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0ӝt sӕÿӅ nghӏ
Có nhiӅu cách ÿӇÿӕi phó vӟi thái ÿӝ/cách cѭ xӱ làm cho quý vӏ buӗn phiӅn. Ngoài ra còn có
nhӳng cách ÿӇ làm cho quý vӏ cҧm thҩy dӉ chӏu hѫn, dù không thӇ thay ÿәi thái ÿӝ/cách cѭ xӱ
Fӫa ngѭӡi ҩy. ĈLӅu quan trӑng là khuyӃn khích hӑ tӵ kiӅm chӃ thái ÿӝ/cách cѭ xӱ. Trѭӟc khi
tìm cách hiӋu quҧ nhҩt, ÿLӅu quan trӑng là hiӇu rõ nhӳng gì ÿang xҧy ra cho thân nhân, biӃt hӑ
có thӇ làm ÿѭӧc nhӳng gì, và chҩp nhұn nhӳng cҧm xúc cӫa mình và không tӵ nhұn lӛi. Thân
nhân có thӇ không giúp quý vӏ làm mӝt sӕÿLӅu này vì hӑ bӏ bӋnh. Nhѭng nhiӅu thái ÿӝ/cách cѭ
[ӱ cӫa hӑ có thӇ sӱa ÿәi ÿѭӧc, nhӡ biӃt xӱ trí hiӋu quҧ, hӑc mӝt sӕ cách tӵ chӫ và vӟi sӵ giúp
ÿӥ cӫa quý vӏ.

1. Ngӫ nghӍ hay xa lánh ngѭӡi khác ÿa phҫn thӡi gian, hoһc ngӫ vào nhӳng giӡ giҩc
khác thѭӡng.
Trong 6-12 tháng ÿҫu sau khi xuҩt viӋn
Nhӳng ÿLӅu có lӧi
•
•

Nhӳng ÿLӅu không có lӧi

ĈӇ hӑ yên thân, nhѭng cho hӑ biӃt

•

Ĉӯng tӵ ái hoһc vѫ lӛi vӅ phҫn mình

quý vӏ luôn sҹn sàng giúp ÿӥ nӃu cҫn

•

Ĉӯng tìm cách thay ÿәi hӑ

Xin nhӟ giai ÿRҥn này là mӝt phҫn

•

Ĉӯng lo lҳng hoһc quan tâm quá

Fӫa tiӃn trình hӗi phөc
•

Nhҽ nhàng khích lӋ các hoҥt ÿӝng

nhiӅu vӅ hӑ
Ĉӯng mӡi nhiӅu ngѭӡi khác ÿӃn nhà

•

ÿѫn giҧn (thí dө nhѭ xem TV)
•

TiӃp tөc nhӳng sinh hoҥt cӫa mình

– hӑ có thӇ cҧm thҩy bӏ choáng ngӧp
Ĉӯng bҳt buӝc hӑ nói chuyӋn vӟi

•

6-12 tháng sau,
Nhӳng ÿLӅu có lӧi
•

Nhӳng ÿLӅu không có lӧi

7ӯ tӯ bҧo hӑ dұy sӟm hѫn và giúp quý

•

•

•

7ҥo ra mӝt sӕÿLӅu lý thú khi hӑ ra khӓi

Ĉӯng nghƭ rҵng quý vӏ phҧi luôn bҧo
YӋ cho hӑ

Yӏ làm công viӋc
•

Ĉӯng làm cho quý vӏ bӏ mӓi mòn vì

giѭӡng, nhѭ bӳa ÿLӇm tâm ngon, mӣ

phҧi làm tҩt cҧ mӑi chuyӋn cho thân

nhҥc êm dӏu, v.v.

nhân

1Ӄu hӑ bҳt ÿҫu xa lánh ngѭӡi khác
hoһc khó ngӫ sau khi ÿã khӓe ÿѭӧc
Pӝt thӡi gian, tiӃp xúc vӟi nhân viên
phө trách (case manager) – bӋnh có
thӇ lҥi tái phát
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Nhӳng ÿӅ nghӏ dѭӟi ÿây ngө ý giúp quý vӏÿӕi phó vӟi mӝt sӕ thái ÿӝ/cách cѭ xӱ nhҩt ÿӏnh ÿi
kèm vӟi bӋnh tâm thҫn phân liӋt. Xin nhӟ, mӛi ngѭӡi, mӛi hoàn cҧnh ÿӅu khác nhau, không ai
giӕng ai cҧ. Quý vӏ có thӇ thӱ dùng nhӳng ÿӅ nghӏ này, nӃu không có hiӋu quҧ, quý vӏ có thӇ
nên tiӃp xúc vӟi chuyên viên y tӃ tâm thҫn ÿӇ biӃt phҧi làm gì kӃ tiӃp. Không chӯng trong tình
huӕng cӫa quý vӏ, chӍ cҫn áp dөng mӝt ÿӅ nghӏ nhҩt ÿӏnh theo cách khác hѫn là ÿѭӧc, hoһc có
cách khác hiӋu quҧ hѫn. Ĉӯng vӝi ÿҫu hàng.

