
Lồng ghép giới và đói nghèo 
vào trong các chương trình y tế

Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Western Paci�c Region

Mô đun  
về sức khỏe tâm thần





Lồng ghép giới và đói nghèo 
vào trong các chương trình y tế

Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về 
sức khỏe tâm thần

Western Paci�c Region

www.wpro.who.int



Photograph credits: cover, © 1993 Ricardo Wray/CCP, Courtesy of Photoshare; pp. 1, 3, 11, 23, 27, 49, and 53, 
WHO/WPRO.

Dữ liệu ấn phẩm theo mục lục thư viện của WHO
Lồng ghép vấn đề giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y 
tế: mô  đun về sức khỏe tâm thần.

1. Đói nghèo. 2. Đặc điểm giới . 3. Giáo dục, Chuyên gành. 4. Các chương trình y tế quốc gia. 5. Sức khỏe tâm thần

ISBN 978 92 9061 577 4                     (NLM Classification: WA 30 )    

© Tổ chức Y tế thế giới 2005

Tác giả giữ bản quyền.

Thứ tự và nội dung trình bày của các tài liệu trong ấn phẩm này không đồng nghĩa với bất cứ một quan điểm nào 
về phía Tổ chức y tế thế giới (WHO) có liên quan tới tình trạng pháp lý của bất cứ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành 
phố hoặc địa giới nào hoặc có liên quan tới sự phân chia các đường ranh giới giữa các quốc gia. Các đường ranh 
giới thể hiện trên bản đồ mang tính chất tương đối, có thể còn có những điểm bất đồng về tính chính xác của các 
đường biên giới này.

Việc nêu tên cụ thể một số công ty hoặc doanh nghiệp sản xuất không đồng nghĩa với việc WHO hậu thuẫn hoặo 
khuyến khích sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp này so với các sản phẩm tương tự khác không được đề cập. 
Những sai sót và thiếu sót được loại trừ, tên của các sản phẩm có bản quyền được phân biệt bằng việc viết hoa chữ 
cái đầu tiên trong tên của sản phẩm đó.

Tổ chức y tế thế giới không đảm bảo rằng những thông tin nêu trong ấn phẩm này là hoàn chỉnh và đúng đắn và sẽ 
không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh trong quá trình sử dụng tài liệu.

Có thể tiếp cận với các ấn phẩm của WHO từ Bộ phận truyền thông và Marketing của WHO, tại địa chỉ:  số 20 
Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: bookorders@
who.int). Việc xin phép để tái bản, hoặc dịch thuật hoặc bán lại một phần hoặc phân phối phi lợi nhuận tất cả nội 
dung trong các ấn phẩm của WHO phải được thông báo tới bộ phận quản lý ấn phẩm theo cùng địa chỉ như trên  
(fax: +41 22 791 4806; email: permissions@who.int). Đối với các ấn phẩm của WHO khu vực Tây Thái bình 
dương, yêu cầu tái bản có thể gửi về Văn phòng ấn phẩm, WHO, Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương, Hòm 
thư 2932, 1000, Manila, Philippines, Fax. No. (632) 521-1036, email: publications@wpro.who.int..



iLồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mục lục

MỤC LỤC

CÁC TÁC GIẢ ..................................................................................................................................................iv
CÁC CHỮ VIẾT TẮT .....................................................................................................................................v
LỜI TỰA.............................................................................................................................................................vi
GIỚI THIỆU  ........................................................................................................................................... 1
1. Bệnh tâm thần là gì?  .....................................................................................................3

Tại sao các nhân viên y tế  nói chung cần quan tâm tới bệnh tâm thần?  .......................... 4
Các loại bệnh tâm thần  ............................................................................................................... 6
Bệnh tâm thần và văn hóa ........................................................................................................... 7
Điều trị bệnh tâm thần ................................................................................................................ 8

2. Mối liên hệ giữa giới, đói nghèo và sức khỏe tâm thần là gì?  .....................................11
Đói nghèo và sức khỏe tâm thần  ............................................................................................12
Mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố kinh tế xã hội và trầm cảm  ..................................13

Các yếu tố kinh tế xã hội có gây trầm cảm không?. ................................................................13
Bệnh tâm thần có làm gia tăng đói nghèo? ...............................................................................17
Chu kỳ đói nghèo và rối loạn tâm thần .....................................................................................19

Giới và sức khỏe tâm thần ..........................................................................................................19
Phụ nữ có nhiều xu hướng mắc bệnh tâm thần hơn nam giới không? ..............................20
Tại sao phụ nữ có thể dễ mắc bệnh tâm thần hơn nam giới? ...............................................20
Điều gì xảy ra với phụ nữ mắc bệnh tâm thần?  .....................................................................24

Những điểm giao thoa giữa giới, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tâm thần .........................24 
3. Tại sao nhân viên y tế lại có vai trò quan trọng trong giải quyết vấn đề đói nghèo và 
giới trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần?   .........................................................................26

Hiệu suất ......................................................................................................................................27 
Công bằng ....................................................................................................................................28
Quyền con người ........................................................................................................................28

4. Cán bộ y tế có thể giải quyết vấn đề giới và đói nghèo trong lĩnh vực sức khỏe tâm 
thần như thế nào? ...........................................................................................................31

Luật pháp và chính sách  ...........................................................................................................32
Các cam kết quốc tế và quốc gia nhằm giảm đói nghèo ........................................................32
Văn kiện quốc tế về quyền của người mắc bệnh tâm thần .....................................................32
Chính sách và pháp luật quốc gia về sức khỏe tâm thần .......................................................34

Lập kế hoạch, cấp kinh phí và thực hiện chương trình .......................................................36
Lập kế hoạch và thực hiện chương trình ..............................................................................................36
Cấp kinh phí cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần ...............................................................................36

Cung ứng dịch vụ........................................................................................................................44
Ghi nhận và chẩn đoán bệnh tâm thần ...............................................................................................45
Điều trị bệnh tâm thần...............................................................................................................................47



ii Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về sức khỏe tâm thần

Nâng cao sức khỏe tâm thần ....................................................................................................................49
5. Lưu ý dành cho giảng viên ..........................................................................................58 

Kết quả học tập dự kiến .............................................................................................................58
Giáo án ..............................................................................................................................................58

6. Công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo .........................................................61   
Công cụ để phát hiện rối loạn tâm thần .................................................................................62 
Thư mục nguồn thông tin .........................................................................................................67
Tài liệu tham khảo ......................................................................................................................69 

Chú ThíCh Cuối  ......................................................................................................78

hỘP Chú ThíCh
Hộp 1:          Các loại rối loạn tâm thần ................................................................................................ 7
Hộp 2:          Điều trị bệnh tâm thần ...................................................................................................... 9
Hộp 3:          Động kinh có phải là một bệnh tâm thần? ..................................................................10
Hộp 4:          Vô vọng đeo đẳng: nợ nần và tự tử của nông dân tại Ấn Độ ...................................15
Hộp 5:          Quan điểm của người nghèo về bệnh tật của cơ thể và trí óc .................................16
Hộp 6:          Tác động của những sự kiện nghiêm trọng đối với sức khỏe phụ nữ ....................22
Hộp 7:          Nam giới và sức khỏe tâm thần .....................................................................................23
Hộp 8:          Chống lại kỳ thị ................................................................................................................29
Hộp 9:          Vi phạm quyền con người tại các bệnh viện tâm thần ..............................................33
Hộp 10:       Ví dụ về các chính sách sức khỏe tâm thần trong một quốc gia có nguồn lực thấp ....37
Hộp 11:       Phối hợp đa ngành về sức khỏe tâm thần ....................................................................38
Hộp 12:       Cămpuchia: một ví dụ về tham vấn với các bên có liên quan về sức khỏe tâm thần ..39
Hộp 13:       Ví dụ về việc xây dựng một chương trình quốc gia tại một nước có nguồn lực thấp ..39
Hộp 14:       Ví dụ về thực hiện chính sách thông qua các chương trình và kế hoạch tại một 
                        nước có nguồn lực thấp ..................................................................................................40
Hộp 15:       Ví dụ các chiến lược ưu tiên trong kế hoạch sức khỏe tâm thần của một nước có
                        nguồn lực thấp ..................................................................................................................41
Hộp 16:       Dịch vụ sức khỏe tâm thần: sự chênh lệch giữ nông thôn –thành thị  ..................43
Hộp 17:       Chống lại trầm cảm—những sáng kiến về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Chile .46
Hộp 18:       Một cách phỏng vấn nhằm cải thiện kết quả các vấn đề về lạm dụng rượu, cồn .48
Hộp 19:       Điều trị rối loạn tâm thần nặng ......................................................................................49
Hộp 20:       Lồng ghép sức khỏe tâm thần vào trong chăm sóc sức khỏe ban đầu ...................50
Hộp 21:       Hướng dẫn nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe ban đầu ...........................................51
Hộp 22:       Phối hợp liên ngành trong các vấn đề nhạy cảm giới và vì người nghèo nhằm 
                        cải thiện sức khỏe tâm thần  ................................................................................................54
Hộp 23:       Các chỉ số nhằm theo dõi và đánh giá can thiệp sức khỏe tâm thần, các vấn đề
                        nhạy cảm giới, và vì người nghèo ..................................................................................55
Hộp 24:       Kiến thức chính về bệnh tâm thần ................................................................................56



iiiLồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mục lục

hÌNh
Hình 1:         Gánh nặng bệnh tâm thần kinh niên trên tổng gánh nặng bệnh tật
                        (tính theo YLD trên tổng số tất cả YLDs) .................................................................... 5
Hình 2:         5 Nguyên nhân hàng đầu gây nên số năm sống chung với tàn tật theo giới tính 
                        trong nhóm tuổi 15-44 . ................................................................................................... 6
Hình 3:          Tỷ lệ mắc trầm cảm ở các nhóm thu nhập thấp so với nhóm thu nhập cao ở một  
                        số nước .................................................................................... ..........................................14
Hình 4:          Vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bệnh tâm thần ...........................................................19

