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Л Какво е психически стрес 
и как да се справим с него

Психологът Люси Костадинова ни съветва какво да правим във 
време, когато светът е изправен пред голямо изпитание, как 
да се справим със стреса и да не позволим той да стане част от 
ежедневието ни и да контролира живота ни. Борбата с вируса 
е отговорност на всеки от нас и заедно можем да се справим с 
него, като бъдем дисциплинирани и спазваме препоръките на 
експертите, за да се погрижим за себе си, за нашите близките и 
всички около нас.

Психичният стрес е су-
бективна интерпрета-
ция на съотношение-
то между индивида и 
външната среда, ко-

гато той е поставен в неизгодна, 
вредна или опасна позиция. В зави-
симост от своята продължителност, 
могат да се разграничат няколко 
вида стресови реакции: 

• Краткотрайният стрес има про-
дължителност от няколко минути 
до няколко часа и се изразява в 
негативни емоционални реакции, 
придружени с вегетативни измене-
ния – увеличен пулс, повишено съ-
държание на адреналин в кръвта. 

• Преходните стресови състоя-
ния имат продължителност от ня-
колко седмици до няколко месеца 
или дори година. Такива състояния 
са депресията и тревожността. За 
тях е характерно устойчиво изме-
нение на емоционалния живот, 
изменение в когнитивното функ-
циониране и нарушения във физио-
логичното състояние на организма. 

• Хроничният стрес има продъл-
жителност повече от година и е 
свързан с необратими изменения 
в организацията и функционира-
нето на личността, придружени 
от поява на соматични болестни 
симптоми. 

• Психосоматичните заболява-
ния са крайният резултат от про-
дължителното излагане на стресо-
ви въздействия. Най-често това са 
хипертония, инфаркт на миокарда, 
язва на стомаха и дванайсетопръст-
ника, късни форми на диабет. 

Как да се справим със стреса 
при пандемия?
Важно е да можем да разпозна-

ваме симптомите на стреса, за да 
се преборим успешно с него. Стре-
сът в психологията, неврологията и 
психиатрията е състояние на силно 
физическо, нервно напрежение, пре-
дизвикано от негативни фактори или 
отрицателно физическо или емоцио-
нално въздействие и усещане. Това 
най-вече се отнася за високите нива 
на стрес, които могат да имат негати-
вен ефект върху физиката, емоциите 
и умствената концентрация, докато 
по-ниските нива да бъдат фактори на 
адаптация и справяне.

Включват поведенчески, физиче-
ски, емоционални и когнитивни ре-
акции, които са обичайни признаци 
на тревожност и стрес. Може да за-
бележите някои от тях, след като нау-
чите за инфекциозна болест.

Признаци на стрес 
във Вашето поведение:

• Увеличение или намаляване на 
нивата на енергия и активност;

• Увеличение на употребата на ал-

кохол и/или цигари; други упой-
ващи вещества;

• Увеличаване на раздразнителност-
та с изблици на чести спорове;

• Поява на проблем с отпускането 
и/или съня;

• Плаче Ви се или плачете често;
• Притеснявате се прекомерно;
• Желаете да бъдете сам/а през по-

вечето време;
• Обвинявате другите за всичко;
• Имате затруднения в общуването 

или слушането;
• Имате затруднения с предоставя-

нето или приемането на помощ;
• Невъзможност да почувствате удо-

волствие или да се забавлявате.

Признаци на стрес 
във Вашето тяло:

• Имате болки в стомаха или диа-
рия;

• Имате главоболие и други болки;
• Загуба на апетит или твърде обил-

но хранене (преяждане);
• Изпотяване или втрисане;
• Получаване на тремор или мускул-

ни потрепвания;
• По-лесно се стряскате от преди.

Признаци на стрес 
във Вашите емоции:

• Тревожен сте и се страхувате;
• Депресиран/а сте;
• Чувствате се виновен/на;
• Чувствате се ядосан/а;
• Чувствате се героично, еуфорично 
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и/или че сте неуязвим/а;
• Не Ви е грижа за нищо;
• Чувствате се завладян/а от тъга.