The

Network

f CARERS of people with a mental illness
for

2. Thөÿӝng, không thích hoҥt ÿӝng.
6-12 tháng sau khi bӏ bӋnh lҥi hay bӋnh tái phát
Nhӳng ÿLӅu có lӧi
•

ĈӇ hӑ yên, nӃu hӑ không muӕn làm gì

Nhӳng ÿLӅu không có lӧi
•

Fҧ
•

Ĉӯng kêu nài hӑ làm nhiӅu viӋc hay ÿi
ra ngoài

1Ӄu hӑ nói than chán, cung ӭng hoһc
ÿӅ nghӏ mӝt sӕ hoҥt ÿӝng ÿѫn giҧn, thí

•

Ĉӯng nêu quá nhiӅu ÿӅ nghӏ vӟi hӑ

•

Ĉӯng ÿӅ nghӏ nhӳng ÿLӅu quá phӭc

Gө nhѭ xem TV, nghe nhҥc, ÿi bӝ
•

Thӱ nghiӋm nhӳng hoҥt ÿӝng khác
nhau ÿӇ tìm ra hӑ thích cái gì

•

Wҥp

Thoҥt ÿҫu, thӱ nhӳng hoҥt ÿӝng có tính
cách thөÿӝng, thí dө nhѭ ngӗi nghe

•

Ĉӯng chӍ trích, phê bình

•

Ĉӯng chӍ dүn quá nhiӅu cùng mӝt lúc

•

Ĉӯng chê hӑ lѭӡng biӃng

•

Ĉӯng ÿòi hӓi hӑ làm viӋc hoàn hҧo

•

Ĉӯng giao cho hӑ công viӋc phӭc tҥp

•

&ӕ tránh làm hӃt mӑi viӋc cho hӑ

•

Làm theo nhӳng sinh hoҥt thông lӋ hàng
ngày

•

Khích lӋ hӑ tham gia hoһc làm theo
thông lӋ này

•

Khi hӑ bҳt ÿҫu cҧm thҩy khӓe hѫn, nhӡ
Kӑ giúp làm công viӋc

•

Chҩp nhұn rҵng hӑ có thӇ có nhӳng
sinh hoҥt vào giӡ giҩc khác thѭӡng (thí
Gө nhѭăn vào giӡ giҩc bҩt chӧt – hãy
ÿӇ sҹn thӭc ăn nhҽ trong tӫ lҥnh)

•

Thѭӣng và khen ngӧi khi thân nhân chӏu
giúp quý vӏ làm viӋc gì ÿó, dù không
hoàn hҧo

•

Xin nhӟ hӑ có thӇ bӏ phân tâm và làm lӛi

•

Nói chuyӋn vӟi nhân viên phө trách hay
bác sƭÿӇÿѭӧc hѭӟng dүn vӅ thӡi ÿLӇm
Kӑ có thӇ làm ÿѭӧc nhӳng ÿLӅu gì và
cách khích lӋ hӑ.
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Nhӳng câu nói hay niӅm tin kǤ cөc

Nhӳng ÿLӅu có lӧi

•

Nhӳng ÿLӅu không có lӧi

%ҩt ÿӗng ý kiӃn mӝt cách nhҽ nhàng vӟi

•

trích hӑ

nhӳng ý tѭӣng kǤ cөc
•

•

Bày tӓ quý vӏ cҧm thông phҫn nào cҧm xúc
nhӳng tiӃng nói trong ÿҫu)

