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Sự hiểu biết về bệnh tâm thần
Understanding Mental Illness
Bệnh tâm thần là một danh từ tổng quát dùng cho một nhóm bệnh có anh̉ hưởng tới trí óc hoặc
não bộ. Các bệnh này bao gồm các chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, tâm thần phân liệt, lo âu
quá độ, và rối loạn nhân cách. Các chứng này có ảnh hưởng tới cách suy nghĩ, cảm giác và hành
vi của con người.
Các nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần
Nguyên nhân chính xác gây ra bệnh tâm thần đến nay vẫn
chưa được biết. Điều được biết là bệnh tâm thần KHÔNG
phải là một thói hư tật xấu, yếu đuối hay bị thưà hưởng di
truyền xấu nào đó. Bệnh tâm thần chỉ là một chứng bệnh như
bất cứ chứng bệnh nào khác. Một số yếu tố được tin là đóng
góp vào bệnh tâm thần gồm có:
•

Có sự thay đổi trong cấu trúc hoặc/ và chất hóa học
trong não bộ. Điều này ảnh hưởng đến chức năng của
não bộ và vì thế ảnh hưởng đến cảm giác, tư tưởng và
hành vi của mỗi cá nhân.

•

Yếu tố hòan cảnh- Hòan cảnh của một cá nhân, mối liên
hệ của họ, hòan cảnh gia đình, các biến cố, bị lạm dụng
và những căng thẳng trong cuộc sống được cho là góp
phần hoặc khởi động bệnh tâm thần.

•

Yếu tố sinh hóa- Bệnh tâm thần có thể do tòan bộ hoặc
một phần của sự di truyền và vì thế đó là một phần tử
trong cấu trúc di truyền của một người. Tuy nhiên Một
người có thể bị thừa hưởng tế bào di truyền nhưng
không bị bệnh tâm thần.

•

Lạm dụng rượu, ma tuý hoặc dược liệu có thể làm biến
đổi chất hóa học trong não bộ, làm cho người ta dễ mắc
phải bệnh tâm thần.

•

Cách suy nghĩ tiêu cực- Nếu một ngườii dễ mắc bệnh
tâm thần mà cứ luôn suy nghĩ một cách tiêu cực thì có
thể làm cho bệnh trạng càng nặng hơn.

Các dấu hiệu sơ khởi:
Mỗii ngườii đều khác nhau, nhưng những dấu hiệu thường
có là khi thái độ hay hành vi của một ngườii thay đổi đột ngột
hay từ từ.
Những thay đổi của hành vi có thể đôi khi chỉ là một phản
ứng cho một biến cố của đời sống đặc biệt trong tuổi thanh
niên, nhưng nếu không rõ hoặc nghi ngờ nên hỏi ý kiến của
bác sỹ và/hoặc chuyên viên y tế.

Triệu chứng
Có hai loại bệnh tâm thần và triệu chứng của mỗi người mỗii
khác nhau tuỳ theo bị loại nào.
•

Loạn tâm thần: Khi một người mất đi sự liên hệ với thực
tại

•

Chứng rối loạn về tâm trạng: Khi người ta cảm thấy bị
tràn ngập nỗi buồn, lo âu, sợ hãi, không ngủ được,
không còn thấy hứng thú vào những thứ mà họ thường
yêu thích, thay đổi vị giác…v.v…

Những sự thay đổi mà có thể xảy ra nhanh chóng, từ từ
hoặc khó nhận thấy làm cho người ta khó đương đầu với
công việc, học hành, giao tế và các yêu cầu khác.

Ai là người dễ bị bệnh tâm thần?
Bệnh tâm thần ảnh hưởng trực tiếp 20% người Úc Đại Lợi
vào một thời điểm nào đó trong đời sống của họ, thay đổi từ
nhẹ hay tạm thời cho đến trầm trọng hoặc kéo dài. Nó
thường hay xảy ra cho những ngườii trẻ tuổi ảnh hưởng đến
25% cho nhóm tuổi này.
Di dân tạo một căng thẳng quan trọng cho di dân. Những
người tỵ nạn và những người bỏ trốn vì bị nhiều căng thẳng
và dễ bị mắc bệnh tâm thần hơn.

Còn tiếp trang bên ….

Chữa trị và phục hồi
Hầu hết bệnh tâm thần có thể chữa trị hoặc Ít ra làm giảm bớt
bằng thuốc men để khôi phục lại sự mất thăng bằng hóa học
và chữa trị bằng một số liệu pháp tâm lý và/ hoặc cố vấn
khuyên nhủ.
Một trong những điều quan trọng nhất để giúp cho sự phục
hồi là sự thông cảm và hiểu biết. Một người bị bệnh tâm thần
thường đương đầu với sự lẻ loi và sự kỳ thị của người khác
bởi vì người ta có thể phản công bằng thái độ bối rối, không
chấp nhận và lăng mạ nếu họ không hiểu thái độ kỳ lạ của
ngườii bệnh tâm thần.
Văn hóa có ảnh hưởng đến nhiều mặt của sức khỏe tâm thần
và điều quan trọng là nguồn gốc của một người cũng cần
được quan tâm khi chọn lựa cách trị liệu.

Điểm quan trọng cần nhớ là cứ một trong năm người trưởng
thành sẽ trải qua một căn bệnh tâm thần it́ nhất là một lần
trong cuộc đời của họ. Bệnh tâm thần có thể chữa trị được và
sự thông cảm và hiểu biết có thể hữu ích cho họ trong thời
gian chưã bệnh.

Tài liệu bổ túc
Sức khỏe Tâm thần Đa Văn Hóa là một chương trình có tầm
quốc gia do chính phủ Úc Đại Lợi tài trợ. Tổ chức này làm
viêc chặc chẽ với các chuyên viên về sức khỏe tâm thần,
thân chủ và người chăm sóc, các nhóm cố vấn và các trường
cao đẳng để qủang bá về sức khỏe tâm thần và ngăn ngừa
nạn tự tử cho người Úc đến từ các cộng đồng có ngôn ngữ
và phong tục khác nhau qua các cuộc vận động, phương
sách và tài liệu hướng dẫn.
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