
اضطراب چیست؟
 

تپش قلب

تنفس سریع و پی در پی

عرق

لرزیدن

فشار خون باالتر

درد معده، دل درد، حالت تهوع

مشکالت گوارشی مانند اسهال، یبوست

اشتهای کمتر

میل بیشتر به خوردن

میل بیشتر به خوردن

سرگیجه

وزوز گوش

کشش در شانه ها، گردن، پشت

دندان قروچه

دهان خشک

انقباض چشم

باید به طور منظم استراحت کنیم و برای خودمان وقت بگذاریم، مثالً برای ورزش،

.سرگرمی ها و زمان با دوستان. این از استرس بیشتر جلوگیری می کند
در مواقع استرس، تمرینات تنفسی، پیاده روی، تماس های اجتماعی

 (و حتی کمک حرفه ای بگیرید  (به عنوان مثال روانشناس یا روان درمانگر

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

 

احساس غرق شدن

عصبی بودن یا تنش شدید

افزایش تحریک پذیری یا افزایش خشم

انرژی و انگیزه کمتر

نگرانی، ترس یا وحشت بیشتر

عصبانیت از خود

افکار منفی مکرر

تمرکز ضعیف

فراموشی باال

کارایی کمتردر کار

تمایل کمتر برای مالقات با دوستان/خانواده

تمایل کمتر به سرگرمی و ورزش

افزایش مصرف سیگار

افزایش مصرف الکل یا مواد مخدر

میل کمتر به رابطه جنسی

خواب کم یا کم خوابی

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/

همه ما استرس را تجربه می کنیم، اما چگونه آن را تشخیص دهیم؟

و چه زمانی استرس مضر می شود؟

چرا در بدن احساس استرس می کنیم؟
 

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

عالئم احتمالی استرس:

 

در شرایط استرس زا هورمون های استرس در بدن ترشح می شود 
به همین دلیل است که ما استرس داریم

برای محافظت از ما و اینکه بتوانید در مواقع خطر واکنش سریع

نشان دهید

تمام انرژی ما برای مقابله با استرس به کار می رو

از همین رود
.ما اغلب احساس خستگی می کنیم

 چه زمانی استرس مضر است؟

هنگام استرس چه کنیم؟
 

پس از موقعیت های استرس زا بدن ما آرام می

شود

استراحت می کند

اما ما اگر این کار را بارها و بارها انجام دهیم

اگر تحت استرس هستید، بدن نمی تواند
 بهبود یابد و می تواند به

فرسودگی جسمی و روانی و

 .منجر به مشکالت شود