BẢNG
Bảng 1:          Các yếu tố dân số có liên quan tới tỷ lệ và mức độ mắc bệnh tầm thần cao ........12
Bảng 2:          Mối quan hệ giữa bạo lực gia đình và ý định tự tử ....................................................23
Bảng 3:          Ví dụ về giá trị và nguyên tắc dành cho các chính sách sức khỏe tâm thần .........33
Bảng 4:          Các yếu tố dân số có liên quan tới tỷ lệ sử dụng sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm 

thần tăng cao  ...................................................................................................................44
Bảng 5:          Hành động tối thiểu trong chăm sóc sức khỏe tâm thần  .......................................65



iv Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về sức khỏe tâm thần

CÁC TÁC GiẢ

Mô đun này là một phần trong cuốn sách có tựa đề Lồng ghép vấn đề đói nghèo và giới vào trong 
các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế. Nhóm soạn thảo bao gồm các 
tác giả như Vikram Patel , chuyên gia tư vấn và người viết chính, Anjana Bhushan, Cán bộ kỹ 
thuật thuộc bộ phận Đói nghèo, Giới và Quyền con người và Kathleen Fritsch, Cố vấn khu vực 
về điều dưỡng tại Văn phòng khu vực Tây Thái bình dương của Tổ chức y tế thế giới (WHO). 
Breeda Hickey góp ý và hiệu đính. Phần thiết kế và trình bày do Zando Escultura thực hiện
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CÁC ChỮ ViẾT TẮT

ADB   Ngân hàng phát triển Châu Á
AIDS   Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
CMD   Rối loạn tâm thần phổ biến
CMH  Ủy ban về kinh tế vĩ mô và sức khỏe
DALY  Số năm tuổi thọ điều chỉnh do tàn tật
DHS  Khảo sát sức khỏe và nhân khẩu học
GBV   Bạo lực trên cơ sở giới
HIV   Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người
IMF   Quỹ tiền tệ quốc tế
IMR  Tỷ lệ tử vong sơ sinh
MDG  Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
MMR   Tỷ lệ tử vong mẹ
OECD  Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
PHC   Chăm sóc sức khỏe ban đầu
PND   Trầm cảm sau sinh
PRSP   Chiến lược giảm nghèo
PTSD  Rối loạn hậu chấn thương
SMD   Rối loạn tâm thần nghiêm trọng
STI  Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
UN  Liên Hiệp quốc
UNAIDS  Chương trình chung của Liên Hiệp quốc về AIDS
UNICEF  Quỹ nhi đồng Liên Hiệp quốc
UNDP  Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc
WB  Ngân hàng Thế giới
WHA  Đại Hội đồng Y tế thế giới
WHO   Tổ chức Y tế Thế giới
ILD  Số năm sống chung với tàn tật

Các từ viết tắt



vi Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về sức khỏe tâm thần

LỜi TỰA

Trong vòng hai hoặc ba thập kỷ trở lại đây, sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề đói nghèo đã 
được mở rộng từ đơn thuần hướng trọng tâm tới thu nhập và tiêu dùng sang một khái niệm đa 
chiều có liên quan tới giáo dục, sức khỏe, sự tham gia về mặt chính trị, xã hội, an ninh cá nhân 
và tự do và chất lượng môi trường1.  Do vậy, đói nghèo không chỉ đơn thuần là thu nhập mà 
còn là thiếu tiếp cận dịch vụ, nguồn lực và kỹ năng; khả năng dễ bị tổn thương; tình trạng mất 
an ninh và không có tiếng nói và mất đi sức mạnh.  Đói nghèo đa diện là một yếu tố quyết định 
những rủi ro về sức khỏe, hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
các kết quả về y tế

Khi mà các kết quả phân tích kết quả về y tế trở nên rõ nét hơn, thì điều càng dễ nhận thấy là 
những thành tựu về y tế đạt được trong một vài thập kỷ trở lại đây được phân bố không đồng 
đều. Các chỉ số tổng hợp cho dù ở cấp độ quốc gia, khu vực hay toàn cầu thường có xu hướng 
che khuất những sự khác biệt đáng kể giữa các kết quả về y tế giữa phụ nữ và nam giới, người 
giàu và người nghèo, giữa các quốc gia và các địa phương trong cùng một quốc gia

Một con số ước tính cho thấy có đến 70% số người nghèo trên thế giới là phụ nữ.2 Tượng tự 
như vậy, tại Khu vực Tây Thái bình dương, đói nghèo thường khắc lên khuôn mặt của người 
phụ nữ. Các chỉ số về đói nghèo bao gồm cả các chỉ số về y tế thường phản ánh sự chênh lệch 
trên cơ sở giới rõ rệt.  Theo đó, bất bình đẳng giới là một yếu tố quyết định đối với các kết quả về 
y tế trong khu vực với phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong xã hội.

Mặc dù đói nghèo và giới có tác động đáng kể đến sự phát triển về y tế cũng như kinh tế xã hội, 
nhưng trên thực tế đội ngũ cán bộ y tế hiện không được chuẩn bị một cách đầy đủ để giải quyết 
những vấn để kể trên trong phạm vi công việc của họ. Ấn phẩm này có mục đích là nhằm nâng 
cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ y tế trong Khu vực về vấn đề đói nghèo 
cũng như các nội dung về giới.

Bộ mô đun có trong cuốn Cẩm nang nguồn này được thiết kể cho cả hai hình thức đào tạo 
chính quy và tại chức dành cho các cán bộ y tế. Ấn phẩm này cũng là tài liệu tham khảo cho các 
nhà hoạch định chính sách y tế và các nhà quản lý chương trình hoặc lồng ghép vào trong các 
nội dung đào tạo tại chức.

Tất cả các mô đun trong cuốn sách này có sự gắn kết với nhau nhưng cũng có thể sử dụng một 
mô đun riêng lẻ nếu cần. Có hai mô đun cơ bản trình bày lần lượt về khung khái niệm để phân 
tích những vấn đề đói nghèo và giới trong y tế. Những mô đun khác dự kiến sử dụng phối hợp 
với hai mô đun cơ sở này. Cuốn cẩm nang nguồn cũng có một mô đun về lồng ghép giáo trình 
nhằm hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế về vấn đề lồng ghép vấn đề đói nghèo và giới vào trong những 
bộ giáo trình hiện có

Tất cả các mô đun có trong cẩm nang được thiết kế theo phương pháp học tập tích cực với sự 
tham gia đầy đủ của tất cả các học viên, phát triển trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của 
họ. Mỗi mô đun có các phần ghi chú dành cho giảng viên và những bài tập gợi ý để hỗ trợ trong 
quá trình thực hiện.

Những người viết sách hy vọng rằng, cuốn cẩm nang nguồn này sẽ chứng minh được tính hữu 
dụng của nó trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề đói nghèo và giới trong quá trình thiết 
kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách cũng như các chương trình, biện pháp can 
thiệp về y tế
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Rối loạn tâm thần góp phần đáng kể vào 
gánh nặng bệnh tật ở tất cả các xã hội. 

Những cải cách lớn trong lĩnh vực y tế công 
cộng nói chung và sức khỏe tâm thần nói 
riêng đã và đang diễn ra trong thời gian gần 
đây. Ngày càng có nhiều các can thiệp hiệu 
quả, nhưng rất tiếc các can thiệp này không 
dễ tiếp cận đối với đa số những người cần đến 
chúng. Báo cáo y tế Thế giới năm 2001 đã đưa 
một ví dụ thuyết phục về giải quyết nhu cầu 
sức khỏe của người dân. Báo cáo giả  định việc 
có sẵn các can thiệp dễ tiếp cận thông qua các 
thay đổi chính sách và pháp luật, phát triển 
dịch vụ, có đủ về  mặt tài chính và sự phù hợp 
về mặt đào tạo nhân lực.

→ Rối loạn tâm thần là bệnh chiếm một tỷ lệ 
không nhỏ trong gánh nặng nặng bênh tật ở 
mọi xã hội. Trong thời gian gần đây, người ta 
đang tiến hành những cải cách lớn trong lĩnh 
vực y tế công cộng nói chung và sức khỏe tâm 
thần nói riêng. Ngày càng có những can thiệp 
hiệu quả nhưng đáng tiếc là những can thiệp 
này không dễ dàng tiếp cận được đối với đa số 
bộ phận người cần đến chúng.

Báo cáo y tế Thế giới năm 2001 đã đưa một 
ví dụ thuyết phục về giải quyết nhu cầu sức 
khỏe của người dân. Báo cáo cho rằng những 
can thiệp này có thể dễ được tiếp cận thông 
qua các thay đổi chính sách và pháp luật, phát 
triển dịch vụ, đủ về  mặt tài chính và phù hợp 
về mặt đào tạo nhân lực.

Hệ thống y tế cải cách mang lại cơ hội làm đổi 
hướng các nguồn lực sẵn có  đối với sức khoẻ 
tâm thần ngay cả trong những hoàn cảnh mà 
tổng nguồn lực y tế là không đổi. Các cải cách 
trong lĩnh vực y tế cũng mang lại cơ hội lồng 
ghép dịch vụ sức khoẻ tâm thần vào dịch vụ 
sức khỏe nói chung, đặc biệt ở cấp cơ sở. Dịch 
vụ lồng ghép giúp giảm kỳ thị có liên quan tới 
việc tìm kiếm đến sự trợ giúp từ các dịch vụ 
sức khoẻ tâm thần riêng rẽ. 

Mô đun này được thiết kế nhằm tăng cường 
nhận thức, hiểu biết và kỹ năng của nhân viên 

y tế về các vấn đề liên quan đến giới tính và 
nghèo đói thuộc lĩnh vực sức khoẻ tâm thần. 
Mô đun  được chia làm sáu phần.

•	Phần 1: định nghĩa bệnh tâm thần, các loại 
bệnh tâm thần, tầm quan trọng nói chung 
của định nghĩa và phân loại bệnh đối với 
nhân viên y tế, các nguyên tắc chung trong 
điều trị bệnh tâm thần. 

•	Phần 2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa nghèo 
đói, giới và bệnh tâm thần, tập trung vào 
bệnh trầm cảm và lo âu. 

•	Phần 3: Thảo luận vì sao các chuyên gia y 
tế cần quan tâm giải quyết các vấn đề giới 
và nghèo đói trong sức khoẻ tâm thần từ 
góc nhìn về hiệu suất, công bằng và nhân 
quyền. Phần này xem xét các lợi ích đối với 
sức khoẻ khi các vấn đề trên được giải quyết 
từ các can thiệp sức khoẻ tâm thần.

