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здраве
професионални съвети от д-р Силвана Попова
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Знаете ли ,че СТРЕСЪТ е определен от СЗО за Новата световна епидемия
на 21 век. Това звучи доста плашещо, но значението на стреса е
изключително голямо за нашето здраве. Приема се, че при повече от 70% от
заболяванията роля оказват повишените нива на стрес.

Какво е стреса?
Това е нашата естествена реакция към въздействието на факторите на
околната среда. Той мобилизира нашите защитни сили, подготвя ни, прави
ни по-издържливи, по-приспособими, повишава нашите възможности да се
справим с новата ситуация или да избягаме, когато това е необходимо. Това
го прави полезен.

Раждането, например, е стрес за плода. Той трябва да смени един начин
на съществуване с коренно различен – самостоятелен живот. Под влиянието
на стрес настъпват всички промени в плода, така че като се роди, детето да е
приспособено към новите условия на живот.

Защо е важно да говорим за Стреса?
Защото всеки човек е подложен на стрес. Всеки от нас е изпитвал
различни прояви на стреса: умора, напрегнатост, раздразнирелност, нарушен
сън, чести инфекции. Дори децата са подложени на стрес, например тръгване на детска градина, първи учебен ден и т.н. Трябва да се има
предвид, че в големия град хората са по-застрашени от вредното влияние на
стреса поради по голямата динамичност и повече стресови агенти.

Как ни влияе стреса?
Под действие на стресовия агент нашата нервна система реагира и
подава сигнали до ендокринните жлези, които отделят хормони на стреса
като кортизол, адреналин и други. Тези хормони достигат до всички клетки
на тялото и довеждат до телесни и психични прояви на стрес. При това
всички реакции са автоматични и се случват въпреки нашите желания, не
можем да ги контролираме. Ние усещаме безпокойство, пулсът ни се
учестява, изпотяваме се, свива ни стомахът. Освен това се повишава

кръвната захар, кръвното налягане, нивото на мастните киселини. Тялото ни
е готово за Борба или за Бягство.

Ако стресът е краткотраен, след неговото отминаване постепенно се
нормализират всички показатели. Организмът ни се възстановява.
Какво става обаче, когато стресът е много силен, продължи много дълго
време, или когато имаме много стресови фактори едновременно, т.е когато
имаме ситуация на ХРОНИЧЕН СТРЕС. Тогава възможностите на нашето тяло
постепенно се изчерпват, организмът се изтощава и се стига до началото на
заболявания. Срив на имунната система води до често боледуване, могат да
се отключат редица заболявания като диабет, хипертония, инфаркт, инсулт,
гастрит, язва или да се обострят вече съществуващи заболявания като астма,
псориазис, витилиго, множествена склетоза и много други.

При стрес се наблюдават и много прояви от страна на психиката като
вътрешно напрежение, раздразнителност, избухливост, тревожност, гняв,
депресия и т.н.
Друг механизъм на въздействие на стреса е чрез образуването на така
наречените Свободни радикали.

Молекулите в нашето тяло са стабилни и имат четен брой електрони. Под
действие на различни фактори като стрес, неправилно хранене, замърсена
среда и др. стабилната молекула губи един свой електрон и се превръща в
нестабилна молекула наречена свободен радикал. Най-лесно свободни
радикали образува молекулата на кислорода и тогава се говори за
оксидативен стрес.

Какво правят свободните радикали ?

Те достигат до клетките, проникват в тях и ги увреждат. Могат да доведат
в някои случаи до промяна в ДНК на клетката, израждането й, или до
нейното унищожаване. Когато голям брой клетки са подложени на
оксидативен стрес настъпва заболяване. Разбира се нашето тяло има оръжие
за защита от свободните радикали и това са антиоксидантите. Организмът
ни произвежда антиоксиданти, най-известният от които е глутатион, и така
предпазва клетките.

