
ازسریمقاالتوبسایتامیرمصطفیداتکام

 قرص ضد استرس
سخنرانی

http://amirmostafa.com/
mailto:info%40amirmostafa.com?subject=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9


2 قرص ضد استرس سخنرانی

قرص ضد استرس سخنرانی 

خیلیازافراوقتیدرسخنرانیدچاراسترسمیشوندبهسراغقرصضد

استرسسخنرانیمیروندتابتواننداسترسناشیازصحبتکردنجلوی

جمعراکنترلکنند.

نامقرصضداسترسسخنرانی”پروپرانولول)Propranolol(”استکه

جزوداروهایقدیمیبرایازبینبردنتپشقلبواسترساست.

ازآنجاکههرایرانیخودشیایکیازاقوامشیکدکترمتخصصاست

ممکناستکهخیلیازافرادخودسرانهیابهتوصیهیکیازآشنایانشاین

قرصرامصرفکند.
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3 قرص ضد استرس سخنرانی

اما واقعا استفاده از قرص ضد استرس سخنرانی چه مزایا و چه مضراتی 

برای ما دارد؟

استرس،تپشقلب،لرزیدنصدا،عرقکردندستهایاقرمزشدنصورت

درهنگامسخنرانیجزوشایعترینعالئمیاستکهافرادتازهکاردرزمینه

سخنرانیباآنمواجهمیشوند.

امااینرابهیادداشتهباشیمکهحتیسخنرانانحرفهایهماینعالئم

رادرزمانصحبتکردنجلویجمعتجربهمیکنند،ولیازآنجاییکهاین

موقعیتبرایشانعادیشدهاستدربسیارازمواقعفقطدرزمانشروع

صحبتممکناستاینحسهاراتجربهکنندکهالبتهبعدازچندثانیه

میتوانندآنهارابهخوبیمدیریتکنند.

درزمینهترسازسخنرانییکیازاساتیدمحترمهستندکهمیگویند،اگر

را دیگران باشید نداشته کردنجلویجمع ازصحبت میخواهیدترس

گوسفندفرضکنید.

ازیکدید،اینتکنیکخیلیخوباستچونباعثمیشوداعتمادبهنفس

ماافزایشپیداکندتااسترسکمتریرادرزمانسخنرانیتجربهکنیم.

اماازنگاهیدیگر،معنیاینصحبتایناستکهوقتیمناینجملهرا
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4 قرص ضد استرس سخنرانی

میگویمخودمهمشماراگوسفندفرضکردم.

خیلیبهتراستکهبهجایداشتنچنیندیدگاهی)کهدیگرانراگوسفند

فرضکنیم(سطحخودمانراباالببریمتادرزمانیکهمیخواهیمجلوی

جمعیسخنرانیکنیماسترسکمتریراتجربهکنیمیابتوانیمآناسترس

رابهخوبیمدیریتکنیم.

متاسفانهبعضیازافرادهمبهسمتخوردنقرصضداسترسسخنرانی

میروندتابتوانندایناسترسرامدیریتکنند.

تجربهثابتکردهاستکهخیلیازچیزهاییکهباقرصمدیریتمیشود

یابهبودمییابد)بیشترمنظورمترسازسخنرانیاست(،بعدازقطعکردن

مصرفقرصمجددآنعالئمبهسراغآنفردمیآیدوآنشخصدریک

چرخهبیانتهایاسترس–مصرفقرصمیافتد.

بهعبارتدیگربدنوذهنماهرزمانکهاسترسراتجربهمیکنداعتیادپیدا

میکندومابامصرفاینقرصبهجایحلکردنمسئله،صورتمسئله

راپاکمیکنیم.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: ترس از سخنرانی
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5 قرص ضد استرس سخنرانی

را جمع جلوی صحبت استرس ما اگر نیست، بد هم همیشه استرس

نداشتهباشیمممکناستهرچیزیراکهبهذهنمانمیآیدبیانکنیم.