•	Phần 4: Thảo luận về việc các chuyên gia y 
tế và tòan bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe 
có thể giải quyết vấn đề nghèo đói và giới 
trong chăm sóc sức khỏe tâm thần như thế 
nào. Phần này sẽ đề cập về chính sách và 
luật pháp; thiết lập và thực thi chương trình 
(bao gồm cả vấn đề cung cấp tài chính); và 
cung cấp dịch vụ. Các ví dụ về thực hành tốt 
tại cơ sở y tế, tại các cấp cộng đồng và chính 
sách được trình bày để mô phỏng cho các 
biện pháp can thiệp y tế tiềm năng.

•	Phần 5: Lưu ý dành  cho giảng viên

•	Phần 6: Tập hợp các công cụ, các nguồn 
thông tin và tài liệu tham khảo để hỗ trợ các 
chuyên gia y tế thực hiện công việc của họ 
trong lĩnh vực này. Sẽ có các tham khảo về 
các chủ đề cụ thể được đưa ra; minh họa về 
một phương pháp tiếp cận lâm sàng dành 
cho các triệu chứng chưa giải thích được về 
mặt y tế; công cụ phát hiện lạm dụng rượu 
cồn và chứng trầm cảm / lo âu và một danh 
bạ các cơ quan địa phương cho các nhân 
viên y tế cần biết để phối hợp thực hiện 
công việc của mình.

Giới thiệu
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Sức khỏe tốt không chỉ đơn thuần là có một 
cơ thể khỏe mạnh về mặt thể chất. Do 

đó người ta thống nhất rằng một người khỏe 
mạnh thì cũng có nghĩa là người đó phải có 
một tinh thần khỏe mạnh. Điều này có thể 
mang nghĩa là người đó có một số những khả 
năng khác nhau. Một người có thể suy nghĩ 
một cách rõ ràng. Người đó có thể giải quyết 
các vấn đề khác nhau gặp phải trong cuộc 
sống. Người đó có thể cảm thấy hài lòng với 
chất lượng cuộc sống của mình và tận hưởng 
những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, người 
thân, đồng nghiệp, trong gia đình và tại nơi 
làm việc. Hoặc cũng có thể cảm thấy thanh 
thản về tinh thần và mang hạnh phúc đến cho 
những người khác trong cộng đồng. Đó là 
những khía cạnh về sức khỏe mà có thể được 
xem là sức khỏe tâm thần. Mặc dù tinh thần và 
thể xác thường được thảo luận theo cách thức 
cho rằng chúng  tách biệt hoàn toàn với nhau. 
Trên thực tế, chúng cũng giống như hai mặt 
của  một đồng xu. Chúng có nhiều điểm giống 
nhau nhưng  lại thể hiện ra một bộ mặt khác 
với thế giới bên ngoài. Nếu một trong hai thứ 
bị ảnh hưởng bằng bất cứ cách nào thì thứ còn 
lại chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tinh thần 
và thể xác thường được xét một cách riêng rẽ 
nhưng thực tế chúng không độc lập với nhau. 
Chỉ cần cơ thể mệt mỏi thì tinh thần cũng sẽ 
rơi vào trạng thái  như vậy.

Bệnh tâm thần có thể được hiểu là bất cứ 
bệnh nào mà một người trải qua, ảnh hưởng 
đến cảm xúc, suy nghĩ hay hành vi của họ mà 
không phụ thuộc vào tín ngưỡng văn hóa và 
tính cách của họ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
cuộc sống của họ hay cuộc sống gia đình họ. 
Với nhiều người, họ quy kết cho bệnh tâm 
thần khi có những biểu hiện bệnh lý thực thể 
không rõ ràng. 

Hai điểm quan trọng hình thành nên cơ sở để 
nắm bắt về bệnh tâm thần là:

! Trước tiên, đã có những tiến bộ vượt bậc 
trong hiểu biết về nguyên nhân và cách điều 
trị bệnh tâm thần. Hầu hết các biện pháp điều 

trị có thể được thực hiện một cách hiệu quả 
bởi nhân viên y tế nói chung hoặc nhân viên y 
tế cộng đồng. 
! Thứ hai, bệnh tâm thần bao hàm một phạm 
vi rộng lớn về các vấn đề sức khỏe. Với đa số 
mọi người, bệnh tâm thần đi kèm với những 
rối loạn về hành vi như bạo lực, kích động 
hoặc lệch lạc về tình dục. Hầu hết các bệnh 
nhân này bị rối   loạn tâm thần nặng. Tuy vậy, 
hầu hết những người bị bệnh tâm thần có cách 
cư xử và có bề ngoài không khác với người 
bình thường. Vấn đề sức khỏe tâm thần nói 
chung bao gồm chứng trầm cảm, lo âu, những 
vấn đề về tình dục, lạm dụng rượu cồn và bạo 
lực gia đình.

Tại sao các nhân viên y tế cần quan tâm 
tới bệnh tâm thần?

Sức khỏe tâm thần luôn được xem là phần chủ 
yếu của sức khỏe, ít nhất là về mặt lý thuyết. 
Do đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cách 
đây gần 30 năm đã định nghĩa sức khỏe trong 
bối cảnh xã hội, tâm thần, thể chất theo nghĩa 
rộng nhất. Mặc dù có sự công nhận này nhưng 
vấn đề sức khỏe tâm thần hiếm khi được ưu 
tiên ở hầu hết các quốc gia. Có nhiều lý do giải 
thích tại sao nhân viên y tế cần phải quan tâm 
về bệnh tâm thần:

! Người ta ước tính rằng cứ một trong số năm 
người trưởng thành gặp phải một vấn đề sức 
khỏe tâm thần trong cuộc đời.
! Là một gánh nặng y tế công cộng lớn.

Những nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng 
khoảng 30%-40% người trưởng thành tìm đến 
với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắc một 
số bệnh tâm thần. Cán bộ trong cộng đồng 
hoặc các hệ thống y tế khác sẽ phải đối mặt 
với rất nhiều bệnh nhân mắc phải những vấn 
đề sức khỏe thể chất mơ hồ thường gọi với cái 
tên là “căng thẳng thần kinh” hoặc một cái tên 
nào đó tương tự. Thực tế, nghiên cứu cho rằng 
nhiều bệnh nhân có thể mắc bệnh tâm thần. 
Người ta ước tính rằng gánh nặng từ những 
rối loạn tâm thần sẽ tăng lên trong vài thập kỷ 
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tới. Trầm cảm được cho là nguyên nhân chính 
thứ hai dẫn đến tàn tật trên thế giới. Các quốc 
gia đang phát triển với các hệ thống chăm sóc 
sức khỏe tâm thần nghèo nàn sẽ phải đối mặt 
với sự gia tăng đáng kể gánh nặng được cho là 
do những rối loạn tâm thần gây ra.

Bệnh tâm thần là bệnh gây tàn tật

Có bằng chứng rằng bệnh tâm thần gây ra tàn 
tật nghiêm trọng. Một báo cáo do WHO đưa ra 
năm 2001 cho thấy 5 trong số 10 bệnh gây tàn 
tật là liên quan đến sực khỏe tâm thần. Trầm 
cảm là bệnh gây tàn tật nhiều nhất, hơn cả 
bệnh thiếu máu, sốt rét và tất cả các vấn đề sức 
khỏe khác. Bệnh tâm thần cũng có thể gây chết 
người khi người bênh tự tử hay do các tai nạn. 
Một số người bị cả bệnh thể chất và bệnh tâm 
thần. Với những người đó thì bệnh tâm thần có 
thể khiến cho bệnh thể chất trở nên tồi tệ hơn

! Thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần

Hầu hết các quốc gia đang đối mặt với sự thiếu 
hụt trầm trọng các chuyên gia tâm lý, bác sĩ 
tâm thần và các chuyên gia thuộc các lĩnh vực 
sức khỏe tâm thần khác. Những chuyên gia 
này sử dụng hầu hết thời gian chăm sóc bệnh 
nhân bị các chứng rối loạn tâm thần. Mặc dù 
khá hiếm, đây chính là những chứng bệnh mà 
cộng đồng đánh đồng với bệnh tâm thần. Hầu 
hết bệnh nhân mắc những bênh tâm thần phổ 
biến hơn ví dụ như trầm cảm hay lạm dụng đồ 
uống có cồn, không được các chuyên gia sức 
khỏe tâm thần tư vấn. Các bác sĩ đa khoa là 
những người chịu trách nhiệm điều trị những 
chứng bệnh này.

! Xã hội đang thay đổi một cách nhanh chóng. 
Nhiều xã hội đang phải đối mặt với những 
thay đổi mạnh mẽ về mặt kinh tế, xã hội. Cấu 
trúc cộng đồng thay đổi với sự phát triển 
nhanh chóng, sự lớn mạnh của các thành phố 
cùng với vấn đề di cư, bất bình đẳng về thu 
nhập, sự gia tăng về thất nghiệp và bạo lực. Tất 
cả những yếu tố này liên quan mật thiết tới 
tình trạng sức khỏe tâm thần yếu  kém. 

! Bệnh tâm thần dẫn tới kỳ thị. Bệnh tâm 
thần là một trong những chứng bệnh đáng sợ 
nhất. Hầu hết bệnh nhân mắc phải vấn đề về 
sức khỏe tâm thần đều sợ khi phải thừa nhận 
nó. Người mắc bệnh tâm thần thường bị cộng 
đồng và gia đình kỳ thị đồng thời không nhận 
được sự cảm thông của các nhân viên y tế .
! Bệnh tâm thần có thể được điều trị bằng 
các phương pháp tương đối đơn giản và ít 
tốn kém. Có một sự thật là nhiều bệnh tâm 
thần không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, nhiều 
bệnh thực thể như ung thư, béo phì, tăng 
huyết áp và viêm khớp cũng mang tính nan y 
như vậy. Tuy thế, có nhiều việc có thể làm để 
cải thiện về chất lượng cuộc sống của những 
người mắc phải những bệnh kể trên và các 
chứng bệnh tâm thần.

