
 آلپرزوالم چیست؟

آلپرازوالم از انواع داروهای ضددردی است که جهت کاهش اضطراب و تسهیل بهبود افسردگی و اختالالت 

از  (OTC)مصرف دارد و استفاده خودسرانه منع  یز پزشک. استفاده این دارو بدون تجورودسایکوتیک به کار می

استفاده از این دارو برای افراد دوز ثابتی ندارد و در کننده شود. تواند سبب بروز خطرات جانی برای مصرفآن می

 بار در روز متغیر است. 2-3از روزی افراد مختف با توجه به شرایطشان 

ند هایی مانبیماریباشد و برای کنترل هامیاز گروه دارویی بنزودیازپیندیازپام و کلونازپام الم همانند آلپرازو

اختالالت روانی  درمان . این دارو همیشه برایخوابی و برخی دیگر از مشکالت روانی کاربرد دارداضطراب و بی

ند مورد استفاده اها و مخاطرات سخت مانند فوت عزیزان قرار گرفتهدارد بلکه برای افرادی که در بحرانکاربرد ن

 گیرد.قرار می

 آلپرازوالم و اضطراب

مورد رود و مان اضطراب بالشک است البته این دارو برای درمان کوتاه مدت بکار میرو برای درکارآیی این دا

چنانچه در بیماری  های درمانی کاربرد دارد.اصلی درمان نیست بنابراین به عنوان مکمل در کنار سایر روش

و برای درمان قطعی و کامل های بیماری است ، هدف درمان نشانهنگان اضطراب آلپرازوالم تجویز شوددارای نشا

 شود.تجویز نمی

 خوابی آلپرازوالم و بی

ام بدن شب هنگ یعنیشوند خوابی میدچار بی که توانایی کنترل افکار خود را ندارندبسیاری از افراد به علت این

و مصرف این دار به مرور زمان با ا ندارند.ار این افکار رهم خسته است و ذهن فعال است و فرد توان کافی برای

شود اما متاسفانه ایجاد حس سرخوشی در مصرف کننده می ببشود و سمقدار زیادی دوپامین در بدن آزاد می

 .کنددیگر دارو خواب آوری ایجاد نمیشود که این سرخوشی مصنوعی بوده و مصرف کننده دچار وابستگی می

 کات مهم درباره مصرف آلپرازوالمن

 شود.داروی آلپرازوالم برای کنترل اختالالت ناشی از اضطراب و تسکین کوتاه مدت آن مصرف می-1

 احتیاط شود.بنابراین بایستی داروی الپرازوالم توانایی انتقال از طریق شیر مادر به نوزاد را دارد -2

 شود.ایجاد وابستگی میحد آلپرازوالم سبب  مصرف بیش از -3

 آلپرازوالم در بارداری منع مصرف دارد.مصرف  -4



و اختالالت تنفسی دارند، قبل از مصرف با پزشک معالج خود مشورت بیماری های کبدی و کلیه  افرادی که  -5

 کنند.


