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TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN DO THẢM HỌA

Giúp đỡ trẻ em và
thanh thiếu niên sau
thảm họa
Thảm họa có thể ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu
niên cho dù cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ cố
gắng bảo vệ họ đến đâu.
Những căng thẳng về tinh thần của một thảm họa có thể gây khó khăn cho trẻ em vì:
•
•
•
•

hiểu biết về tình hình ít hơn
cảm thấy ít có khả năng kiểm soát các sự kiện - bao gồm cả nỗ lực phục hồi
có ít kinh nghiệm đối phó với các tình huống căng thẳng
có thể không thể truyền đạt cảm xúc của các cháu, chẳng hạn như sợ hãi hoặc lo lắng

Trẻ em và những người trẻ tuổi đã từng trải qua những sự kiện cực kỳ căng thẳng hoặc sang chấn, hoặc
những người đã có sẵn các rối loạn về tâm thần, cảm xúc hoặc phát triển, có thể đặc biệt dễ bị tổn thương.
Nếu con quý vị khó diễn giải suy nghĩ và cảm xúc của các cháu, nằm trong tình trạng có bệnh từ trước, hoặc
trải qua sang chấn trước đó, thì quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ để giúp con mình đối phó với thảm họa.

Tác động của thảm họa đối với trẻ em và thanh thiếu niên
Giống như người lớn, trẻ em có thể trải qua những thay đổi về giấc ngủ, cảm giác ngon miệng và tâm trạng.
Tuy nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên thể hiện suy nghĩ khác với người lớn, vì vậy các em cũng có thể gặp
các phản ứng khác như:

Trẻ em nhỏ tuổi hơn

Trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên

•

•
•

•
•
•
•
•

giận dữ và chảy nước mắt hoặc có hành vi
chống đối
hiếu động thái quá
tái hiện trò chơi lặp đi lặp lại
lùi bước hoặc mất các kỹ năng đã học trước đó
có các triệu chứng về thể chất: đau bụng,
đau nhức
có những nỗi sợ hãi mới không nhất thiết liên
quan đến thảm họa

•
•
•
•

có nhận thức mới về tỷ lệ tử vong của chính mình
liều lĩnh hơn, kể cả sử dụng chất kích thích và hoạt
động tình dục
kết quả học tập kém
xung đột với gia đình và đồng nghiệp
cô lập khỏi gia đình và bạn bè, hoặc rút lui khỏi
các hoạt động
giống như người lớn, trẻ em có thể trải qua
những thay đổi về giấc ngủ, cảm giác ngon miệng
và tâm trạng.
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Điều quan trọng là phải nhận thức và ứng phó với những thay đổi trong hành
vi và các hoạt động, vì điều này có thể cho quý vị biết rất nhiều về mức độ đau
khổ mà con quý vị đang trải qua. Trong hầu hết các trường hợp, trẻ em và thanh
thiếu niên sẽ bắt đầu cảm thấy tốt hơn trong vòng vài tuần sau thảm họa. Chỉ
một số ít sẽ tiếp tục phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo
âu hoặc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên sau thảm họa
Điều quan trọng là thảo luận về những gì đã xảy ra theo cách mà con quý vị có
thể hiểu được và sau đó giúp các em điều chỉnh lại mình. Ngay cả những đứa
trẻ còn rất nhỏ chưa hiểu hết những gì đang xảy ra cũng biết rằng có điều gì đó
là không ổn. Vì vậy việc thảo luận với các em cũng quan trọng như thảo luận với
những đứa trẻ lớn hơn.

Những lời khuyên sau đây có thể hữu ích và quý vị có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhóm tuổi và
nhu cầu cá nhân của con quý vị:
Bình thường
hóa

• Nói với con quý vị rằng phản ứng của các cháu là bình thường và không có gì khó chịu.
Quý vị có thể nói với các cháu rằng quý vị cũng đang buồn.

Giải thích

• Giải thích cho con của quý vị rằng đôi khi những điều tồi tệ xảy ra nhưng chúng
không thường xuyên xảy ra. Điều này không có khả năng xảy ra một lần nữa.
• Hạn chế tiếp xúc không cần thiết với các phương tiện truyền thông.

Làm an lòng

• Đảm bảo với con của quý vị rằng bất cứ điều gì xảy ra trong hoặc sau thảm họa không
phải do lỗi của các cháu, rằng các cháu hiện đang an toàn và quý vị luôn sẵn sàng giúp
đỡ các cháu.