Tầm quan trọng về y tế công cộng toàn cầu 
của vấn đề sức khỏe tâm thần bắt đầu được 
ghi nhận vào năm 2001 khi ba sự kiện quốc tế 
chủ yếu của WHO (Ngày Sức khỏe Thế giới, 
Đại hội đồng Y tế Thế giới và Báo cáo Y tế Thế 
giới) tập trung vào sức khỏe tâm thần. Hình 
1 chỉ ra tình trạng rối loạn về thần kinh (kết 
hợp giữa rối loạn tâm thần và rối loạn tâm lý) 

hình 1: Gánh nặng từ bệnh tâm thần 
chiếm một phần trong tổng số gánh nặng 

bệnh tật (theo số năm tuổi thọ bị điều chỉnh 
do  tàn tật (YLD) bằng với một phần trong 

tất cả YLD)

Nguồn: Theo Báo cáo Y tế Thế giới năm 2001: Sức khỏe tâm 
thần: cách hiểu mới, hi  vọng mới. Geneva, Tổ Chức Y Tế Thế 
Giới, 2001a

Bệnh thần kinh 

Các nguyên nhân 
khác 

31% 

69% 
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chiếm đến gần một phần ba tổng số năm sống 
chung với sự tàn tật trên toàn thế giới.

Nếu xét các kiểu rối loạn đối với những người 
trong độ tuổi từ 15-44 (có thể cho rằng đây 
là nhóm tuổi lao động của hầu hết các quốc 
gia đang phát triển), bốn trong số năm nguyên 
nhân dẫn đầu trong YLD là do các rối loạn 
tâm thần (xem Hình 2). Trầm cảm và lạm 
dụng rượu cồn chiếm trên 20% YLD. Gánh 
nặng toàn cầu của bệnh tâm thần được minh 
chứng bởi những con số này.

Các loại bệnh tâm thần

Việc hiểu rõ sự đa dạng của các vấn đề sức 
khỏe gây ra các  rối loạn tâm thần là rất quan 
trọng. Các thể bệnh khác nhau của chứng tự 
kỷ ở trẻ em và hiếu động thái quá, trầm cảm 
và tâm thần phân liệt, lạm dụng rượu cồn và 
thuốc phiện, bệnh Alzheimer, suy giảm nhận 
thức, đều nằm trong phạm vi sức khỏe tâm 
thần (xem Hộp 1). Cho dù có nhiều các bệnh 
tâm thần khác nhau, các chứng bệnh phổ biến 
đều có liên quan tới rối loạn tâm thần ví dụ 
như tâm thần phân liệt. Nhóm những rối loạn 
này chiếm chiếm đa số tại các bệnh viện tâm 

thần ở các nước đang phát triển. Những rối 
loạn này thường gây ra tàn tật và và cần phải 
được xử lý bởi một phương pháp tiếp cận từ 
đa chiều bao gồm điều trị y tế và phục hồi 
chức năng để đảm bảo kết quả điều trị tốt 
nhất có thể.

Trong bối cảnh y tế nói chung, những ưu tiên 
về sức khỏe tâm thần chủ yếu tập trung vào 
những rối loạn về trầm cảm và lo âu (thường 
cho là “những rối loạn tâm thần phổ biến”) và 
lạm dụng rượu cồn. Những rối loạn phổ biến 
này mang một số triệu chứng không điển hình 
và khó giải thích về mặt y khoa (ví dụ mệt 
mỏi, yếu sức, đau nhức), các triệu chứng về 
hành vi (như rối loạn và mất vị giác) và những 
triệu chứng về tâm lý (như việc mất đi hứng 
thú sống và cảm giác  tự sát). Để biết chi tiết 
về những triệu chứng của các rối lọan tâm 
thần phổ biến, vui lòng xem phần phụ cung 
cấp dịch vụ trong Phần 4 Các chuyên gia y tế có 
thể giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong sức 
khỏe tâm thần như thế nào?

Bằng chứng của một cuộc khủng hoảng về 
nhu cầu chưa được đáp ứng đang tăng lên của 
hàng triệu người mắc những rối loạn kiểu này 
ngày càng nhiều trong vòng vài thập kỷ gần 
đây, với một tỷ lệ mắc cao ở các quốc gia có 
thu nhập thấp. Nhiều nghiên cứu tiết lộ thống 
kê tỷ lệ mắc lên tới 20% ở phụ nữ và có tới 40% 
người trưởng thành có nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe ban đầu trong một số cộng đồng. Những 
rối loạn này thường  diễn ra theo một chu kỳ 
lặp đi lặp lạivới 40% bệnh nhân trong các hệ 
thống điều trị vẫn bị bệnh trong 12 tháng 
hoặc hơn. Bệnh nhân thường liên lạc với bác 
sĩ  nhưng do kỳ thị và những yếu tố khác, họ 
vẫn muốn được tư vấn về những bệnh về cơ 
thể hơn là những bệnh về tâm lý. Thực ra, đây 
là một vấn đề then chốt trong việc sử dụng 
những thuật ngữ kiểu như “trầm cảm” khi hầu 
hết những nhân viên y tế ở các quốc gia phát 
triển đơn giản không gặp phải những bệnh 
nhân phàn nàn về cảm giác “bị trầm cảm”

hình 2: 5 Nguyên nhân hàng đầu của số 
năm sống chung với tàn tật, phân theo giới 

tính, trong số những người từ 15-44 tuổi

Nguồn: Trích từ Báo Cáo Y Tế Thế Giới 2011: Sức khỏe tâm 
thần: cách hiểu mới, hi  vọng mới. Geneva, Tổ Chức Y Tế Thế 
Giới, 2001a

% Nữ giới % Nam giới

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Unipolar

dep
re

ssi
ve

diso
rd

ers
Alco

hol  u
se

diso
rd

ers
Sch

izo
p hre

nia
I ro

n d
efic

iency
an

aem
ia

Bipolar
affe

ctiv
e 

diso
rd

er



7Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Bệnh tâm thần là gì?

và tai nạn giao thông với tỷ lệ cao ở các quốc 
gia đang phát triển. Đến nay, đa phần những 
người lạm dụng rượu cồn chỉ xuất hiện ở 
những trung tâm y tế đa khoa để nhận sự điều 
trị khi đã bị thương tật hoặc ốm đau do lạm 
dụng đồ uống có cồn; không có sự hỗ trợ về 
thực chất của vấn đề nghiện chất.

Rối loạn tâm thần  xét theo khía canh độ tuổi là 
những vấn đề ít được đề cập tại các nước đang 
phát triển. Mức độ nhận thức kém trong cộng 
đồng và nhân viên y tế về bệnh tâm thần ở trẻ 
em và người cao tuổi là những thách thức lớn 
nhất trong việc xây dựng những dịch vụ phù 
hợp dành cho các nhóm này. Những bệnh tâm 
thần ở trẻ em có mức độ tương đương với vấn 
đề chậm phát triển về tâm thần.nhưng bằng 
chứng cho thấy có ít sự quan tâm tới nhu cầu 
cung cấp dịch vụ cho trẻ mắc chứng tự kỷ, quá 
hoạt náo và mất khả năng học tập. Ở nhóm 
người cao tuổi, những khái niệm và cơ chế 
chăm sóc chứng suy giảm trí nhớ chưa được 
nhận thức đầy đủ tại các nước đang phát triển 
nhất là trong bối cảnh khi mà tỷ lệ người già 
đang ngày càng tăng nhanh, gồm cả các nước 
đang phát triển trong Khu vực Tây Thái bình 
dương. Những nghiên cứu gần đây về thái độ 
cộng đồng cho thấy đối với phần lớn người 
dân những  triệu chứng tuơng tự như chứng 
suy giảm trí nhớ được cho là những biểu hiện 
bình thường khi người ta có tuổi chứ không 
phải là bệnh.

Văn hóa và bệnh tâm thần

Có một mối quan hệ mật thiết giữa yếu tố văn 
hóa và các vấn đề sức khỏe. Văn hóa có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần theo nhiều 
cách khác nhau:

! hiểu biết về bệnh tâm thần: các nền văn 
hóa khác nhau có sự hiểu biết về bệnh tâm 
thần khác nhau. Những  rối loạn thường đi 
cùng với bệnh tâm thần là rối loạn tâm thần 
trầm trọng như tâm thần phân liệt. Bệnh nhân 
hay nhân viên y tế ở nhiều quốc gia đang phát 
triển ít khi nhìn nhận các rối loại tâm thần phổ 

hộp 1: Các loại rối loạn tâm thần

Rối loạn tâm thần trầm trọng:
! Tâm thần phân liệt: một kiểu rối loạn thường 
mang tính kinh niên và được đặc trưng bằng 
niềm tin kỳ cục (ảo tưởng), những ảo giác 
kỳ cục và một sự thay về hành vi có thể được 
nhận thấy rõ.
! Rối loạn ảnh hưởng lưỡng cực: một kiểu rối 
loạn gây ra sự dao động tâm trạng một cách dữ 
dội ở con người.
! Chứng rối loạn tâm thần ngắn: những rối loạn 
xảy ra trong khoảng thời gian ngắn (kéo dài tới 
một tháng), đột ngột ngay từ lúc mới xuất hiện 
và đi kèm với những xáo trộn dữ dội về hành 
vi. Trong một số trường hợp, có thể là do các 
nguyên nhân hữu cơ như nhiễm trùng não.  

Rối loạn tâm thần phổ biến:
! Bao gồm trầm cảm, lo âu, hoảng loạn, ám 
ảnh và triệu chứng thể chất chưa được giải 
thích về mặt y học. Đây là những kiểu rối loạn 
tâm thần phổ biến nhất trong cộng đồng.

Lạm dụng các chất: gồm có lạm dụng về chất 
cồn, thuốc lá và thuốc phiện

Rối loạn tâm thần ở những người có tuổi: 
Bao gồm bệnh mất trí, một loại bệnh về não 
ảnh hưởng đáng kể đến những người ở độ tuổi 
trên 60.

Rối loạn tâm thần ở trẻ em: Bao gồm rất 
nhiều vấn đề như chậm phát triển trí tuệ, tự 
kỷ, hiếu động thái quá, trầm cảm và những 
khuyết tật về khả năng nhận biết, tiếp thu.

