
Насл�дки стресу 

Серцево-судинн� захворювання
Серцева аритм�я, �нфаркт, �нсульт

Д�абет
Зниження д�ї �нсул�ну,...

Ослаблена �мунна система
Інфекц�ї грипу, в�русн� �нфекц�ї,
герпес, алерг�ї,...

Захворювання шлунково-
кишкового тракту
Запалення, виразки, синдром
подразненого кишечника, хрон�чн�
проблеми з травленням,...

Хрон�чний б�ль
П�двищена чутлив�сть до болю,
головний б�ль, б�ль в спин�,...

KКОНТАКТ ПРОЕКТ NEDA:
FEM: Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Т.: +43 1 27700 5600
FEM SÜD та MEN: Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien;
FEM SÜD: Т.: +43 1 60 191 5201; MEN: Тел: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

Коли є пост�йний стрес, н� т�ло, н� думки, н� почуття не можуть зупинитися, є пост�йна напруга.
І якщо ми недостатньо в�дпочиваємо, стрес може вплинути на наше загальне здоров’я.

Ф�зично...

Високий р�вень гормон�в стресу � напруги
Ст�йко високий пульс, артер�альний тиск, р�вень
цукру в кров�
Погана циркуляц�я
Мозок отримує менше кисню
Пригн�чення гормон�в щастя � сну
Погане харчування, менше ф�зичних вправ

Поганий контроль над своїми
думками, почуттями та настроєм
Зб�льшення негативних думок,
хвилювань, роздум�в �
невдоволення

псих�чно...

Усе починається в голов�...

Quellen: 
https://www.ergo.de/de/Ratgeber/gesundheit/stress/auswirkungen

https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/stress/stress-so-krank- 
kann-er-machen/

https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/was-ist-das
https://www.meinegesundheit.at/cdscontent/?contentid=10007.689012
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/stress/stresssymptome- 

280128
https://www.mentalhelp.net/stress/the-long-term-consequences-of- 

negative-stress/
https://dr-heart.de/herz-und-psyche/

https://link.springer.com/article/10.1007/s15202-019-2113-z
https://www.cerascreen.de/blogs/gesundheitsportal/stress-symptome

https://www.youtube.com/watch?v=Fqnrk6NbB6w
 

Хрон�чний стрес зб�льшує ризик ....

Проблеми мислення
Погана здатн�сть до мислення �
пам’ят�, втрата мозкової маси �
зв’язк�в, хвороба Альцгеймера,...

Псих�чн� проблеми
Депрес�я, пан�чн� атаки, вигорання,
проблеми з залежн�стю,  наприклад,
до алкоголю, проблеми з
самооц�нкою, самопошкодження,...

Соц�альн� труднощ�
Проблеми в с�м'ї, стосунках, дружб�,
робот�,...

Проблеми з� сном
Труднощ� �з засипанням або
п�дтриманням тривалого сну,
безсоння,...

Проблеми з очима та вухами
Порушення зору, шум у вухах,
одностороння втрата слуху,...

Шк�рн� захворювання
Атоп�чний дерматит, псор�аз, 
екзема, акне, випадання волосся,...

Порушений менструальний цикл
Нерегулярний цикл, затримка
менструац�ї,...

Сексуальн� проблеми
В�дсутн�сть бажання сексу, 
еректильна дисфункц�я, болючий
статевий акт,..

У голов� виникають не т�льки переживання стресу � негативн� думки, але й механ�зми
подолання стресу. Ми можемо навчитися боротися з� стресом у будь-який момент!

Ми в проект� NEDA рад� допомогти вам покращити св�й стан!
Не соромтеся зателефонувати нам!