ÿәi ÿѭӧc ý nghƭ cӫa hӑ mà còn làm

Khích lӋ hӑ nói chuyӋn bình thѭӡng hay

cho cҧ hai bӵc bӝi
•
•

chuyӋn hay ý tѭӣng kǤ cөc mà mình

Nói rҵng quý vӏ không hiӇu và yêu cҫu hӑ

nhұn thҩy không hӧp lý
•
•

Nhұn biӃt nhӳng tiӃng nói hay niӅm tin có

Ĉӯng hҫu chuyӋn nӃu quý vӏ cҧm thҩy
không thích thú hay bӵc bӝi hoһc quá

Giúp hӑ phân biӋt giӳa thӵc tӃ và ‘ҧo

Oүn lӝn ÿӕi vӟi mình – quý vӏ cӭ nói, thí

Wѭӣng’ bҵng cách nói cho hӑ biӃt khi quý vӏ

Gө nhѭ ‘Tôi sӁ nói chuyӋn vӟi anh/chӏ

nhұn thҩy ‘ÿó là tác ÿӝng cӫa chӭng bӋnh,

sau’
•

Ĉӯng tӓ vҿ sӧ hãi hoһc ngѭӧng vì

Nói cho hӑ biӃt nӃu hӑ cҧm thҩy phҧi nói vӅ

nhӳng câu chuyӋn kǤ cөc (tӕt hѫn là

nhӳng ý tѭӣng kǤ cөc thì nói vӟi nhân viên

quý vӏ nói rõ là mình không thích nghe)
•

có thӇ lҳng nghe mӝt lúc, rӗi tӯ tӯÿәi ÿӅ tài

Ĉӯng tranh cãi hay ngҳt ngang câu
chuyӋn

1Ӄu thҩy thân nhân có vҿ dӉ chӏu hѫn khi
nói vӅ nhӳng ÿLӅu hoang tѭӣng v.v., quý vӏ

•

•

Yҿ thӵc vӟi thân nhân

phө trách hay bác sƭ cӫa hӑ
•

Ĉӯng tìm cách hòa nhұp vào thӃ giӟi
Fӫa hӑ và theo dõi nhӳng gì hӑ nói

thӵc tӃ thì không phҧi vұy’
•

Ĉӯng nhìn hӑ hoһc gұt gù nӃu hӑ nói
chuyӋn không ÿâu vào ÿâu

Khi quý vӏ nhұn thҩy ÿLӅu gì ÿó không
biӃt

•

Ĉӯng giҧ bӝÿӗng ý vӟi nhӳng câu

nhѭ quý vӏ sӁ nҩu món gì cho bӳa ăn tӕi)

Wѭӣng (có ngѭӡi muӕn hҥi hӑ), nói cho hӑ

•

Ĉӯng bӓ nhiӅu thì giӡ nghe nhӳng câu
chuyӋn không có lý ÿӕi vӟi quý vӏ

Ĉәi ÿӅ tài và nói vӅ nhӳng ÿLӅu ÿѫn giҧn

nói rõ ràng
•

Không bao giӡ tranh cãi vӅ nhӳng
Wѭӣng kǤ cөc – vì không bao giӡ thay

hay thú vӏ trong cuӝc sӕng thӵc tӃ (thí dө

•

•

Fӫa hӑ (thí dө nhѭ hӑ có thӇ cҧm thҩy sӧ

‘hӧp lý’
•

Ĉӯng ÿӇ gia ÿình chӃ giӉu hoһc chӍ

•

Ĉӯng khích lӋ kiӇu nói chuyӋn kǤ cөc
QӃu quý vӏ cҧm thҩy không thích nghe

1Ӄu hӑ bӏ căng thҷng, và nói rҩt nhiӅu vӅ
nhӳng ÿLӅu hoang tѭӣng, ÿәi ÿӅ tài hoһc
tìm sinh hoҥt nào ÿó cho hӑ làm ÿӇ phân
tâm hӑ

•

1Ӄu ÿLӅu này xҧy ra, kiӇm tra xem hӑ có
Xӕng thuӕc do bác sƭ kê toa hay không và
thҧo luұn vҩn ÿӅ
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4. Hoang tѭӣng (nghe hoһc nói chuyӋn vӟi ‘nhӳng tiӃng nói’ và lҭm bҭm mӝt mình.)
Nhӳng ÿLӅu có lӧi
• Hành ÿӝng bình tƭnh
•