است ممکن باشیم نداشته سرعتباال با کردن رانندگی از ترس ما اگر

پایمانراتاانتهابررویپدالگازفشاردهیموبههیچچیزدیگریبهجز

سرعتفکرنکنیم.

صورت به بخواهیم است ممکن باشیم نداشته ارتفاع از ترس ما اگر

امتحانیازپشتبامیکساختمان۵طبقهبهپایینبپریم.

واگرهایدیگر….

اگرازقرصضداسترسسخنرانیاستفادهکنیمممکناستدیگرآنانرژی

وهیجانیکهدرزمانسخنرانینیازهسترانداشتهباشیم.

آنوقتاستکههمهچیزمصنوعیمیشود،صحبتهایمابدونانرژی

وبدونهیچاثریدرمخاطبمیشود.

پروپرانولول )Propranolol( چیست؟

بتا گیرندههای مسدودکنندهی داروهای دستهی از دارویی پروپرانولول

است.اینداروکهدردرمانمواردمتعددومتنوعیکاربرددارد،برروی
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6 قرص ضد استرس سخنرانی

به استفادهآن پر ازموارد داردکهیکی اثر عملکردقلبوعروقخونی

عنوانقرصضداسترسسخنرانیاست.

پروپرانولولبااتصالبهگیرندههایمخصوصیدرسلولهایقلبیوعروقی

بهنامگیرندههایبتا،بامسدودکردنآن،فرمانکاهشفعالیتقلبیرا

بهاعصابقلبمنتقلمیکند.

پسازدریافتاینپیامعصبی،باکاهشضربانقلبباعثمنظمشدن

در فشارخون کاهش به منجر میتواند عمل این میشود، قلب ضربان

عروقخونیگرددوبهپیشگیریازضرباننامنظمقلبیکمککند.

میکند، مصرف کمتری انرژی دارو این عملکرد با قلب اینکه علت به

میتواندبهکاهشدردهایقفسهیسینهدرآنژینهایصدریکمککند

وهمچنینپروپرانولولمیتوانددرپیشگیریازحمالتقلبیبهدنبالاین

دردهایقلبینیزمؤثرباشدومرگومیرپسازسکتههایقلبیراکاهش

دهد.البتهامروزهداروهایجدیدترینیزازاینگروهتولیدشدهاستولی

پروپرانولولهمچنانجزءداروهایبسیارپرمصرفمحسوبمیشود.

و درمان مناسبیجهت گزینهی نیزمیتواند دیگر موارد در پروپرانولول

پیشگیریبیماریباشد.ازاینرواینداروبرایکاهشعالئمفیزیکیناشی

ازاسترسمانندتپشقلبولرزشبدنتجویزمیشود.مشابهاینعالئم
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7 قرص ضد استرس سخنرانی

پروپرانولول و نیزدیدهمیشود تیروئید پرکاریغدهی به افرادمبتال در

بهسرعتمیتوانداینعالئمراتسکیندهد.

سردردهای از پیشگیری در رایجی داروی بهعنوان پروپرانولولهمچنین

عروقییامیگرنیکنترلشدهتجویزمیشودومیتواندگزینهیمناسبی

درافرادمبتالبهمیگرنکهسایردرمانهابرایآنهامناسبنیست،قرار

گیرد.مشاهدهشدهکهپروپرانولولتعداددفعاتحمالتمیگرنیراکاهش

میدهد.

 نکاتی برای مصرف پروپرانولول – قرص ضد استرس سخنرانی

درصورتیکهبارداریاشیردههستیدیاقصدباردارشدندارید،پیش◄

ازمصرفاینداروبهپزشکخودرادرجریانبگذارید.

درصورتابتالبههرگونهاختاللدرعملکردکبدیاکلیهبهپزشکخود◄

اطالعدهید.

