
عواقب اإلجهاد
 

أمراض القلب واألوعية الدموية

عدم انتظام ضربات القلب ، النوبات

 القلبية ، السكتة الدماغية
 

داء السكري
 انخفاض تأثير األنسولين

ضعف جهاز المناعة

التهابات االنفلونزا ، االلتهابات

 الفيروسية ، الهربس ، الحساسية

أمراض الجهاز الهضمي

التهاب ، تقرحات ، القولون العصبي ،

 مشاكل هضمية مزمنة

ألم مزمن

زيادة الحساسية لأللم والصداع وآالم
 الظهر
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مع اإلجهاد المستمر ال يمكن للجسد وال األفكار والمشاعر أن تستريح هناك يقظة دائمة. وإذا لم نحصل عىل قسط
كاٍف من الراحة  يمكن أن يؤثر التوتر عىل صحتنا العامة.

جسديا...

ارتفاع هرمونات التوتر والتوتر
ستمرار ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وسكر الدم

ضعف الدورة الدموية

يتم إمداد الدماغ بكمية أقل من األكسجين

عدم  الشعور بالسعادة وهرمونات النوم

نظام غذائي سيء ، تمارين أقل

األفكار والمشاعر والمزاج 

زيادة األفكار السلبية والقلق واالحترام وعدم
الرضا

... وعقليا

كل شيء يبدأ في العقل ..

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
 

يزيد اإلجهاد المزمن من مخاطر ...

مشاكل في التفكير

 ضعف القدرة عىل التفكير والتذكر
    فقدان التفاعل في المخ والترابط
 مرض الزهايمر

 
مشاكل عقلية...

االكتئاب ، نوبات الهلع ، اإلرهاق ، مشاكل

اإلدمان مثل الكحول ، مشاكل احترام

 الذات ، السلوك المضر بالنفس

صعوبات اجتماعية

مشاكل في األسرة، والعالقة ،

 والصداقات ، والعمل

مشاكل النوم

 صعوبة في النوم أو البقاء نائما ، األرق

مشاكل في العين واألذن

   اضطرابات بصرية ، طنين األذن ، ضعف
 سمع من جانب واحد

أمراض الجلد

التهاب الجلد التأتبي ، الصدفية ،

 ، األكزيما ، حب الشباب ، تساقط الشعر

اضطراب الدورة الشهرية

عدم انتظام الدورة الشهرية ، عدم انتظام

 الدورة الشهرية

ال تظهر فقط تجربة التوتر واألفكار السلبية في الرأس ، ولكن أيًضا التعامل مع التوتر. يمكننا تعلم كيفية التعامل مع التوتر
في أي وقت!

 يسعدنا في مشروع NEDA مساعدتك عىل التحسن!
ال تتردد في االتصال بنا هاتفيا!

 

 

مشاكل جنسية

عدم  الرغبة في ممارسة الجنس ، ضعف

االنتصاب ، ألم الجماع 