Стадии на стреса
Реакцията към стрес е динамична ,тя се развива във времето и преминава
през няколко стадия :
1.Първи стадий - изпитваме лека тревожност, мобилизираме се и се
справяме с предизвикателството. През този стадий стресът има
положителен ефект като повишаване на креативността, продуктивността и
усещането за добре свършена работа.
2.Втори стадий - ако стресовият фактор продължи да действа се стига до
усещането за претоварване, затрупване с работа, невъзможност за справяне.
Навлизането в този стадий трябва да ни послужи като червена лампичка,
сигнал да спрем и да си дадем почивка.
3.Трети стадий – стресът се превръща в хроничен и започват да се появяват
постоянно главоболие, избухливост, напрежение и др.
4.Четвърти стадий - Бърнаут синдром
БЪРНАУТ СИНДРОМ

33% от мъжете
54% от жените
50% от болничните

Това е фазата
на прегаряне, изпепеляване, Бърнаут синдромемоционално и физическо изтощение, снижаване на постиженията. Тази
фаза е широко разпространена при професии като учители, полицаи, лекари,
АТ специалисти, както и сред младежите в големи фирми, които се изкачват
по кариерната стълбица.
Първа и втора фаза са тези, с които можем да се справи сами. Трета и
четвърта фаза са обект на квалифицирана помощ и по-сериозна терапия от
психолози, психиатри, невролози. Добре е да се научим да разпознаваме
когато сме под стрес и да започнем веднага да взимаме мерки за неговото
намаляване, така че да не достигаме до трета-четвърта фаза.

Кои са първите признаци на хроничен стрес ?
ПЪРВИ ПРИЗНАЦИ НА ХРОНИЧЕН СТРЕС
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Как да се борим ?

Да си представим нашето състояние като една везна. От едната страна са
стресовите фактори, а от другата е способността да се справяме с тях. Целта
е баланс. Как да го постигнем?
По два начина:
1.Намаляване на стресогенните фактори – имаме малко възможности за
това, но не е и мисия невъзможна. Например: смяна на местоработата или
дори професията. Има доста примери за хора със стресови професии – АТ
специалисти, брокери и др., които след години работа и куп болести зарязват
професията си и започват да се занимават с нещо коренно различно и не така
стресиращо. Просто осъзнават, че здравето им е по-важно от кариерата.
2.Повишаване на нашата способност да се справяме със стреса. Тук има
много възможности.

КАК ДА ПОВИШИМ СПОСОБНОСТА СИ
ДА СЕ СПРАВЯМЕ СЪС СТРЕСА ?
Фокус и Концентрация върху
важните неща
Почивка , Сън
 Техники за медитация,ароматерапия,
музико- терапия,масаж,спа, смехотерапия
Движение,спорт
Игнориране на дреболийте
Малки стъпки за постигане на
по-голямата цел- постепенност
Положителна нагласа

Здравословно ,балансирано
хранене

Прием на антиоксиданти
Зареждане със щастие
Време сред природата
Намаляване на вредни
навици

Първа група -Фокус и положителна нагласа
Положителната нагласа към промените около нас може неимоверно
много да намали нивата на стрес. Добре е да се научим да гледаме на
промените от положителна гледна точка. Например: започваме нова работа да не се притесняваме, че няма да ни харесат или че ще е трудно и няма да
се справим. Положителната нагласа означава да погледнем тази нова работа
като куп нови възможности - за нови знания, умения, нови хора, приятели,
нови перспективи, нови вдъхновения.
Добре е да свикнем да започваме деня си с благодарност, а не с мисли
колко задачи ни чакат.
Контактът с позитивни хора ни зарежда с положителни емоции,
вдъхновение, енергия.
Фокус върху важните неща - не е добре да се нагърбваме с много
задачи едновременно. Народът е казъл: „Две дини под една мишница
трудно се носят”. Игнорирайте дреболийте и не се дразнете от дребни
неуспехи, които нямат съществено значение. Когато имаш голяма трудна
задача, раздели я на малки такива, които лесно ще изпълниш без паника.

Награждавай се за всеки успех, дори и малък, похвали се за това, което си
свършил, а не се ядосвай за това, което не си успял. Приеми, че си се
надценил.