Признаци на стрес 
във Вашето мислене:

• Лесно забравяте;
• Чувствате се объркан/а;
• Имате проблеми да мислите ясно 

и концентрирано;
• Трудности при вземане на решения.

Как да облекчим стреса 
по време на пандемия?
Можете да управлявате и облек-

чите стреса си, като отделите време 
и се грижите за себе си, по време на 
изолация вкъщи; дистанционно обу-
чение и новия ритъм на живот.

Поддържайте нещата 
в перспектива:
Ограничете времето, прекарано в 

четене или гледане на новини за епи-
демията.

Ще искате да сте в течение с но-
вините за епидемията, особено ако 
имате близки хора на места, където 
много хора са се разболели. Но не 
забравяйте да се откъсвате от нови-
ните, за да се съсредоточите върху 
нещата в живота си, които вървят до-
бре и които можете да контролирате.

Вземете под внимание 
фактите: 
Намерете хора и ресурси, от 

които можете да разчитате за точна 

здравна информация. Информирай-
те се предимно от тях за огнището на 
епидемия и как можете да се пред-
пазите от болести, ако сте изложени 
на риск. Можете да се обърнете към 
Вашия семеен лекар, официалната 
информация от държавно или мест-
но здравно управление или междуна-
родни организации.

Поддържайте здравето си, 
като използвате практични 
начини за релаксация:
– Хранете се балансирано и здра-

вословно; 
– Пийте достатъчно вода;
– Избягвайте прекомерните коли-

чества кофеин и алкохол;
– Не използвайте прекомерно ал-

кохол и тютюн или други упойващи 
вещества;

– Осигурете си достатъчно сън и 
почивка;

– Правете физически упражнения;
– Движете се активно, можете да 

намерите достатъчно активности за 
поддържане на добра физическа фор-
ма в домашни условия. 

Отпускайте се по-често и пра-
вете нещата, които доказано 
Ви носят релаксация:
– Направете дълбоки вдишвания, 

разтегнете се, медитирайте, измийте 
лицето и ръцете си и/или се занима-
вайте с приятни хобита;

– След всяка напрегната и тежка 
задача, раздвижете се и направете 

нещо забавно;
– Използвайте свободното време 

за почивка и удоволствие – хапне-
те вкусно, но здравословно, чете-
те, слушайте музика, къпете се или 
разговаряйте с близки и приятели, 
прекарвайте време със семейството, 
правейки любимите си неща заедно;

– Говорете по-често за чувствата 
си с близки и приятели.

Обръщайте внимание на тя-
лото си, чувствата и духа си:
– Разпознайте и обърнете вни-

мание на ранните предупредителни 
признаци на стрес;

– Осъзнайте как Вашият минал 
опит и преживявания влияят върху 
начина Ви на мислене и си спомнете 
как сте се справили с мислите, емо-
циите и поведението си при минали 
други стресови ситуации;

– Приемете, че чувството на 
стрес, депресия, вина или гняв е чес-
то срещано при и след събитие като 
огнище на инфекциозно заболяване 
дори, когато не Ви заплашва пряко;

– Свържете се с други хора, които 
може да изпитват стрес от епидеми-
ята. Говорете за усещанията си, спо-
деляйте надеждна здравна информа-
ция и се наслаждавайте на разговор, 
несвързан с епидемията, за да си 
припомните много важни и положи-
телни неща от живота си;

– Отделете време, за да повдигне-
те духа си чрез медитация, молитва 
или да помагате на другите в нужда.◆

Антистрес с абонамента за списание „Роден глас“!
Скъпи читатели, ако предпочитате удоб-

ния и практичен вариант да получите издани-
ето бързо и комфортно в пощенските си кутии, 
можете да се абонирате за него. 

Годишният абонамент 
за 6 броя е 180 крони.

Абонаментната програма Ви гарантира, 
че ще сте сред първите, получили списанието и 
запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предос-
тавя полезна и достоверна информация на 
български език по важни и актуални теми от 
живота на нашата общност в Република Чехия. 

Бъдете винаги добре информирани!

 e-mail: rodenglas@gmail.comтелефон: 00420 224 247 073 <<     връзка с нас   >>


