةسراممو نزاوتم �

�Oا�لا �
�. 

 

��اذغلا كماظنب قلعتي ام+ف
�: 



 

��اذغ ماظن عاtتا
 ةف+فخ تاtجو نود ةنزاوتم تاtجو l 3إ مسقم نزاوتمو ��ص �

 ؛

• vةحا¦م ةمعطألا ل ، 
 :ضئاف نود1 حلملا كلهتسا •

o حلملا ةفاضإ وأ حيلمتلا ل¦ق كق¦ط قوذتت نأ ركذت ، 
o جلاو ، سطاط¦لا قئاقرو ، ة6عانصلا قا¦طألا كالهتسا نم دحلاd̈A ، 

 ، ة6عانصلا تاصلصلاو ، قرملا تا¦عكمو ، ةدرا¦لا موحللاو

 :نوهدلا صوصخ1 •

o خلا محش ، ةدشقلا ، ةد�¹لا :ةع¦شملا نوهدلا كالهتسا نم دحلا:AA=ر ، 
 ، ل6خنلا ت=ز ، دنهلا زوج ت=ز

o تفللا روذ1 ¯ نوت=�لا ت=ز :3 اغ6موأ كالهتسال ة=®لوألا ءاطعإ ¯ 
 زوللاو قتسفلا( ةحلمملا ;:غ تا¡كملاو ة6$=�لا كامسألاو تا¡كملا

 ، )قدنبلاو زوجلاو

 نم لقألا gع ةدحاو ةصح لوانت ق=kط نع Ä;توd:لا نم ة6فاv ة6مv كلهتسا •
 وأ ض6بلاو ، كامسألاو ، نوهدلا نم ة6لاخلا موحللا :نم ةtجو ل�ل O;�توv:لا
 ، )صمحلاو ، سدعلاو ، ةففجملا ا6لوصافلا( تا6لوق¦لا
 نم 2 نع لق@ ال ام لوانت ق=kط نع مويسلاGلا نم ة6فاv ة6مv كلهتسا •

�O ناtلألا تاجتنم
 ، مويلا �

 ة=زاغلا تا¹و¢¡ملا( ة=kكسلا ةمعطألا نم اًمامت صلختلا يروA¬لا نم س¿ل •
 .اه�الهتسا نم دحلا يرو�Oلا نم ن5لو )... تا=®لحلاو تانجعملاو

�Oدtلا كطاش� لوح
� 

Rعراس$م نادقف }إ ل=®طلا ىدملا �ع د=و;:تسوك6ترو3لا مادختسا يدؤي نأ نكم 
�Oدtلا طاش�لا نإف كلذل .اهمجحو تالضعلا ةوقل

�Oا�لاو مظتنملا �
� �Oيرو. 



 

ÅAد¦لا طاش�لا نم )30 و ناتعاس( ةق6قد 150 نع لقR ال ام ةسرامم1 حصنُي
B 

 ، )عفترملا }إ ضفخنملا سفنتلا قيض نع لوؤسملا طاش�لا( ا6ًعوبسأ 6ÆBمانيدلا
 :يأ

 

 وأ ، ع®بسأ ¯ ماRأ 5 ، ةق6قد 30 •
 ،ع®بسأ ¯ ماRأ 3 ،ةق6قد 50 •

 }إ ثدحت ، ة6ند¦لا ةطشÉألا ضع1 فانئ$سا ل¦ق اً=رو�dB ÇAطلا يأرلا نوكR دق
 .ك¦Êبط

 

 