Khuyến khích

• Khuyến khích con quý vị hãy nói chuyện cởi mở về cảm giác của các cháu và cố gắng
tìm hiểu về những lo lắng hoặc khó khăn mà các cháu đang gặp phải.

Hỗ trợ tự
chăm sóc

• Đảm bảo rằng con của quý vị có thể nghỉ ngơi và thư giãn, và có thể tiếp cận với
những thứ giúp ích cho việc này.
• Hỗ trợ thói quen ngủ đủ giấc, chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường
xuyên.

Hỗ trợ những
hoạt động
thường lệ và
sự cân bằng

• Giúp mang lại việc tạo dựng hoạt động thường lệ để mang lại cảm giác có thể dự đoán
và kiểm soát được mỗi ngày. Điều này giúp trẻ em và thanh thiếu niên cảm thấy an
toàn và có thể kiểm soát được.
• Khuyến khích kết nối xã hội và vui chơi.

Chăm sóc
bản thân

• Quý vị sẽ ở một vị trí tốt hơn để giúp con mình nếu quý vị đang chăm sóc bản thân
mình tốt, vì vậy đừng bỏ bê nhu cầu cá nhân của bản thân.
• Quý vị có thể thấy nói chuyện với con mình dễ dàng hơn nếu quý vị đã thảo luận về
kinh nghiệm và phản ứng của bản thân với người mà quý vị tin tưởng.
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Biết khi nào cần hỗ trợ
Nếu quý vị đã thử một số phương pháp và mọi thứ vẫn không cải thiện được sau ba hoặc
bốn tuần, hoặc nếu con quý vị gặp khó khăn trong việc đối phó hoặc điều chỉnh, hãy bàn
thảo với bác sĩ hoặc chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm thần của quý vị để nhận được sự
trợ giúp chuyên môn.
Có những phương pháp điều trị hiệu quả được thiết kế dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu
niên. Liệu pháp hành vi nhận thức tập trung vào sang chấn (TF-CBT) liên quan đến việc tìm
hiểu về các phản ứng thông thường đối với các sự kiện sang chấn, dạy các phương pháp để
kiểm soát sự lo lắng và giúp quay trở lại các hoạt động hàng ngày.
Nhưng đối với trẻ em và thanh thiếu niên, thì liệu pháp trò chuyện không phải là tất cả. Các
phương pháp điều trị dành cho trẻ nhỏ hơn có xu hướng tập trung vào trò chơi và kể chuyện
để giúp các em thể hiện bản thân và cha mẹ thường tham gia ở một mức độ nào đó trong
việc điều trị của con mình. Các nhà trị liệu cũng sẽ thường xuyên cung cấp một số hỗ trợ cho
các gia đình để giúp con họ đối phó và cảm thấy tốt hơn.
Hãy yêu cầu bác sĩ của quý vị về giấy giới thiệu và một số thông tin về những gì có thể mong
đợi từ việc điều trị cho con quý vị.

Thông tin và hỗ trợ thêm
Các tập sách sau đây có thể tải xuống miễn phí từ www.phoenixaustralia.org.
Đối phó với sang chấn (Dealing
with trauma) –
Hướng dẫn cho những người trẻ
trải trải qua sang chấn

Phục hồi sau Sang chấn (Recovery
after Trauma) –
Hướng dẫn dành cho người bị Rối
loạn Căng thẳng sau
(A guide for people with
posttraumatic stress disorder)

(A guide for young people who
have experienced trauma)

Harry và cơn bão (Harry and
the storm) –
Câu chuyện dành cho những đứa trẻ
từng trải qua sang chấn tâm lý

Giúp đỡ con tôi sau sang chấn
(Helping my children after
trauma) –

Hướng dẫn cho cha mẹ

(A guide for parents)

(A story for children who have
experienced trauma)

• Nói chuyện với bác sĩ về những lo lắng của quý vị và hỏi về Chương trình Sức khỏe Tâm thần
của Medicare cho con quý vị nếu quý vị cảm thấy con mình có thể được hưởng lợi từ một số hỗ
trợ chuyên môn.
• Nếu con quý vị đang trong tình trạng đau buồn cấp thời, và quý vị không thể đến gặp bác sĩ
ngay, xin quý vị có thể gọi cho Lifeline theo số 13 11 14.
• Nếu con quý vị hiện đang gặp nguy, xin quý vị có thể gọi 000.

www.phoenixaustralia.org

@Phoenix_Trauma

@phoenixtrauma

@phoenix-trauma
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