•

Nhӳng ÿLӅu không có lӧi
• Ĉӯng hӕt hoҧng hay cho rҵng bӋnh
Kӑ tái phát nӳa

ĈӇ cho thân nhân nói vӅ nhӳng ÿLӅu
hoang tѭӣng hay tiӃng nói có khi có

•

Ĉӯng có nhӳng hành ÿӝng hӕt hoҧng

Oӧi

•

Ĉӯng cӕ gҳng hiӇu nhӳng gì hӑ nói
hoһc nói vӟi ai

Làm hӑ phân tâm nӃu ÿѭӧc, bҵng
cách bҧo hӑ làm ÿLӅu gì ÿó – ÿѭa cho

•

Kӑ cái gì ÿó ÿӇÿӑc, thí dө nhѭ bài báo

Ĉӯng ÿӇ ngѭӡi khác cѭӡi giӥn vӅ
ÿLӅu này

– nhӡ hӑ tìm giùm cái gì ÿó, thí dө
nhѭ tìm tӡ báo – bҳt chuyӋn vӟi hӑ,
khích lӋ hӑ giao du vӟi ngѭӡi khác
5. Nhӳng thái ÿӝ lҥ thѭӡng hay làm ngѭӡi khác ngѭӧng
Xin nhӟ quý vӏ không chӏu trách nhiӋm cho nhӳng ÿLӅu này
Nhӳng ÿLӅu không có lӧi
• Ĉӯng tӵ nhӫ là thái ÿӝ/cách cѭ xӱ

nghiêm trӑng hay ӣ nѫi công cӝng

này phҧn ҧnh bҧn thân quý vӏ hay gia

•

1Ӄu không thӇ làm ngѫ, bҧo hӑ ngѭng

ÿình mình

•

Bày tӓ cҧm xúc cӫa mình rõ ràng

•

Ĉӯng tӓ vҿ bӵc bӝi

•

1Ӄu hӑ không thӇ ngѭng, bҧo hӑ chӍ làm

•

Ĉӯng bàn cãi dài dòng

ÿLӅu ÿó trong phòng cӫa hӑ mà thôi

•

Ĉӯng ÿӇ gia ÿình chú ý hay cѭӡi giӥn

•

nhұn ÿLӅu ÿó
•

YӅÿLӅu ÿó

Khҷng ÿӏnh là ngѭӡi khác không chҩp
•

1Ӄu ÿѭӧc, bӕ trí nhà lҥi hoһc ÿәi môi

Ĉӯng cҵn nhҵn vӅ thái ÿӝ/cách cѭ xӱ
Fӫa hӑ

trѭӡng ÿӇ giҧm bӟt thái ÿӝ/các cѭ xӱÿó
(thí dө nhѭ dҽp tҩm gѭѫng ӣ phòng
khách nӃu hӑ nói chuyӋn vӟi bҧn thân hӑ
trong gѭѫng, khi có khách)
•

Nhӟ khen ngӧi khi hӑ hành ÿӝng ‘bình
thѭӡng’. NӃu thái ÿӝ/cách cѭ xӱ cӫa hӑ
Gѭӡng nhѭ do ÿLӅu gì nhҩt ÿӏnh gây ra
(thí dө nhѭÿông khách ÿӃn nhà, bӏ chӍ
trích, nhӳng biӃn ÿәi làm hӑ bӏҧnh
Kѭӣng vӅ tình cҧm v.v.) xem coi quý vӏ
có thӇ giҧm thiӇu hay ngăn chһn nhӳng
ÿLӅu này không
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6. Không uӕng thuӕc bác sƭ kê toa

•

1Ӄu chӍ quên uӕng thuӕc, nhҳc nhҽ hӑ khi ÿӃn lúc uӕng thuӕc, và giúp uӕng thuӕc
cùng lúc vӟi mӝt sinh hoҥt thông lӋ hàng ngày ÿӇ tҥo thành thói quen (thí dө nhѭ giӡ
ăn ÿLӇm tâm, ÿánh răng)

•

Bình tƭnh nhҳc nhӣ rҵng nhӡ uӕng thuӕc nên bӋnh mӟi không tái phát (xem thông tin
YӅ thuӕc trӏ bӋnh tâm thҫn phân liӋt)

•

+ӓi xem hӑ có bӏ phҧn ӭng phө nào hay không

•

Thҧo luұn vӟi bác sƭ

•

Trong trѭӡng hӧp hӑ tiӃp tөc không chӏu uӕng thuӕc, báo cho bác sƭ biӃt nӃu nhұn thҩy

Victorian Transcultural Psychiatry Unit

các triӋu chӭng bӋnh lҥi xuҩt hiӋn hoһc trӣ nên nһng hѫn
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7. Rѭӧu và Ma túy
•
•

Có thӇ uӕng chút ít rѭӧu, không quá mӝt hai ly mӝt ngày, tùy cá nhân.
Ma túy nhѭ cҫn sa, L.S.D., Amphetamines (‘speed’) và P.C.P. (‘angel dust’) và nhӳng
loҥi ma tuý nhân tҥo mӟi nhѭ ‘crack’ và ‘Ecstacy’ có thӇ rҩt tai hҥi vӟi ngѭӡi bӏ bӋnh
tâm thҫn phân liӋt. Chúng có thӇ làm cho các triӋu chӭng trҫm trӑng hѫn và làm cho
EӋnh tái phát.