درصورتسابقهیاابتالبهفشارخون،اختالالتعروقی،آسمیاهرگونه◄

اختاللتنفسی،قندخونباال)دیابت(،بیماریپوستیپسوریازیس،بیماری

عضالنیومیاستنیگراویسحتمابهپزشکخوداطالعدهید.
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8 قرص ضد استرس سخنرانی

و◄ داشتهاید قلبی بلوک یا قلب ضربان افت سابقهی درصورتیکه

رامطلع پزشکخود داشتهاید قلبیمکرر دردهای درصورتیکهسابقهی

نمایید.

)خصوصا◄ داروها از بسیاری با میتواند دارو این که این دلیل به

داروهاییکهبررویگیرندههایبتااثرمیگذارند(تداخلایجادکند،پیش

ازمصرفاینداروحتمالیستکلیهیداروهاومکملهایمصرفیخود

رادراختیارپزشکیاداروسازخودقراردهیدتادرصورتوجودتداخل،

اقداماتالزمجهتتنظیممقدارمصرفیانوعدارو،صورتگیرد.
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9 قرص ضد استرس سخنرانی

درصورتسابقهیحساسیتبهایندارویاهردارویدیگربهپزشک◄

خوداطالعدهید.

بیمارانمبتالبهآسمیاتنگینفسدرمصرفاینداروبسیاردقت◄

کنندچونمیتواندبسیارخطرناکباشد.

 نحوه ی مصرف صحیح پروپرانولول – قرص ضد استرس سخنرانی

مقدارمصرفمناسبداروراپزشکباتوجهبهسنوشرایطشماتعیین◄

یامصرفبیشازحدتجویزشده، ازمصرفخودسرانهیدارو لذا میکند.

خودداریکنید.

قرصپروپرانولولممکناست۲،۳یا۴نوبتدرروزبرایشماتجویز◄

شود.امانوعکپسولدارو،اثرطوالنیتریداردومعموالیکمرتبهدرروز

تجویزمیشود.

کپسولرابهطورکاملهمراهبایکلیوانآبببلعیدوازجویدنیاباز◄

کردنآنخوددارینمایید.

تولیدمیشود◄ متفاوتی دوزهای با پروپرانولول کپسولهای و قرص
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10 قرص ضد استرس سخنرانی

معمواًلقرصهای۱۰،۲۰،۴۰میلیگرمیرایجمیباشندودرصورتیکهازاین

داروبهمدتطوالنیاستفادهمیکنیدهربارکهداروراجدیدخریداری

کردید،مقدارداروییرابررویبستهیداروچکنمایید.

منظم◄ بهصورت و شبانهروز از زمانمشخصی در را دارو کنید سعی

مصرفکنیدتاازفراموشکردننوبتداروجلوگیریشودواثراتمطلوب

داروبهترحاصلشود.

یادآوری◄ از بالفاصلهپس دارو، نوبت فراموشکردنیک درصورت

دوز اینصورت در باشد نزدیک بعدی دوز به اینکه مگر نمایید مصرف

بعدیرادرزمانخودشمصرفکنیدونوبتفراموششدهرارهااستفاده

نکنیدوازدوبرابرکردنمقدارمصرفدریکنوبتبپرهیزید.

 توصیه های الزم در خصوص مصرف پروپرانولول 

درمدتمصرفایندارو،تحتنظرپزشکخودباشیدتاروندبهبودی◄

وهمچنینشرایطشمابررسیگردد.

درمانباپروپرانولولممکناستطوالنیمدتباشد.بنابرایندارورا◄
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11 قرص ضد استرس سخنرانی

تازمانیکهپزشکتوصیهکردهاستمصرفنمایید.درصورتمصرف

به باشد داشته عوارضی میتواند دارو این ناگهانی قطع طوالنیمدت،

همیندلیلالزماستقطعداروزیرنظرپزشکوبهتدریجانجامشود.