Втора група - важният си ти
Важно е да разберем, че е добре да се грижим не само за другите, но и за
себе си. За да бъдем здрави, усмихнати, щастливи и полезни за нашите
близки, хубаво е да се научим да обръщаме внимание на самите нас. Как да
си помогнем да намалим нивата на стрес и да подобрим здравето си?
Като почиваме. Наистина важно условие за да запазим здравето си, да
бъдем жизнени и енергични. Да почиваме редовно, достатъчно, качествено
и с удоволствие. И да не мислим за работа по време на почивката.
Почивката може да се раздели на ежедневна, ежеседмична и месечна.
Ежедневна почивка – краткотрайна, но много зареждаща. Например:
работите на компютър, на всеки 1-1,5 часа станете, раздвижете се,
направете кратка разходка из стаята, или затворете очи за 5 минути. Ако
усетите физическа умора в средата на деня и имате възможност, легнете за
10 минути, намалете звука на телефона, затворени очи и мислете за нещо
хубаво!!!

Ежеседмична почивка - Добре е да отделим поне 1 ден в седмицата или
5-6 часа почивка само за нас, да правим нещо, което обичаме или което ни
липсва, да се наспим, да се разходим, без да мислим за работа. Да се
наслаждаваме. Да отърсим съзнанието си от планове и задачи, които имаме
да свършим.
Месечна почивка - Добре е 1 път на всеки 3-4 месеца да отделим няколко
дни да почиваме по начин, който ни е приятен.

Разновидност на ежедневната почивката е сънят - много важен в борбата
със стреса. Сънят, когато е достатъчен и пълноценен, възстановява тялото и
нервната ни система. При стрес имаме трудно заспиване и неспокоен сън.
Как да се справим с този проблем? Можем да увеличим физическата
активност, да избягваме възбуждащи напитки вечер, да не ползваме
телевизор, телефон, компютър поне 20-30 минути преди заспиване. Найлесният начин да заспим е като почетем книга, пуснем си тиха музика,
намалим светлината.

Движение и спорт - прекрасен способ да намалим нивата на хроничен
стрес, да отклоним вниманието си от ежедневните задачи, да подобрим
здравето си. Движението ще ни зареди с енергия, ще подобри нашия тонус,
ще заздрави мускулите и ставите ,ще ускори метаболизма. Правилото е
всеки да спортува според възможностите си, съобразно своята възраст и
здравословно състояние. Нека използваме всяка възможност за движение
като да се качим по стълбите вместо с асансьора, да ходим пеша вместо с
транспортно средство.
Други начини да се чустваме добре и да намалим нивата на стрес са
медитация, йога, музикотерапия, спа, масажи, ароматерапия,
смехотерапия, хоби. Те могат да донесат само ползи за нашето здраве,
самочувствие, съзнание. Всеки може да избере това, което му харесва.

Трета група - подобри здравето си
Здравият човек е с повече възможности да се справя с
предизвикателствата. Балансирано, разнообразно хранене, хидратация,
намаляване на вредните навици - всичко това ни прави по-издържливи и
способни да се справяме със стресовите ситуации. По време на стрес

прекаляването с кофеин превъзбужда нервната система и нарушава
заспиването, алкохолът има лек отпускащ ефект, но приет в малки дози - 3040 мл.

Четвърта група –зареждане със щастие
Близък контакт с хората, които обичаме, нашите роднини, приятели,
деца. Това е неизчерпаем източник на положителна енергия, радост и
щастие. Чувството, че сме обичани, обгрижени, полезни, подкрепяни води до
отделяне на хормони на щастието и така се намалява вредното влияние на
стреса върху нашия организъм. Пример: Общуването с моите малки
пациенти веднага ме кара да забравя лошото си настроение и предизвиква
усмивка.
Особено място заема прегръдката - тя дава чувство на подкрепа и за
двете страни, емоционална наслада, усещане, че сме обичани, че не сме
сами и има на кого да разчитаме. Изследвания доказват, че 10-секундна

