
1 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN DO THẢM HỌA

Giúp đỡ người cao niên 
sau thảm họa

Bất chấp những rủi ro này, một số nghiên cứu cho thấy rằng người cao niên có thể phục hồi sau 
thảm họa nhanh hơn và ít ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần hơn những người trẻ tuổi. Điều 
này có thể là do nhiều người cao niên vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ tốt và vẫn 
hoàn toàn gắn bó với gia đình và bạn bè của họ. Người cao niên thường là nguồn động lực cho 
gia đình và cộng đồng của họ, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng. Kinh nghiệm sống có thể 
khiến họ trở thành hình mẫu về khả năng phục hồi cá nhân và là nguồn cảm hứng cũng như 
kiến   thức thực tế. 

Họ tự nguyện trợ giúp, chăm sóc cháu chắt hoặc hàng xóm, và tham gia các hoạt động hỗ trợ 
hoặc phục hồi. Bao gồm cả người cao niên trong việc lập kế hoạch và ứng phó trong các trường 
hợp khẩn cấp, do đó mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.

Người cao niên có thể gặp nhiều rủi ro 
hơn khi thiên tai xảy ra.

Điều này có thể vì một số lý do:

• Người cao niên có thể ít chuẩn bị cho thảm họa hơn.
• Người cao niên có thể mắc các bệnh hoặc khuyết tật lâu dài, hoặc sống trong các cơ sở cách 

ly hoặc cơ sở. Tất cả những điều này có thể khiến việc sơ tán trở nên khó khăn hơn.
• Người cao niên có thể gặp khó khăn hơn trong việc yêu cầu sự giúp đỡ trong thảm họa 

hoặc sau đó.
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Các phản ứng và dấu hiệu thông thường để hỗ 
trợ thêm 
Trong vòng hai đến bốn tuần đầu tiên sau thảm họa, tình trạng đau khổ 
là phổ biến và có thể tự biểu hiện dưới dạng phản ứng cảm xúc, thể 
chất, nhận thức và hành vi. 

Việc trải qua một số mức độ đau khổ là điều bình thường. Hầu hết mọi người cảm thấy tốt hơn mà không 
cần sự trợ giúp của chuyên môn, miễn là họ sử dụng các phương pháp đối phó hiện có và giữ kết nối với 
bạn bè và gia đình của họ. Nhưng nếu tình trạng đau khổ nghiêm trọng, liên tục xảy ra hoặc người đó cho 
thấy họ muốn tự làm hại bản thân hoặc kết thúc cuộc sống của mình, thì họ nên được chuyển đến các dịch 
vụ sức khỏe tâm thần lão khoa.

Phản ứng về cảm xúc

Phản ứng vật lý

Phản ứng nhận thức

Phản ứng về hành vi

• Lo lắng/sợ hãi
• Choáng ngợp bởi nỗi buồn
• Bực bội
• Ái náy
• Cô lập
• Cảm giác chai sạn hoặc không thể kết nối với cảm xúc

• Đau bụng hoặc tiêu chảy
• Đau đầu hoặc bị đau phần khác của thể chất
• Tăng hoặc giảm cảm giác thèm ăn đáng kể
• Đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh mà không có lý do thể chất
• Run hoặc co giật cơ
• Cảm thấy giật mình hoặc dễ giật mình

• Khó nhớ mọi thứ
• Khó suy nghĩ rõ ràng và tập trung
• Cảm thấy bối rối
• Quá đáng lo lắng
• Khó khăn khi đưa ra quyết định
• Tránh nói hoặc nghĩ về thảm họa

• Khó ru mình vào giấc ngủ hoặc ngủ quá nhiều
• Thay đổi mức năng lượng hoặc hoạt động
• Sử dụng chất kích thích hoặc thuốc kê đơn để giảm bớt sự lo lắng
• Cơn giận dữ
• Khó chấp nhận sự giúp đỡ hoặc giúp đỡ người khác
• Cô lập hoặc rút lui khỏi những người khác
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Lời khuyên giúp người cao niên sau thảm họa

Xác thực, bình 
thường hóa, 
rèn luyện

Cung cấp 
thông tin

Kết nối với các 
hỗ trợ thiết 
thực và xã hội

Chăm sóc theo 
dõi

• Bình thường hóa các phản ứng sau thảm họa. 
• Nhắc họ rằng yêu cầu và chấp nhận sự giúp đỡ là một dấu hiệu của sức 

mạnh.
• Tập trung vào điểm mạnh và khuyến khích họ thực hiện các bước để cải 

thiện hoàn cảnh của họ. 
• Người lớn tuổi có thể hiểu những thay đổi nhận thức bình thường liên 

quan đến căng thẳng là dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ. Mang đến cho họ 
sự trấn an và đề nghị họ nói chuyện với bác sĩ gia đình nếu họ vẫn lo lắng.

• Thông báo cho họ về hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiện có và cách tiếp cận 
chúng. 

• Cung cấp thông tin rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ đơn giản.  Ví dụ, những từ 
như "hỗ trợ" hoặc "giúp đỡ" có thể dễ được chấp nhận hơn là từ "dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần". 

• Khi cung cấp thông tin bằng lời nói, hãy cố gắng cung cấp thông tin dưới 
dạng văn bản nếu có thể bằng các tờ hướng dẫn, ví dụ: tự giúp mình sau 
thảm họa.

• Tạo điều kiện tiếp cận với các nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục, bao gồm 
cả thuốc. 

• Tạo điều kiện kết nối, nếu có thể, với các dụng cụ hỗ trợ đã nhận được 
trước đó (ví dụ: nếu trước đây đã sử dụng các bữa ăn trên xe, thì dịch vụ 
tương tự/thay thế nào có thể tiếp cận sau thảm họa). 

• Hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các kết nối xã hội và cộng đồng, vì những kết 
nối này là không thể thiếu để phục hồi. 

• Kiểm tra trong những tuần và tháng sau thảm họa. 
• Hãy lưu ý đến việc thay đổi nhu cầu qua các giai đoạn sau thảm họa.

Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống bản Phục hồi sau Sang chấn – Hướng dẫn dành cho người Bị rối loạn 
Căng thẳng sau Sang chấn từ www.phoenixaustralia.org. 

Các dịch vụ mà quý vị có thể giới thiệu 

Nếu mọi thứ không trở nên tốt hơn, hãy khuyến khích người đó nói chuyện với bác sĩ của họ. Để được hỗ trợ 
ngay lập tức, hãy gọi Lifeline theo số 13 11 14. Đối với các dịch vụ khác, hãy liên lạc với Hiệp hội Tâm lý Úc. 
Tìm một chuyên viên tâm lý qua số 1800 333 497 hoặc Beyond Blue qua số 1300 224 636. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập Trung tâm Sức khỏe Tâm thần về Thảm họa tại phoenixaustralia.org/disaster-hub
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