
Що таке стрес? 
 

Порушення сердцевого ритму
Прискорене дихання
Потовид�лення
Тремт�ння
П�двищений кров'яний тиск
Б�ль у живот�, печ�я, нудота
Проблеми з травленням, так� як д�арея, запори
Зменшення апетиту
Бажання вживати б�льше їж�
Головний б�ль
Запаморочення
Тин�тус
Напруга в плечах, шиї, спин�
Скрип�ння зубами
Сух�сть у рот�
Посмикування очей

Щоб розслабитися, сл�д робити регулярн� перерви � брати час для себе, наприклад, для
занять спортом, хоб� � проводити час з друзями. Це запоб�гає подальшому стресу.

У стресов� часи можуть допомогти дихальн� вправи, прогулянки, соц�альн� контакти, а також
профес�йна п�дтримка (наприклад психолог або психотерапевт).

 
Ми в проект� NEDA рад� допомогти вам знову в�дчути себе краще!

Дзвон�ть нам!

В�дчуття загального перенапруження
Велика нервозн�сть або напруга
П�двищена драт�влив�сть або п�двищений гн�в
Менше енерг�ї та мотивац�ї
Б�льше турбот, страх�в або пан�ки
Гн�в на себе
Повторюван� негативн� думки
Г�рша концентрац�я
П�двищена забудькуват�сть
Знижена продуктивн�сть на робот�
В�дсутн�сть бажання зустр�чатися з друзями/

с�м'єю
Втрата �нетересу до хоб� � спорту
П�двищене кур�ння
Зб�льшення вживання алкоголю або наркотик�в
Зменшення сексуального потягу
Менше сну або поганий сон

Quellen: 
https://www.meine-gesundheit.de/krankheit/krankheiten/stress

https://nicht-stressen.de/stress-symptome/
https://mehrentspannung.de/dauerstress-koerperliche-und- 

psychische-symptome/
https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/was-ist-das

https://www.ergo.de/de/Ratgeber/gesundheit/stress/auswirkun 
gen

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

https://www.felixkade.de/stress-reduzieren/

Ми вс� в�дчуваємо стрес, але як ви його розп�знаєте?
Коли стрес стає шк�дливим?

Чому ми в�дчуваємо стрес в орган�зм� ?

КОНТАКТ ПРОЕКТ NEDA:
FEM: Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Tel.: +43 1 27700 5600
FEM Süd  & MEN : Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Tel.: +43 1 60 191 5201; MEN: Tel.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

Можлив� ознаки стресу:

У стресових ситуац�ях в орган�зм� вид�ляються
гормони стресу, саме тому ми можемо
в�дчувати стрес по всьому т�лу. Наш орган�зм
робить це для того, щоб мати можлив�сть
швидко реагувати в раз� небезпеки � захищати
нас. Вся наша енерг�я необх�дна для боротьби
з� стресом. Ось чому ми часто в�дчуваємо себе
виснаженими � втомленими.

Коли стрес починає завдавати 
шкоди ?

Що робити при стрес� ?

П�сля стресових ситуац�й наше т�ло
заспокоюється � ми розслабляємося.
Але якщо ми в�дчуваємо стрес знову
� знову, орган�зм не може
в�дновитися. Це може призвести до
виснаження � р�зних ф�зичних �
психолог�чних проблем.