прегръдка всеки ден намалява нивата на кортизол, умората, депресията,
риска от сърдечно съдови заболявания,увеличава имунната защита.
Контакт с природата - невероятно средство за наслада от красотата,
спокойствието, равновесието. Добре е да се възползваме от всяка
възможност – приберете се след работа пеша и се фокусирайте върху
сияйното небе, песента на птиците, топлината на слънчевите лъчи. Нека се
научим да не се вглеждаме в грозните неща, тях ги има така или иначе. Нека
търсим красивото навсякъде около нас.
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Храни за намаляване на стреса
Има храни, с които определено можем да намалим стреса. Това са
храните богати на антиоксиданти. Защо са ни нужни? За да защитим
клетките си от действието на свободните радикали. Антиоксидантите се
свързват със свободните радикали, обезвреждат ги и така предпазват
клетките.По-известните антиоксиданти са: глутатион (в подправките), Ку 10,
Ресвератрол (в червеното грозде и вино), ликопен (в доматите), лутеин и
зеексантин (в зеленолистните зеленчуци), витамин А, С, Е, цинк, селен и т.н.
Не е необходимо да им помним имената или къде точно се намират. Найобщо казано - има ги в плодовете, зеленчуците, билките, пресните
подправки, ядките. Колкото по-разнообразно и цветно се храним, толкова
повече и различни антиоксиданти ще приемаме.
Някои храни действат върху отделянето на хормони в тялото. Едни могат
да намалят хормоните на стреса кортизол и адреналин, а други като
например шоколада, увеличават така наречените ендорфини - хормони на
щастието.
КАК ДА ПОВИШИМ СПОСОБНОСТА СИ
ДА СЕ СПРАВЯМЕ СЪС СТРЕСА ?

Прием на антиоксиданти под форма на
хранителни добавки
КАК ДА ПОВИШИМ СПОСОБНОСТА СИ

1.Изцяло натурална
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2.КомбинацияДАотСЕсъставки
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3.Високо качество
4.Гарантиран произход
5.Доказано действие
6.Еднократен прием
7.Достъпна цена
8.Лесно за намиране

Има ситуации, в които балансираното хранене не е достатъчно за да си
набавим нужното количество антиоксиданти. Това е, когато се намираме в
състояние на хроничен стрес. А ако сме от хората, които не обичат плодове
и заленцуци? Тогава решението е да приемаме антиоксиданти под формата
на Хранителни добавки. Но в аптеките има море от подобни продукти.
Тогава как да изберем? Ето и моят съвет. Добрата хранителна добавка трябва
да отговаря на няколко изисквания:
Да е Безвредна, т.е да съдържа само и единствено полезни съставки с
натурален произход и да не съдържа вредни вещества като консерванти,
оцветители, пълнители, слепващи вещества. Да не съдържа и алергени, като
например глутен, лактоза.
Да е комбинирана – да съдържа няколко активни съставки. Така се
постига по-мощен и разностранен ефект. Да е с високо качество и
гарантиран произход. Да има доказано действие чрез клинични
проучвания и постигнати резултати. Добре би било да е с еднократен
дневен прием, достъпна цена и лесна за намиране.
Как да се освободим от стреса?
СТЪПКИ КЪМ ПОБЕДАТА

1

Разпознай първите
признаци на хроничния стрес

2

Почивай редовно,по начин
който ти носи удоволствие

3

Увеличи приема
на антиоксиданти

Можем да се справим със стреса сами в 3 стъпки:
Стъпка 1 - да се научим да разпознаваме първите признаци на стреса –
първа и втора фаза и веднага да вземем мерки със стъпка 2 - да почиваме
редовно, като използваме всички варианти на почивката и то по начин,
който ни носи удоволствие. И стъпка 3 - да увеличим приема на
антиоксиданти .

Накрая най-важното. Няма рецепта, която да дейста на всички. Ако на
някой човек е приятно да посреща изгрева на слънцето, за мен това може
да е лишаване от сън, което да повиши нивата ми на стрес. Всеки от нас има
собствена индидуалност. Черпете от опита на другите, но не ги копирайте.
Добре е всеки от нас да намери своята собствена рецепта, която ще повиши
способността му да се справя със стреса. Опитвайте нови, различни неща, за
да откриете вашите съставки. Избирайте ги не защото са на мода, а защото
ви действат добре.

А още по-важно е да приложим наученото веднага, за да има
ефект. Победата се постига само чрез действие. Успех!!!

Ако имате въпроси по темата или по други здравословни
проблеми може да ме потърсите на тел.0896 898 312 д-р Силвана
Попова
Може да ми пишете на silvanapopova@abv.bg или във фейсбук
страницата на БиоВита.
Ще се радвам да ви бъда от полза.

