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TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN DO THẢM HỌA

Giúp đỡ bạn bè hoặc 
thành viên gia đình 
sau thảm họa
Thảm họa có thể do thiên nhiên hoặc do con người gây ra, 
hoặc là sự kết hợp cả hai. Chúng có thể ảnh hưởng đến các 
cá nhân và có thể khiến cộng đồng phải vật lộn để đối phó.  

Thảm họa thường bao gồm hai giai đoạn: bản thân chính sự kiện thảm họa và 
giai đoạn phục hồi hay xây dựng lại.  Cả hai đều có những thử thách riêng, và 
điều quan trọng là phải hiểu chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần 
như thế nào. 

Những phản ứng thông thường
Nhiều người ứng phó với thảm họa bằng cách sử dụng các nguồn lực ứng phó 
hiện có và nhờ sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè.  Nhưng ảnh hưởng của thảm 
họa có thể đáng kể hơn đối với một số người, và có thể dẫn đến các vấn đề sức 
khỏe tinh thần.  Khi điều này xảy ra, các phản ứng sau đây là phổ biến:

Về chính bản chất của chúng, chúng khiến những người sống sót trong điều kiện căng 
thẳng vô cùng, và mặc dù bản chất của sự kiện thảm họa có thể khác nhau, chúng 
thường bao gồm:

• đe dọa đến sự an toàn
• mất những người thân, động vật và các thành viên cộng đồng
• gián đoạn những kết nối xã hội và hoạt động của cộng đồng
• mất nhà, tài sản và môi trường xây dựng
• gián đoạn các hoạt động văn hóa hoặc tâm linh
• phá hủy môi trường tự nhiên
• mất kế sinh nhai và sự bảo đạm tài chính

bối rối, mất phương hướng, khó tập trung hoặc gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề, hình 
ảnh thảm họa lặp đi lặp lại

tự cô lập, tránh những lời nhắc nhở về thảm họa, gây tranh cãi, chấp nhận rủi ro, lạm 
dụng rượu hoặc các chất khác

cảm thấy căng thẳng, tổn thương hoặc giật mình, khó ngủ, thay đổi cảm giác ngon miệng, 
nhức nhối, đau nhức và đau đầu

sốc, cáu kỉnh, tức giận, đau buồn, buồn bã, sợ hãi, lo lắng, tội lỗi và xấu hổVề mặt cảm xúc

Về mặt tinh 
thần/trí tuệ

Về hành vi

Về mặt sinh lý

Thảm họa là sự kiện xảy 
ra phá vỡ các điều kiện 
bình thường của sự tồn 
tại và gây ra mức độ đau 
thương vượt quá khả 
năng thích nghi của cộng 
đồng bị ảnh hưởng. 
Tổ chức Y tế Thế giới
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Nếu quý vị đang hỗ trợ một người bạn hoặc thành viên gia đình, thì điều quan trọng là phải lưu ý những 
phản ứng này nếu chúng xuất hiện. Hãy nói rằng quý vị đã nhận thấy những thay đổi và khuyến khích họ nói 
chuyện với bác sĩ của họ, để cùng nhau tìm ra những cách tốt nhất nhằm phục hồi. 

Khuyến khích kết nối xã hội
Cảm thấy được kết nối với xã hội là yếu tố quan trọng để phục hồi sau thảm họa. Có nhiều loại kết nối xã hội 
khác nhau mà quý vị có thể khuyến khích gia đình và bạn bè tham gia. Bao gồm: 

Hỗ trợ về mặt tinh thần

Hỗ trợ thiết thực

Thông tin hỗ trợ

Hỗ trợ đồng hành

Hỗ trợ về mặt tinh thần – kết nối với 
những người khác nhằm mục đích bàn 
luận về thảm họa và nó đã khiến mọi 
người cảm thấy thế nào   

Hỗ trợ thiết thực – kết nối với những 
người khác vì mục đích nhận được sự 
giúp đỡ, hỗ trợ tài chính, hàng hóa 
vật chất và dịch vụ

Hỗ trợ thông tin – liên quan đến hỗ trợ như lời 
khuyên, hướng dẫn, đề xuất và thông tin cần 
thiết để giải quyết vấn đề

Hỗ trợ đồng hành – bao gồm hỗ trợ nhằm mục 
đích tăng cường cảm giác thân thuộc, thường 
thông qua các hoạt động xã hội, nhưng không 
nhất thiết liên quan đến việc nói về thảm họa.

1.   Hỗ trợ tự chăm sóc

a. Hỏi xem họ cần gì. 

b. Khuyến khích họ nghỉ ngơi và thư giãn nhiều, 
khuyến khích ăn uống lành mạnh. 

c. Khuyến khích tập thể dục thường xuyên, hỗ 
trợ bằng cách đề nghị tham gia cùng họ    

d. Hỗ trợ họ cắt giảm cà phê, thuốc lá, ma túy 
và rượu. 

e. Khuyến khích họ dành thời gian và không 
gian để giải quyết nỗi đau khổ mà họ đang 
trải qua 

f. Giúp họ có thời gian và không gian riêng 
bằng cách cung cấp hỗ trợ thiết thực, chẳng 
hạn như đề nghị chăm sóc trẻ em hoặc mua 
sắm hàng tuần. 