1Ӄu thân nhân sӱ dөng nhӳng loҥi ma túy này hoһc uӕng rѭӧu quá nhiӅu:

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Nhҳc nhӣ rành mҥch cho hӑ biӃt ma
túy có hҥi
Nhҳc nhӣ hӑ có thӇ uӕng rѭӧu ӣ mӭc
ÿӝ giӟi hҥn nào thì an toàn
Bình tƭnh cho hӑ biӃt thông tin vӅ
nhӳng tác hҥi cӫa Rѭӧu và Ma túy
+ӓi xem tҥi sao hӑ sӱ dөng ma túy
hoһc uӕng nhiӅu rѭӧu (phҧi chăng ÿӇ
Eӟt bӏ căng thҷng hoһc ÿӇ ngѭӡi khác
chҩp nhұn hӑ) vì có thӇ tìm ra cách
khác
Thҧo luұn vӟi bác sƭ hay nhân viên
phө trách
Tìm hiӇu xem có yӃu tӕ gây căng
thҷng nào ÿã khiӃn hӑ uӕng rѭӧu hay
Vӱ dөng ma túy (thí dө nhѭ xung ÿӝt
trong gia ÿình, áp lӵc cӫa viӋc làm),
và thҧo luұn cách giҧi quyӃt
Thҧo luұn vӅ nhӳng cách ‘giҧi sҫu’
hay ‘lên tinh thҫn’ khác, thí dө nhѭ kӃt
Eҥn mӟi, âm nhҥc, thӇ thao
+ӑ có thӇ phҧi hӑc nhӳng ÿLӅu mӟi,
thí dө nhѭ giao du vӟi ngѭӡi không
Xӕng rѭӧu hay sӱ dөng ma túy hoһc
theo ÿXәi mӝt sӣ thích vui thú

Nhӳng ÿLӅu không có lӧi

•

Ĉӯng chӍ trích – chӍ có hҥi thêm mà
thôi.

•

Ĉӯng ÿѭa tiӅn cho thân nhân ÿӇ hӑ
mua ma túy và rѭӧu

•

Ĉӯng tranh cãi vӅ chuyӋn này

•

Ĉӯng làm gѭѫng xҩu bҵng cách mình
FǊng uӕng rѭӧu nhiӅu hoһc sӱ dөng
ma túy

•

Ĉӯng ÿӇ gia ÿình khuyӃn khích thói
Xӕng rѭӧu nhiӅu hay sӱ dөng ma túy
Eҵng cách làm nhѭÿó là ÿLӅu hay (‘Ái
chà, tӕi qua thұt ÿã – xӍn quҳc cҫn
câu’).

•

Ĉӯng ÿӇ cho mình bӏ siêu lòng khi
thӵc thi qui ÿӏnh – ÿLӅu quan trӑng là
phҧi ÿӗng nhҩt.

/ұp bҧn thӓa thuұn vӅ viӋc không sӱ dөng ma túy hay uӕng rѭӧu quá ÿӝ.
Thҧo bҧn thӓa thuұn ӣ mӭc ÿӝ hӑ có thӇ làm ÿѭӧc
%ә sung cho bҧn thӓa thuұn bҵng:
a) thѭӣng hay nhӳng ÿһc quyӅn, có lӁ mӛi tuҫn nӃu thân nhân làm ÿúng thӓa thuұn
(thí dө nhѭ dүn hӑÿi xem phim, bӳa ăn ÿһc biӋt hay ÿѭӧc ÿLӅu gì hӑ coi trӑng)
b) NӃu thân nhân vi phҥm thӓa thuұn:
• không thѭӣng nhѭÿã giao ѭӟc khi hӑ làm ÿúng thӓa thuұn
• Gҽp bӓ ma túy hoһc rѭӧu nӃu ÿѭӧc và,
• không ÿѭa tiӅn cho hӑ
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