درصورتیکهقراراستتحتعملجراحییادرمانهایدندانپزشکی◄

قرارگیرید،درمانگرخودرادرجریانمصرفایندارو)وسایرداروهای

مسدودکنندهیگیرندههایبتامانندمتوپرولول،کارودیلولو..(قراردهید،

زیرامصرفایندارومیتوانداثراتدارویبیهوشیراافزایشدهد.

درصورتیکهازنوشیدنیهایالکلیاستفادهمیکنید،حتماباپزشک◄

الکلمیتواندمنجر با داروهمراه این زیرامصرف نمایید خودمشورت

بهافتشدیدفشارخونباشدکهمیتواندسالمتیشماراتهدیدنماید

بنابراینتوصیهنمیشود.

درصورتیکهمبتالبهدیابتهستید،پروپرانولولمیتواندعالئمافت◄

قندخون)لرزش،تپشقلبو…(رابرطرفکندومتوجهافتقندخون

خودنشویدبههمیندلیلتوصیهمیشودقندخونخودرابیشترکنترل

کنیدوباپزشکخوددرمورداینمسئلهمشورتنمایید.

درصورتخریدهردارویجدید،داروسازخودرادرجریانمصرف◄

پروپرانولولقراردهید.مصرفبعضیازداروهامانندداروهایضدسرفه،
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سرماخوردگیوآنفوالنزاو…همزمانباایندارومناسبنیست.

درکنارمصرفاینداروبهتوصیههایپزشکخوددررابطهباتغذیه،◄

ورزشوسبکزندگیسالمتوجهنمایید.

 عوارض جانبی پروپرانولول – قرص ضد استرس سخنرانی

احساسخستگیوخوابآلودگیازعالئمرایجدرزمانمصرفاین◄

دارواستلذادرصورتوقوعاینعالئمازرانندگیوکارباوسایلیکهنیاز

بهدقتواحتیاطداردتازمانیکهاثرداروبرطرفنشده،خودداریکنید.
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احساسسرماویخکردندستیاپاها،تنگینفس،اختاللدرخواب◄

وکاهشضربانقلبممکناستبامصرفایندارورخدهددرصورت

بروزاینعالئمبهپزشکخودمراجعهکنید.

درتعدادکمیازمصرفکنندگاناینداروکاهشمیلجنسی،اختالل◄

درخلقوخو،سردردوسؤهاضمهدیدهشدهاستدرصورتیکهاینعالئمرا

داشتیدحتماباپزشکخودصحبتکنید.

ازآنجاکهپروپرانولولعالوهبراثربررویگیرندههایبتادرسلولهای◄

قلبیوعروقی،بهگیرندههایمشابهدرسایرنواحیبدنازجملهعروق

ریهنیزمیتوانندمتصلشود،میتواندعوارضجانبیدرسایرنقاطبدن

نیزایجادکند.بنابرایندرصورتیکهمشکلتنفسیداریدیاازداروهایضد

آسماستفادهمیکنیداحتمااًلمصرفاینداروبرایشمامناسبنباشدو

عالئمریویشماراتشدیدکند.

منبع:قرصپروپرانولول

Propranolol:منبع
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جمع بندی

خوباستکهبتوانیمباترسهایخودماندوستشویموآنقدرمسائل

راهکارهای از استفاده با ما که بهتراست نکنیم، بزرگ برایخودمان را

مناسبباترسهایخودمانروبروشویم.

ُمسکن بهصورت میتواند فقط استرسسخنرانی قرصضد از استفاده

عملکندکهیکراهکارقطعینیست،عالوهبراین،استفادهازقرصضد

استرسسخنرانیباعثمیشودصحبتهایمابدونانرژیوبیحسو

حالباشد.

تصمیمباشماستکهآیاازقرصضداسترسسخنرانیاستفادهکنیدیا

اینموضوعرابرایهمیشهریشهکنکنید.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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