Lạm dụng rượu cồn là một vấn đề về sức khỏe 
tâm thần khác được cho là đáng kể trong lĩnh 
vực y tế công cộng ở các nước đang phát triển. 
Ngày càng có nhiều bằng chứng về việc lạm 
dụng đồ uống có cồn ngoài việc là một chứng 
nghiện phổ biến nhất ở những quốc gia đang 
phát triển, việc lạm dụng này còn có những 
ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe thể chất và 
tâm thần của người uống và là nguyên nhân 
chính dẫn đến sự bần cùng hóa ở các gia đình 
vốn đã nghèo. Có thể xem việc lạm dụng rượu 
cồn là yếu tố chủ yếu gây ra bạo lực gia đình 
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biến (trầm cảm và lo âu) và các vấn đề liên 
quan đến việc lệ thuộc rượu cồn, hay ma túy, 
là những bệnh tâm thần. Mặc dù nhân viên y 
tế cần phải ý thức đầy đủ về những bệnh tâm 
thần này, việc sử dụng tên gọi mang ý kỳ thị có 
thể khiến cho các vấn đề của bệnh nhân trở 
nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, có thể sử dụng 
những từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh tại chỗ 
để miêu tả sự căng thẳng hoặc sự phiền não về 
cảm xúc trong khi đưa ra chẩn đoán.
! Ngôn ngữ để mô tả sự căng thẳng về cảm 
xúc: miêu tả cảm xúc của con người và bệnh 
tật theo những ngôn ngữ khác nhau. Từ “trầm 
cảm” nghĩa là sự phiền muộn và được sử dụng 
để miêu tả một cảm giác (tôi cảm thấy phiền 
muộn) và một căn bệnh (bệnh nhân đang 
mắc phải chứng trầm cảm). Tuy nhiên, trong 
khi hầu hết các ngôn ngữ có từ ngữ miêu tả 
sự phiền muộn, nhiều ngôn ngữ không có từ 
ngữ để miêu tả trầm cảm như một căn bệnh. 
Do đó, việc hiểu các từ ngữ trong ngôn ngữ 
địa phương miêu tả chính xác nhất trầm cảm 
vừa là một cảm giác vừa là một căn bệnh là rất 
quan trọng. Đôi khi, những từ ngữ khác nhau 
đựợc sử dụng đối với hai nghĩa này. Trong một 
số trường hợp khác, cần phải sử dụng một 
cụm từ để chuyển tải ý nghĩa để mô tả trầm 
cảm như một căn bệnh.
! Niềm tin vào tà thuật và ma quỷ: Người 
dân trong nhiều xã hội tin rằng nguyên nhân 
bệnh tật của họ là do yêu thuật, tà ma hay 
các thế lực siêu nhiên. Có rất ít tiến bộ trong 
nỗ lực nhằm cải thiện quan điểm của bệnh 
nhân, vốn thường được chia sẻ trong phạm 
vi cộng đồng. Cách tiếp cận như thế chỉ càng 
khiến bệnh nhân cảm thấy không thoải mái. 
Thay vào đó, điều cần làm là tìm hiểu thêm 
về những quan niệm này và có cách giải thích 
các lý thuyết khoa học bằng một thứ ngôn ngữ 
đơn giản.
! Thầy tế, nhà tiên tri và chuyên gia về bệnh 
tâm thần: con người làm gì khi đau buồn?
Người bệnh tìm kiếm sự giúp đỡ từ rất nhiều 
những người cung cấp dịch vụ y tế hoặc 
những hệ thống y học cổ truyền và tôn giáo 

khác nhau gồm có liệu pháp vi lượng đồng 
căn, điều trị cổ truyền Ấn Độ, y học cổ truyền 
Trung Quốc, thầy lang, pháp sư, nhà tiên tri… 
Sở dĩ có điều này là do một số nguyên nhân. 
Trước tiên, y học hiện đại vẫn chưa thể chữa 
trị được tất cả các bệnh và điều này đặc biệt 
đúng đối với bệnh tâm thần. Thứ hai, nhiều 
người đánh đồng cảm xúc với các yếu tố xã hội 
hoặc tâm linh và chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ từ 
những người không thuộc lĩnh vực y tế. Thậm 
trí ở những nơi có thể dễ dàng tiếp cận với y 
học hiện đại, người ta vẫn thường chọn biện 
pháp tâm linh để chữa trầm cảm, lo âu, những 
vấn đề trong gia đình… Nhân viên y tế nên 
cố gắng tìm tiếng nói chung với các nhà chữa 
bệnh bằng tâm linh. Mặc dù các chuyên gia 
y tế có thể không đồng tình với cách thức họ 
chẩn đoán hoặc điều trị bệnh thì họ vẫn là đối 
tác trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, một 
nhà chữa bệnh bằng tâm linh một mực yêu 
cầu dừng điều trị y khoa, chuyển người bệnh 
cho họ xử trí.
! Tư vấn cho những người có vấn đề về sức 
khỏe tâm thần: Trong nhiều xã hội phương 
Tây, việc tư vấn để giúp những người gặp vấn 
đề về cảm xúc được dựa trên những thuyết về 
tâm lý hình thành từ trong môi trường văn hóa 
của họ. Những thuyết này là điều xa lạ đối với 
những quan niệm về văn hóa ở những nước 
phát triển. Điều này không có nghĩa là các liệu 
pháp tư vấn không có tác dụng ở nước phát 
triển. Tư vấn viên cần tìm kiếm các nguồn 
thông tin, phương pháp hình thành từ các nền 
văn hóa bản địa bởi vì những điều này có thể 
dễ được chấp nhận hơn.

Điều trị bệnh tâm thần

Có hai quan niệm chưa có nhiều cơ sở thực 
tiễn gắn liền với vấn đề điều trị bệnh tâm thần. 
Trước tiên đó là bệnh về sức khỏe tâm thần 
cần có chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Trong 
thực tế, đa phần những người mắc bệnh tâm 
thần có thể được xử trí bởi bác sĩ đa khoa được 
đào tạo hợp lý. Thực vậy, cần phải coi đây là 
mục tiêu của chính sách sức khỏe tâm thần ở 
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các nước phát triển, vì hầu hết bệnh nhân tự 
thân  họ không có ý định tìm kiếm giúp đỡ từ 
những chuyên gia sức khỏe tâm thần

Quan niệm thứ hai cho rằng một khi đã mắc 
bệnh tâm thần thì can thiệp về y tế không 
làm gì được nhiều cho người bệnh.  Quan 
niệm này phủ nhận những tiến bộ về điều trị 
bằng thuốc và tâm lý trị liệu dành cho một số 
chứng loạn thần. Có những phương pháp điều 
trị tương đối rẻ tiền và hiệu quả cho hầu hết 
bệnh tâm thần bao gồm cả tâm thần phân liệt 
và trầm cảm. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân ở 
những quốc gia đang phát triển không được 
tiếp cận những phương pháp này. Thay vào đó, 
họ có thể được cho dùng thuốc ngủ, vitamin 
và các loại thuốc khác để điều trị các triệu 
chứng của họ và họ phải trải qua vô số các biện 
pháp thăm khám và xét nghiệm. Hộp 2 tổng 
kết điều trị cho những rối loạn tâm thần trong 
khi Hộp 3 thảo luận về chứng động kinh.

Những quan niệm này hoàn toàn khác với 
những diễn giải về y sinh về những bệnh tâm 
thần. Chúng ta cũng cần lưu ý không y học hóa 
những vấn đề xã hội. Thực vậy, cũng phải công 
nhận rằng nhiều chứng rối loạn tâm thần liên 
quan mật thiết hoặc do các vấn đề xã hội gây 
ra. Tuy nhiên điều này cũng đúng đối với các 
bệnh lây nhiễm. Do đó, trầm cảm và các rối 
nhiễu tâm thần khác là tương tự như những 
vấn đề sức khỏe khác như bệnh lao, một bệnh 
gắn liền với nghèo đói nhưng dù sao cũng là 
một thể bênh. Dĩ nhiên, nhiều chứng rối loạn 
tâm thần không có biểu hiện bệnh lý thực thể 
rõ ràng, cho thấy những thay đổi về cấu trúc 
não bộ. Tuy nhiên nhờ có những tiến bộ gần 
đây, chúng ta đã hiểu rõ hơn về não bộ và điều 
này cho phép chúng ta lý giải về các cơ chế 
bệnh tâm thần vê mặt sinh học nhiều hơn so 
với trước kia. Một lý do quan trọng khác đối 

với một triển vọng y sinh về những rối loạn 
tâm thần là nó cho phép những người mắc 
phải tìm kiếm sự giúp đỡ ngắn hạn. Luận điểm 
cho y tế công cộng  cần phải được hướng tới 
những sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội, 
những điều là nguyên nhân sâu xa của hầu hết 
những vấn đề về sức khỏe và có ý nghĩa đối với 
một chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, điều này 
không giải tỏa được tâm lý cho những ai đang 
có ý định tự tử ngay ngày hôm nay.

hộp 2: Điều trị cho bệnh tâm thần

Điều trị bằng thuốc phổ biến:

! Thuốc chống loạn thần (chlorpromazine, 
trifluoperazine, haloperidol, risperidone, 
olanzapine, clozapine và các thuốc khác) đối 
với chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng và 
rối loạn nghiêm trọng về hành vi.
! Thuốc chống trầm cảm (amitryptiline, 
imipramine, nortyptiline, desipramine, 
fluoxetine, fluvoxamin, sertraline và các thuốc 
khác) đối với chứng loạn thần thông thường và
! Thuốc giải lo âu (diazepam, alparazolam, 
nitrazepam, lorazepam, chlordiazepoxide) để 
sử dụng ngắn hạn trong vấn đề về giấc ngủ, lo 
âu và thuốc giải độc cho người nghiện đồ uống 
chứa cồn.  

Điều trị tâm lý: 
! Giải thích và giáo dục về bệnh
! Tập thở và thiền
! Giải quyết vấn đề, và
! Tư vấn hôn nhân và gia đình

Can thiệp xã hội:
! Giúp đỡ về các vấn đề xã hội như thất nghiệp, 
bạo lực gia đình, vấn đề nhà ở, thường được 
xem xét bởi các cơ quan thẩm quyển trong 
việc đối mặt với những vấn đề này và
! xây dựng mạng lưới hỗ trợ xã hội
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hộp 3: Chứng động kinh: đây có phải là một bệnh tâm thần?