2.    Hỗ trợ những hoạt động thường lệ và sự cân bằng

a. Giúp họ quay trở lại với những hoạt động 
thường lệ

b. Đề nghị họ tham gia ít nhất một hoạt động 
thú vị mỗi ngày và ủng hộ bằng cách đề nghị 
tham gia cùng họ. 

c. Giúp họ tìm được sự cân bằng giữa thời gian 
ở một mình và ở bên người khác - đôi khi 
mọi người tự cô lập bản thân quá nhiều và 
việc một người nào đó liên lạc để xin ở bên 
bầu bạn có thể là điều tốt. 

d. Khuyến khích họ hạn chế tiếp xúc với các 
phương tiện truyền thông đưa tin về sự kiện 
đó, và chỉ cần biết những gì hữu ích. Quý vị có 
thể đề nghị theo dõi những tin đó dùm họ. 

Quý vị có thể làm rất nhiều việc khác để hỗ trợ gia đình và bạn bè một cách đơn giản, thiết thực và hiệu quả:

https://www.phoenixaustralia.org/


3 www.phoenixaustralia.org @Phoenix_Trauma @phoenixtrauma @phoenix-trauma

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN DO THẢM HỌA

Thông tin thêm

• Phục hồi sau Sang chấn – Hướng dẫn cho 
những người Bị Rối loạn Căng thẳng sau Sang 
chấn (Recovery after Trauma – A Guide for 
People with Posttraumatic Stress Disorder) 
www.phoenixaustralia.org. 

• Nói chuyện với bác sĩ về những lo lắng của quý 
vị và hỏi về Chương trình Sức khỏe Tâm thần 
của Medicare nếu quý vị cảm thấy mình có thể 
được hưởng lợi từ một số hỗ trợ chuyên môn.

• Nếu quý vị hiện đang căng thẳng, và không 
thể gặp bác sĩ ngay lập tức, hãy gọi cho Lifeline 
theo số 13 11 14. 

• Nếu quý vị hoặc quý vị biết ai đó hiện đang gặp 
nạn, hãy gọi 000. 

3.    Giúp họ nói chuyện hoặc đề nghị họ giới thiệu 
đến người được đào tạo để làm như vậy

a. Hỏi họ nếu họ muốn nói về thảm họa.

b. Khuyến khích họ nói nếu và khi họ đã sẵn 
sàng, và chỉ khi họ cảm thấy thoải mái.

c. Nếu quý vị cảm thấy mình là người phù hợp 
để làm như vậy, hãy nói với họ rằng quý vị 
sẵn sàng lắng nghe, cùng nhau chọn thời 
điểm thích hợp nhất.

d. Lắng nghe tích cực: ghi nhận cảm xúc của họ, 
diễn đạt lại những gì họ đã nói để kiểm tra 
và cho họ thấy quý vị hiểu, và để họ nói theo 
tốc độ nói chuyện của riêng họ. 

e. Đừng lo lắng về việc tìm ra điều thích hợp để 
nói - thảm họa và những cảm xúc đi kèm với 
nó là lộn xộn, và sự hỗ trợ và đồng cảm của 
quý vị thường giúp ích nhiều hơn lời nói. 

f. Nếu họ cần nói chuyện và quý vị không cảm 
thấy mình có thể, hãy đề nghị giúp họ nhận 
được sự trợ giúp chuyên nghiệp.  Các bác sĩ 
gia đình thường quen thuộc với các dịch vụ 
tại địa phương.

4.   Nếu có thể, hãy là bờ vai vững chắc để họ khóc

a. Hãy trấn an họ rằng nỗi đau của họ là tự 
nhiên và có thể xảy ra. 

b. Hiểu rằng nói về thảm họa có thể gây đau 
đớn và họ có thể bực bội. Quý vị không cần 
phải làm cho nỗi đau của họ biến mất hoặc 
mang đến sự trấn an - chỉ cần ở đó trong khi 
họ nói chuyện và khi họ bày tỏ sự đau khổ. 

c. Nếu họ trở nên quá đau khổ để nói chuyện, 
hãy nhẹ nhàng đề xuất một hoạt động thư 
giãn, tự xoa dịu bản thân (đơn giản cũng tốt 
như: một tách trà, tắm nước ấm, nằm trên 
ghế sofa với thú cưng) và dành thời gian khác 
để nói chuyện.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Khuyến khích tìm kiếm sự trợ giúp

a. Khuyến khích họ tìm sự trợ giúp chuyên môn 
nếu họ vẫn cảm thấy khó đối phó sau ba 
hoặc bốn tuần kể từ khi thảm họa xảy ra. 

b. Đi khám bác sĩ là một khởi đầu tốt, vì bác sĩ 
có thể sắp xếp một kế hoạch chăm sóc sức 
khỏe tâm thần và giới thiệu họ đến bác sĩ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần có liên quan.

Những cách hiệu quả để hỗ trợ gia đình và bạn bè (tiếp theo):

Đừng quên chăm sóc bản thân quý vị!  

Việc phục hồi sau thảm họa có thể mất nhiều thời 
gian. Hỗ trợ gia đình và bạn bè trong quá trình hồi 
phục có thể gây căng thẳng và mệt mỏi, và quý vị 
cần dành thời gian chăm sóc sức khỏe và sự an lạc 
của chính mình. 

Nhiều phương pháp ở đây sẽ hữu ích trong việc hỗ 
trợ quý vị trong hành trình này.

Cảm thấy được kết nối với xã hội 
là yếu tố quan trọng để phục hồi 
sau thảm họa.
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