
عواقب استرس
 

بیماری های قلبی عروقی

،آریتمی های قلبی

سکته قلبی، سکته مغزی ,...

دیابت

کاهش اثر انسولین و ,... 

سیستم ایمنی ضعیف شده

عفونت های آنفوالنزا، عفونت های

ویروسی، تبخال، آلرژی و...

 
بیماری های گوارشی

التهاب، زخم، 

سندرم روده تحریک پذیر، مزمن
مشکالت گوارشی ,... 

درد مزمن
حساسیت باالتر به درد،

سردرد،

کمر درد،...

 

KONTAKT PROJEKT NEDA:
FEM (Mädchen/Frauen): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Tel.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (Mädchen/Frauen) & MEN (Burschen/Männer): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Tel.: +43 1 60 191 5201; MEN: Tel.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

با استرس مداوم، نه بدن و نه افکار و احساسات نمی توانند به آرامش برسند
هشدار دائمی وجود دارد و اگر به اندازه کافی بهبود ندهیم،

استرس بر سالمت کلی تأثیر می گذارد. 

 

از نظر فیزیکی...
+ هورمون استرس و تنش باال 

+ ضربان قلب، فشار خون، قند خون به طور مداوم باالست
+ گردش ضعیف

+ سرکوب شادی و هورمون خواب
+ رژیم غذایی نامناسب، ورزش کمتر

+ کنترل بدتر از ماست
+ افکار، احساسات و خلق و خوی

+ افزایش افکار منفی،
+ نگرانی، فکر و

+ نارضایتی

و ذهنی...
 

همه چیز از ذهن شروع می شود...

 

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
 

استرس مزمن خطر ابتال به...

 
مشکالت تفکر

قدرت تفکر ضعیف و

عملکرد حافظه، تخریب

- توده مغز و
ارتباطات، آلزایمر ,...

مشکالت روحی و روانی

افسردگی، حمالت پانیک،

فرسودگی شغلی، مشکالت اعتیاد به

عنوان مثال

الکل، مشکالت عزت نفس،

رفتار خودآزاری ,...

مشکالت اجتماعی

مشکالت در خانواده، روابط،

دوستی، کار,...

مشکالت خواب

به خواب رفتن یا
مشکل در خواب ماندن،

بیخوابی,...

مشکالت چشم و گوش

اختالالت بینایی، وزوز گوش، یک

طرفه

از دست دادن شنوایی,... 

بیماری های پوستی

نورودرماتیت، پسوریازیس،

اگزما، آکنه، ریزش مو,...

اختالل در چرخه قاعدگی

چرخه نامنظم، غایب

دوره قاعدگی,... 

مشکالت جنسی

بدون تمایل به رابطه جنسی

اختالل نعوظ، درد

در حین رابطه جنسی...

نه تنها تجربه استرس و افکار منفی در سر ایجاد می شود، بلکه همچنین
مقابله با استرس ما می توانیم یاد بگیریم که چگونه با استرس در هر زمان مقابله کنیم !

ما در پروژه NEDA خوشحالیم که به شما کمک می کنیم تا بهتر شوید!
با خیال راحت با ما تماس بگیرید!

 


