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Stres 

Definice
Stresová reakce
Důsledky zvýšeného stresu
Zvládání stresu



Stres je  reakce  organismu na zátěže, 
které vyhodnotí mozek jako ohrožující
zdraví
Zátěže se označují obecně jako 
STRESORY
Mentální stresory jsou např.: strach, vztek, 
nedostatek lásky, pozornosti, někdy i velká
radost
Fyzikální stresory jsou např.: zima, horko, 
tlak
Vnitřní stresory jsou např.: hypoglykémie, 
hypoxie, hlad, žízeň



Stresová reakce

Má tři fáze
1. POPLACH
Je zaznamenán stresor a organismus   se 
připraví na boj, nebo útěk
Ze dřeně nadledvin se vyloučí hormon
adrenalin
Zvýší se krevní tlak, množství cukru v krvi 
a v tkáních proběhne mnoho chemických 
změn



2. ADAPTAČNÍ FÁZE 
V této fázi organismus odolává maximálně
stresové zátěži, většinou zvýší výkon

3. FÁZE VYČERPÁNÍ
Trvá-li stres příliš dlouho, nebo je příliš

silný, dojde k poklesu tlaku, šoku a 
srdečnímu selhání



Důsledky dlouhodobého působení
stresu

Poškodí se regulace krevního tlaku, zafixuje se 
na vyšší úrovni
Sníží se imunita (častá nachlazení, astma,
autoimunitní onemocnění rakovina)
Může se objevit úzkost, deprese, bolesti hlavy, 
zažívací problémy, únava, nespavost, ztuhlé
svaly, neplodnost
Zvýší se příjem potravy (přejídání) a objeví se 
obezita, u menšího počtu lidí se objeví
nechutenství



Zvládání stresu
1. Neřešit neřešitelné
2. Umět se na zátěž připravit
3. Dívat se na změny v životě jako na šanci a ne 

jako hrozbu
4. Neodkládat řešení konfliktů
5. Stanovit si reálné cíle
6. Sportovat, udržovat koníčky
7. Komunikovat, mít přátele
8. Naučit se správně dýchat
9. Mít radost z maličkostí
10. Umět odpouštět
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