
Simptomele stresului psihic

Nr.
Crt.

Tipul de
simptom

Descrierea simptomelor

1. Simptome
fizice

-durerile  de cap;  -clipitul  nervos;  -contractarea nărilor;
-durerile faciale sau de maxilare;  -gură  sau  gât  uscat ;
–  dificultăţi  în  înghiţire;  –  inflamaţiile  limbii;  -dureri  de
gât; -ameţeala; -dificultăţi de vorbire, proasta  articulare
a cuvintelor sau bâlbâiala; -durerile de spate;  -durerile
musculare; -slăbiciunea; -constipaţia -indigestia; -starea
de  greaţă  şi/sau  de  vomă;  –  durerile   de  stomac-
diareea ;-câştigul  sau  pierderea  în  greutate; -pierderea
poftei  de mâncare sau  pofta excesivă  de  mâncare;
-mâncărimile, urticariile  sau  alte probleme ale  pielii; –
durerile  de  piept; – arsurile  la  stomac; – palpitaţiile; –
urinatul  frecvent;  -mâinile/picioarele   reci;  -transpiraţie
excesivă;  -insomnia;  -starea  de   somnolenţă
;-iritabilitatea; -trecerea rapidă de la o stare de spirit la
alta ;– stările depresive;- nepotrivire sexuală; – tensiune
ridicată;  -oboseala  cronică;  -  încheieturi   umflate;  –
alergiile  exagerate;  -răcelile şi   stări  gripale frecvente;
-tremuratul şi / sau  ticurile  nervoase;- predispoziţia  la
accidente;  -menstruaţia  excesivă  sau  durerile
menstruale; -respiraţia rapidă sau dificilă.

2. Simptome
emoționale

-concentrare  slabă;-nelinişte  sau  hiperexcitabilitate;-
iritare  din  cauze  minore-coşmarurile;  –comportamentul
impulsiv;  –sentimentele   de   neajutorare;  -agresivitate
neobişnuită;  -pierderea  memoriei  sau  a  capacităţii  de
lucru sau de frustrare; -autoizolarea ; – comportamentul
nevrotic ; – gândirea incoerentă ; -furia; -incapacitatea
de a lua decizii; -stările de nelinişte; – panica; – reprizele
repetate de plâns ;- gândul  la sinucidere; -senzaţia de
pierdere  a  controlului  ;  -lipsa  interesului  sexual;
-perioadele de confuzie.

3. Simptome
comportament

ale

-scrâşnitul  dinţilor;  –  încruntarea  sprâncenelor;  –  râsul
nervos pe un ton înalt; -bătutul din picior sau din deget;
–  roaderea  unghiilor;  –  smulgerea   părului,  răsucirea
acestuia  pe  degete;  –  fumatul  excesiv;  –  excesul  de
medicamente prescrise ; -consumul  excesiv  de  alcool ;
–  mâncatul   nervos  ;  –  regimul  alimentar  neselectiv;
-mersul  în  lungul  şi-n  latul  camerei;  -meditaţia
prelungită;  -pierderea   interesului   faţă   de   propria
înfăţişare; – schimbarea  bruscă  a obiceiurilor sociale;
-încetineala cronică.