Thực ra, chứng động kinh không phải là một bệnh tâm thần. Nó xuất hiện do những thay đổi về 
xung điện trong bộ não gây ra. Tuy vậy, chứng động kinh thường được xem là một vấn đề sức khỏe 
tâm thần vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều nền văn hóa tin rằng chứng động kinh do các thế lực siêu 
nhiên gây ra, chẳng hạn như yêu thuật, tương tự một số loại bệnh tâm thần. Trong những cơ động 
kinh cục bộ, có thể thấy những hành vi kỳ quặc. Nhiều người mắc chứng động kinh làm gia tăng vấn 
đề về cảm xúc. Chứng loạn tâm thần, trầm cảm và có hành vi tự tử thường phổ biến hơn ở những 
người bị động kinh. Chứng động kinh có thể khiến cho người ta căng thẳng nặng nề. Cuối cùng, 
một loại  động kinh ở người trưởng thành (động kinh chuyển dạng) là tâm lý trọn vẹn ban đầu. Do 
vậy, việc không bỏ qua nhu cầu về tâm lý xã hội của người bị động kinh là rất quan trọng
Có nhiều kiểu động kinh khác nhau ở trẻ em và người lớn. Tốt nhất, tất cả những người bị chứng 
động kinh nên được đánh giá ít nhất một lần bởi nhân viên y tế đủ trình độ, và nếu có thể thì bởi 
một chuyên gia thần kinh hoặc tâm thần học. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người 
lên cơn lần đầu sau độ tuổi 30. Lý do chính là để đảm bảo người đó không mắc phải một bệnh mà 
bệnh đó gây ra chứng động kinh. Vì thế chẩn đoán về động kinh thường có nghĩa là bệnh nhân phải 
dùng thuốc trong một thời gian dài, có thể gây ra tác dụng phụ và có thể phải hạn chế một số hoạt 
động. Chẩn đoán đúng là việc cực kì quan trọng. Thuốc được sử dụng phổ biến nhất trong điều trị 
động kinh ở người lớn là phenonbrabitone, phenytoin, carbamazepine và sodium valproate. Ở trẻ 
em, thuốc dùng tốt để điều trị một số kiểu động kinh là ethosuximide.
Người mắc chứng động kinh được khuyên là nên tạo nhiều thay đổi trong lối sống của họ chẳng 
hạn như đảm bảo ăn uống điều độ, đặc biệt hạn chế dùng chất cồn, tránh tập thể lực quá nặng và 
tránh những tình huống dẫn tới căng thẳng hay phấn khích đột ngột hoặc tâm trạng bị căng thẳng.
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

2. Mối liên quan giữa nghèo đói, 
giới tính và sức khỏe tâm thần?
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Gánh nặng về rối loạn tâm thần tác động 
lên những mảng xã hội khác nhau thì 

không giống nhau. Phần này sẽ đưa ra những 
bằng chứng về mối liên quan giữa nghèo đói, 
giới tính và sức khỏe tâm thần.

Nghèo đói và sức khỏe tâm thần

Các chuyên gia y tế và các nhà hoạch định 
chính sách y tế có thái độ phủ nhận hoặc 
nghi ngờ mối quan hệ giữa bệnh tâm thần và 
nghèo đói. Xét trên góc độ những bệnh không 
truyền nhiễm như bệnh tiểu đường và bệnh 
tim mạch thì thái độ này   có lẽ là dễ hiểu. 
Nhân viên y tế có thể nhận thấy rằng bệnh 
tâm thần không được ưu tiên bằng những vấn 

đề sức khỏe khác. Quan điểm này là do thiếu 
hiểu biết và hiểu sai thông tin về bệnh tâm 
thần và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống 
con người.

Nghèo đói là một trong số những yếu tố có 
ảnh hưởng lớn nhất tới sức khỏe tâm thần. 
Ở các quốc gia phát triển và đang phát triển 
thì đó vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả 
của chứng rối loạn tâm thần. Các nhóm đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn khốn đốn phải 
đối mặt với gánh nặng lớn nhất về khả năng 
dễ bị thương tổn từ những rối loạn như vậy. 
Những nhóm này bao gồm phụ nữ; người di 
cư, đặc biệt là người tị nạn và người thay đổi 

2. Mối liên quan giữa nghèo đói, giới tính và sức khỏe tâm thần?

Bảng 1: Những yếu tố  đi kèm với tỷ lệ mắc và tình hình mắc bệnh tâm thần.

Yếu tố dân số
Những khu đô thị nghèo ở các nước Bắc Âu cho thấy tỷ lệ bị rối loạn tâm thần chức năng cao hơn.
Trong số những người vô gia cư ở Los Angeles,  tỷ lệ mắc các bệnh tâm thần mạn tính và nghiện chất 
cao.
Tại Pháp, rối loạn tâm lý tăng cao hơn lên ở những người nhận phúc lợi xã hội
Trong số trẻ em Mỹ, tình trạng mắc bệnh tâm thần gây tàn tật phổ biến ở những bé trai, những trẻ em 
sống trong gia đình chỉ có bố hoặc mẹ và có thu nhập thấp, trẻ em với mức độ giáo dục tương đối thấp
Ở Mỹ bệnh lý tâm thần phổ biến ở những trẻ em không có sự chăm sóc từ gia đình
Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm và rối loạn căng thẳng chấn thương tâm lý theo sau (PTSD) ở các cựu binh 
chiến tranh cao hơn so với những bệnh nhân tương tự tại các cơ sở chăm sóc ban dầu trong khu vực 
tư nhân.
Nan nhân bị chấn thương, đặc biệt là những nạn nhân bị tấn công tình dục, dễ bị chứng trầm cảm và 
lạm dụng rượu cồn.
Người Mỹ bản địa gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần ở mức độ rủi ro cao hơn so với các nhóm dân 
tộc khác ở Mỹ.

a Hasson L. và cộng sự. Nghiên cứu so sánh tại Bắc Âu về bệnh tâm thần phân khu: Tỷ lệ xúc tiến và sử dụng dịch vụ đối với bệnh nhân tâm 
thần chức năng, 1998, 97:315 – 20.
b Koegel P. và cộng sự. Việc sử dụng các dịch vụ về lạm dụng chất và về sức khỏe tâm thần ở những người trưởng thành ở Los Angeles. Chăm 
Sóc Y Tế, 1997, 37:306-317
c Kovess V. và cộng sự. Sức khỏe tâm thần và sử dụng dịch vụ chăm sóc ở những người pháp nhận trợ cấp xã hội. Dịch tế học thần kinh và tâm 
thần xã hội, 1999, 34:588 – 594
d Halfon, N., Newacheck, P. Phạm vi và ảnh hưởng của tình trạng sức khỏe tâm thần bại liệt của trẻ em Mỹ do báo cáo từ phía cha mẹ. Tạp chí 
Viện Tâm thần Trẻ em và Thanh niên Mỹ, 1999, 38:600-9
e Schneiderman M. và cộng sự. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em không có sự chăm sóc từ gia đình. Phúc lợi trẻ em, 
1998,77:29-40
f Hankin C.S và cộng sự. Rối loạn tâm thần và điều trị rối loạn tâm thần đối với bệnh nhân ngoại trú Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Nghiên cứu 
về sức khỏe cựu chiến binh. Tạp chí tâm thần học nước Mỹ, 1999a, 156:1924-1930.
g Hankin C.S và cộng sự. Phạm vi các triệu chứng trầm cảm và lạm dụng rượu cồn ở nữ bệnh nhân cựu chiến binh Mỹ điều trị ngoại trú, 
những người có báo cáo bị tấn công tình dục khi ở trong quân đội. Tạp chí về căng thẳng và tổn thương tâm lý, 1999b, 12:601-612.
h King J. Denver. Khảo sát nhu cầu sức khỏe tâm thần Ấn Mỹ. Nghiên cứu sức khỏe tâm thần người bản địa Alaska và Ấn Mỹ, 1999, 8:1-12
Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Kế hoạch và ngân sách để cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách về sức khỏe tâm thần và gói hướng 
dẫn dịch vụ Geneva, 2003d
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chỗ ở; những người sống trong bần cùng như 
cư dân ở những khu ổ chuột; những người bị 
chấn thương từ những cuộc xung đột và chiến 
tranh; trẻ em và thanh niên trải qua sự nuôi 
nấng gián đoạn; và những người dân bản địa.

Việc nhiều thương tổn xảy ra đồng thời ở một 
cá nhân là phổ biến. Người nghèo thường trải 
qua nghịch cảnh về tâm lý và môi trường khiến 
cho những tổn thương của họ từ rối loạn tâm 
thần ngày càng tăng lên. Những người bị rối 
loạn tâm thần đặc biệt là bệnh mạn tính có 
nguy cơ bị thất nghiệp, vô gia cư, và sự kì thị 
của xã hội, tất cả những điều này làm  nguy cơ 
nghèo đói tăng lên. Mặc dù sự tổn thương của 
họ cao hơn, những người nghèo cũng phải đối 
mặt với những trở ngại đáng kể khi tiếp cận với 
những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có 
thể là không có khả năng chi trả, không sẵn 
có hoặc không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Khi trình bày bằng chứng và ý nghĩa của các 
yếu tố kinh tế xã hội quyết định đến sức khỏe 
tâm thần, phần này tập trung vào hai rối loạn 
là trầm cảm và lo âu. Sở dĩ chọn trầm cảm bởi 
vì đây là chứng rối loạn tâm thần phổ biến 
nhất và người ta cho rằng nó là gánh nặng sức 
khỏe cộng đồng lớn nhất. Sau đó, phần này 
cũng sẽ xem xét ngắn gọn về mối liên quan 
giữa nghèo đói và rối loạn tâm thần.

Những mối liên hệ nhân quả giữa các yếu 
tố kinh tế xã hội và bệnh trầm cảm

Hiện nay có cơ sở bằng chứng quan trọng chỉ 
ra mối liên quan giữa nghèo đói hay những 
bất công xã hội và bệnh trầm cảm ở các nước 
phát triển. Ngày càng có nhiều bằng chứng 
khẳng định mối liên quan giữa tình trạng thiệt 
thòi về kinh tế và bệnh trầm cảm ở Châu Á  và 
Thái Bình Dương.

Nhiều yếu tố kinh tế xã hội cấp vĩ mô nằm 
ngoài lĩnh vực sức khỏe truyền thống cũng 
ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các 
người dân và xã hội. Bảng 1 trình bày những 
yếu tố dân số đi cùng với phạm vi và tác động 

cao hơn của bệnh tâm thần. Những chính 
sách có thể và thực sự có ảnh hưởng tới nhiều 
trong số những yếu tố này thông qua những 
tác động trực tiếp hay gián tiếp. Vì nhiều yếu 
tố kinh tế xã hội có mối quan hệ qua lại với 
nhau, những thay đổi về chính sách trong một 
lĩnh vực có thể mang lại những tác động đan 
xen tới những lĩnh vực khác, có thể ảnh hưởng 
đến sức khỏe tâm thần một cách tích cực, 
hoặc tiêu cực. Chẳng hạn, các chính sách giảm 
đói nghèo một cách tuyệt đối và tương đối 
gần như có xu hướng tác động tích cực đáng 
kể đối với những rối loạn tâm thần. Luật pháp 
và những chính sách liên quan tới nhà ở làm 
giảm vô gia cư và cải thiện chất lượng và sự sẵn 
có về quỹ nhà ở có thể có ảnh hưởng tích cực 
tới tỷ lệ mắc các chứng rối loạn tâm thần. Tạo 
việc làm và các biện pháp thực hành tạo việc 
làm tốt là rất cần thiết đối với sức khỏe tâm 
thần của lực lượng lao động của một quốc gia. 
Những khuynh hướng toàn cầu như đô thị hóa 
có kết quả tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần 
của người dân. Tuy nhiên, chính phủ, những 
nhà hoạch định chính sách và những người lập 
kế hoạch thường không tính đến hoặc không 
nhận thức về những hậu quả của sức khỏe 
tâm thần đối với những thay đổi trong những 
chính sách kinh tế xã hội.

Những yếu tố kinh tế xã hội liệu có gây ra 
trầm cảm?

Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra mối  
liên quan giữa tình trạng kinh tế xã hội thấp 
với trầm cảm, điều này được tổng kết lại trong 
phần này.

Nghèo đói. Nghèo đói và tình trạng thất 
nghiệp đi kèm với nhau, trình độ giáo dục 
thấp, sự nghèo khổ và vô gia cư đang lan 
rộng không chỉ ở những nước nghèo mà còn 
ở những dân tộc thiểu số ở những nước giàu. 
Dữ liệu khảo sát quốc gia tại Brazil, Chi-lê, Ấn 
Độ, Zim-ba-buê cho thấy những rối loạn tâm 
thần ở người nghèo cao hơn khoảng hai lần ở 
so với ở người giàu. Một đánh giá tông hợp 15 
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trung vị mắc những 
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từ In-đô-nê-xia tìm ra những mối liên quan 
chặt chẽ giữa trầm cảm và những tiện nghi 
gia đình ví dụ như điện và vấn đề sở hữu một 
chiếc TV. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ trầm 
cảm, ở những ngôi làng kém phát triển nhất, 
gấp hai lần so với ở những ngôi làng phát triển 
nhất. Một nghiên cứu chăm sóc ban đầu cho 
biết có một mối liên quan chặt chẽ giữa những 
chỉ số về nghèo đói ví dụ như là nợ nần hay 
không có khả năng mua thực phẩm và trầm 
cảm, thậm chí sau khi điều chỉnh tác động của 
một số biến số. Những nghiên cứu khác cho 
thấy có mối liên quan giữa trầm cảm với các 
chỉ số khác như thất nghiệp, thu nhập thấp và 
địa vị xã hội. Bằng chứng từ những nghiên cứu 
tiến cứu theo chiều dọc ở những quốc gia kém 
phát triển hơn ngoài Khu vực cũng chỉ ra rằng 
sự yếu kém về kinh tế có liên quan tới tỷ lệ mắc 
và sự tồn tại dai dẳng của bệnh trầm cảm.

Giáo dục thấp và thiếu kiểm soát đối với các 
nguồn lực: Một trong những dự đoán nhất 
quán về rối loạn tâm thần trong các nghiên 
cứu ở quốc gia đang phát triển đó là sự thiếu 
giáo dục. Giáo dục có thể cung cấp phương 
tiện thoát nghèo và những cách khác nhau để 
giải quyết các vấn đề. 30 Giáo dục thấp thường 
có liên quan mật thiết với nghèo đói, nổi lên 
như một yếu tố gắn chặt với tỷ lệ mắc trầm 
cảm ở nhiều quốc gia đang phát triển. 31 Cơ 
chế mà qua đó giáo dục có thể bảo vệ người ta 
khỏi sự trầm cảm là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, 
giáo dục có thể là một quyết định quan trọng 
đối với những cơ hội trong hiện tại và tương 
lai, cải thiện sức khỏe tâm thần trong cuộc 
sống sau này. Có những căng thẳng vật chất rõ 
ràng đồng hành với đói nghèo. Những lo lắng 
thường ngày về những khoản chi phí, khả năng 
chi trả cho thực phẩm trong bối cảnh mặt lạm 
phát và việc làm không đảm bảo được xem là 
làm suy kiệt ngay cả những con người có ý chí 
kiên cường nhất. Những người bị bất ổn về tài 
chính ít có khả năng đương đầu với những thử 
thách mới (xem Hộp 4). Ở những nhóm dân 
cư không đồng đều về thu nhập, tình trạng 
thiếu việc làm và thất nghiệp cao, thiếu cơ hội 

hình 3: Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm ở nhóm 
thu nhập thấp và cao tại một số quốc gia

Ghi chú: Đường in đậm nằm ngang ở 1.0 cho thấy ở những 
nơi mà tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm ở nhóm có thu nhập cao và 
thu nhập thấp là như nhau. Bên trên dòng này là tỷ lệ người 
thu nhập thấp có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm cao hơn.
a Một nghiên cứu của Awas M. cs. Những bệnh rối loạn 

tâm thần chính tại Butajlira, phía Nam Ethiopia. Acta 
Psychiatrica Scandinavica, 1999,100 (Bổ sung 397):56-64 

b Lindeman S. cs. Tỷ lệ mắc trong vòng 12 tháng và những 
yếu tố nguy cơ chính về các trường hợp mắc bệnh trầm 
cảm tại Phần Lan: mẫu đại diện gồm 5,993 người trưởng 
thành. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000, 102:178-184.

c Wittchen H.U. cs. Tỷ lệ mắc các chứng rối loạn tâm thần 
và các bệnh lý tâm thần ở thanh niên và trẻ vị thành niên. 
Y học tâm thần, 1998, 28:109-126.

d Bijl R.V. cs. Tỷ lệ mắc chứng rối loạn tâm thần trong dân 
cư, kết quả của Nghiên cứu tình hình và Khảo sát sức 
khỏe tâm thần của Hà Lan (NEMESIS). Dịch tễ học tâm 
thần và Tâm thần xã hội, 1998, 33:587-595.

e Kessler R.C. cs. Tỷ lệ mắc rối loạn thâm thần DSM-III-R 
trong đời và trong vòng 12 tháng tại Hoa Kỳ. Kết quả từ 
Khảo sát đồng mắc quốc gia Dữ liệu về Tâm thần, 1994, 
51:8-19.

f Abas M.A., Broadhead J.C. Trầm cảm và lo âu trong số 
phụ nữ ở thành thị tại Zimbabwe. Y học tâm thần, 1997, 
17:59-71.

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới. Báo cáo y tế thế giới: Sức khỏe 
tâm thần: các hiểu mới, hy vọng mới. Geneva, 2001a.

rối loạn tâm thần ở nhóm theo phân khúc 
kinh tế xã hội cao nhất và thấp nhất là 2,1:1 
trong một năm và 1,4:1 trong cả đời. Hình 3 
cho thấy trầm cảm ở người nghèo phổ biến 
hơn ở người giàu. Một nghiên cứu cộng đồng 
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và bảo trợ xã hội có thể dẫn tới cảm giác tuyệt 
vọng, giận giữ và chán nản.

Khủng hoảng về kinh tế xã hội. Sự thay 
đổi nhanh chóng và những tiêu chuẩn sống 
suy giảm liên quan đến khủng hoảng và trục 
trặc về kinh tế, xã hội gần đây đã được chứng 
kiến ở nhiều nơi thuộc Châu Á gây ra sự bất 
ổn quy mô chưa từng có. Những thay đổi về 
kinh tế và xã hội trên quy mô rộng lớn làm 
gia tăng đói nghèo, gây chia rẽ và bất ổn xã 
hội, có thể lấn áp khả năng đối phó của các 
hộ gia đình. Cụ thể, các thành viên của các hộ 
gia đình trung lưu có thể lần đầu tiên phải đối 
măt với những nguy cơ gồm cả nguy cơ mất 
đi các khoản thu nhập và khả năng để kiểm 
soát cuộc sống của họ. Trong những trường 
hợp như vậy, những thành quả về y tế và giáo 
dục vốn được tích lũy một cách chậm chập 
sẽ không còn với một số lượng lớn người trải 
qua “sự xuống cấp” từ những người có cuộc 
sống tương đối thoải mái trở thành những đối 
tượng khó khăn .

Những xung đột và những thảm họa: Người 
ta ước tính trên toàn cầu có khoảng 50 triệu 
người tị nạn hoặc là di dời chỗ ở trong nước.

Ngoài ra, hàng triệu người bị ảnh hưởng từ 
những thảm họa tự nhiên bao gồm động đất, 
sóng thần, bão lũ, bão nhiệt đới và những 
tai họa có quy mô lớn tương tự. Những tình 
huống như thế ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe 
tâm thần của những người liên quan, hầu hết 
những người sống ở những nước đang phát 
triển với khả năng để xử lý những vấn đề này 
là cực kỳ hạn chế.  Một phần ba đến một nửa 
những người bị ảnh hưởng bị căng thẳng về 
tinh thân. Kết quả chẩn đoán thường thấy là 
chứng rối loạn căng thẳng khậu chấn thương 
(PTSD). Một nghiên cứu từ Trung Quốc phát 
hiện ra tỷ lệ cao mắc các triệu chứng tâm lý và 
một cuộc sống kém chất lượng trong số những 
người sống sót từ động đất. Nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng việc hỗ trợ sau thảm họa có hiệu 
quả trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe.

Yếu tố môi trường và gia đình: Nhiều yếu 
tố môi trường và xã hội có thể ảnh hưởng đến 
sự bắt đầu, quá trình phát triển và kết quả của 
những rối loạn tâm thần. Con người thường 
trải qua một loạt sự kiện trong cuộc sống, 
lớn hay nhỏ, tích cực hay tiêu cực. Người ta 
quan sát thấy có sự tích lũy sự kiện cuộc sống 
ngay trước khi bắt đầu xuất hiện những rối 

hộp 4: Vô vọng đeo đuổi: Nợ nần và nạn tự sát của nông dân Ấn Độ

Kể từ giữa những năm 1990, hạn hán kéo dài liên tục ở một số khu vực miền trung Ấn Độ dẫn tới 
mùa màng kém và hậu quả là thu nhập của người nông dân giảm đi. Những nông dân nghèo nhất 
là những người phải chịu đựng nhiều nhất. Họ không chứng minh được khả năng trả nợ và phải 
vay nặng lãi với mức lãi suất cắt cổ nhằm thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về tài chính. Khi mùa 
màng thất bát, những nông dân này phải đối mặt với sự lựa chọn khắc nghiệt là phải bán đi số tài 
sản ít ỏi còn lại của họ hoặc trở thành lao động ràng buộc cho chủ nợ của họ đến khi món nợ được 
hoàn trả. Vì thế, các vụ tự sát diễn ra là điều dễ hiểu. Theo báo cáo chính thức, trong những năm 
gần đây đã có trên 300 vụ nông dân tự sát . Mặc dù con số này nhỏ, chúng phải được xem xét trong 
bối cảnh đại diện cho một nhóm nghề nghiệp của những nông dân mưu sinh trong một khu vực 
địa lý xác định ở Ấn Độ. Có bằng chứng cho thấy những người nông dân từ “những địa vị tụt lại” bị 
ảnh hưởng nhiều hơn.
•	 Ainger K. Thị trường và mưa gió, Phần 1.Người theo chủ nghĩa quốc tế mới Tháng Giêng/ Tháng 

Hai 2003,353.
•	 Choudhary S. Những vụ tự sát của nông dân: Đến khi cái chết chia cách chúng ta. Cái nhìn từ 

Ấn Độ, ngày 7 tháng 6 năm 2004
•	 “Địa vị tụt lùi” đề cập chung đến những người mà địa vị tinh thần và trạng thái nghề nghiệp là 

trên mức “không thể động đến” nhưng họ vẫn bị khủng hoảng về mặt kinh tế và xã hội
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loạn tâm thần. Mặc dù sự kiện không mong 
muốn chiếm nhiều hơn trước khi bắt đầu 
hoặc tái phát rối loạn trầm cảm, mức độ xuất 
hiện của cả hai loại sự kiện (mong muốn hay 
không mong muốn) đều tăng lên trước khi 
xuất hiện những rối loạn tâm thần khác. Các 
nghiên cứu cho rằng mọi sự kiện lớn trong 
cuộc sống đóng vai trò như những tác nhân 
gây căng thẳng và xảy đến nhanh chóng và 
liên tục, đưa bệnh nhân đến các rối loạn tâm 
thần. Tác động này cũng được chứng minh 
là có liên quan tới một số bệnh thể chất khác 
ví dụ như nhồi máu cơ tim. Đã có các nỗ lực 
nghiên cứu trong một thời gian dài để tìm ra 
mối liên quan giữa rối loạn tâm  thần nặng 
(SMD) như tâm thần phân liệt và trầm cảm, 
với môi trường gia đình. Bằng chứng gần đây 

đã chứng minh mối liên quan rõ ràng giữa môi 
trường cảm xúc và xã hội trong các gia đình có 
người bị bệnh tâm thần phân liệt tái phát mặc 
dù không nhất thiết liên quan tới phát bệnh .

Mất sự hỗ trợ xã hội: Có những bằng chứng 
rõ ràng về sự thiếu trợ giúp xã hội có thể làm 
gia tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Trạng 
thái kinh tế xã hội thấp có thể làm giảm khả 
năng tham gia vào các hoạt động xã hội của 
một người. Sự đô thị hóa thiếu hoạch định đặt 
sức ép lên các hệ thống trợ giúp xã hội truyền 
thống ở các nước đang phát triển và điều này 
vẫn đang tiếp diễn. Thiếu trợ giúp xã hội và 
suy giảm các quan hệ thân thuộc là các yếu 
tố gây căng thẳng chủ yếu đối với hàng triệu 
lao động di cư tới những trung tâm đô thị ở 

hộp 5: Quan điểm của người nghèo về sự mệt mỏi thể xác và tinh thần

Khi được hỏi về sức khỏe, những người nghèo đề cập đến một loạt các thương tật và bệnh tật: gẫy 
chi, bỏng, bị ngộ độc do hóa chất và ô nhiễm, tiểu đường, viêm phổi, viêm phế quản, bệnh lao, 
HIV/AIDS, hen, tiêu chảy, thương hàn, sốt rét, các bệnh do ký sinh trùng gây ra từ nước nhiễm 
bẩn, nhiễm trùng da, và các bệnh về suy nhược khác. Họ thường đưa ra các vấn đề sức khỏe tâm 
thần cùng với với những lo ngại về thể chất và họ cũng thường thảo luận những khó khăn đi kèm 
việc lạm dụng rượu cồn và ma túy. Khi thảo luận nhóm những vấn đề như  căng thẳng, lo âu, trầm 
cảm, thiếu tự trọng, và tự sát nằm trong số những tác động của nghèo đói và sức khỏe yếu thường 
được đề cập. Một chủ đề được lặp lại nhiều lần là sự căng thẳng khi một người nào đó không có khả 
năng lo cho gia đình họ.

Người dân dễ dàng liên hệ nhiều hình thức bệnh tật với sự căng thẳng, đau khổ và khó chịu, nhưng 
thường đề cập cụ thể đến ba loại sau: HIV/AIDS, nghiện rượu cồn và ma túy. Ở Zambia, một 
nhóm thanh niên đã cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa nghèo đói và mại dâm, AIDS và cuối cùng 
là cái chết. Các thảo luận nhóm ở Argentina, Ghana, Jamaica, Thái Lan, Việt Nam và một số nước 
khác cũng đề cập đến HIV/AIDS và các bệnh có liên quan như là các vấn đề ảnh hưởng đến kế sinh 
nhai và gây căng thẳng trong gia đình đa thế hệ. Những người cho rằng sử dụng thuốc ma túy và 
nghiện rượu là những nguyên nhân gây ra bạo lực, bất ổn và trộm cắp xem việc tiêu tiền vào rượu 
cồn và những loại ma túy khác, tình trạng say xỉn ở nam giới, và bạo lực gia đình là những biểu hiện 
của nghèo đói. Nghiện rượu là khá phổ biến ở nam giới. Nhiều nhóm thảo luận từ tất cả các khu 
vực báo cáo về vấn đề về lạm dụng thể xác người phụ nữ khi người chồng say rượu trở về nhà, một 
số nhóm phát hiện rằng uống bia dẫn tới sự chung chạ và bệnh tật. Ở cả khu vực thành thị và nông 
thôn ở Châu Phi, người nghèo thường nhắc đến việc lạm dụng rượu hơn là nghiện ma túy. Nghiện 
ma túy được nhắc đến thường xuyên hơn ở những khu vực thành thị, đặc biệt là ở Mỹ La Tinh, Thái 
Lan và Việt Nam. Những người nghiện thuốc phiện rất khổ sở và gia đình họ cũng vậy. 

Narayan D. và cộng sự. Tiếng nói của người nghèo, lên tiếng cho một sự thay đổi. New York, Ấn Phẩm Đại Học Oxford  cho Ngân Hàng 
Thế Giới, 2003
Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Tổ chức về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Gói hướng dẫn về dịch vụ và chính sách sức khỏe tâm thần.  
Geneva, 2003b
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Châu Á. Những người di cư này bỏ lại phía sau 
họ hàng triệu người sống nhờ vào số tiền mà 
họ gửi về ở những vùng nông thôn. Đối với 
những phụ nữ trẻ kết hôn và sống xa nhà bố 
mẹ đẻ gần như cả năm không có người chồng 
bên cạnh, không khó để tưởng tượng tại sao 
họ có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn. Brown 
và Harris trong nghiên cứu ảnh hưởng của 
mình về nguồn gốc xã hội của bệnh trầm cảm 
đã chỉ ra các nhân tố như không có người để 
tâm sự là nguyên nhân làm tăng khả năng dễ 
mắc bệnh trầm cảm

Gánh nặng bệnh thể chất tăng lên: Có một 
sự liên quan dễ nhận thấy giữa nghèo đói và 
sự gia tăng gánh nặng các bệnh tật thể chất, 
cụ thể là các bệnh truyền nhiễm, và tiếp cận 
không đầy đủ các dịch vụ chăm sóc y tế có 
chất lượng và phù hợp với khả năng chi trả. 
Điều này có nghĩa là nhiều người nghèo gặp 
những vấn đề sức khỏe tâm thần không được 
chữa trị và họ phải chịu đựng trong một thời 
gian dài. Tương tự, sự hiện diện các của bệnh 
thể chất nặng ảnh hưởng đến sức khỏa tâm 
thần của các cá nhân cũng như cả gia đình họ. 
Những căn bệnh đe dọa tính mạng hay gây tàn 
tật nghiêm trọng bao gồm bệnh ung thư ở cả 
nam lẫn nữ đều có ảnh hưởng này. HIV/AIDS 
chính là ví dụ mô tả cho sự ảnh hưởng này. 
Dịch bệnh lan truyền nhanh chóng đã làm 
giảm đáng kể tăng trưởng kinh tế và tuổi thọ 
ở các quốc gia bị tác động nặng nề nhất. Hậu 
quả về sức khỏe tâm thần là rất lớn. Bản thân 
việc mắc bệnh và ảnh hưởng từ phân biệt đối 
xử và kỳ thị là yếu tố gây căng thẳng chính cho 
một bộ phận người bệnh. Những rối loạn bao 
gồm lo âu hay rối loạn trầm cảm cho đến rối 
loạn điều chỉnh. Cũng có thể tìm thấy những 
chứng rối loạn nhận thức nếu tìm  hiểu cụ thể 
hơn. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình 
phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và sau đó 
là sự căng thẳng từ cái chết yểu của thành viên 
mắc bệnh trong gia đình.

So sánh xã hội: Một mối quan hệ đối nghịch 
lớn tồn tại giữa địa vị xã hội và hậu quả sức 
khỏe tâm thần và thể chất. Kết quả sức khỏe 

bất lợi cao hơn 2 đến 2,5 lần ở những người có 
địa vị xã hội bất lợi nhất so với những người có 
địa vị xã hội cao nhất. Những căng thẳng tiềm 
ẩn do sự nghèo đói tuyệt đối có thể được xem 
là có sự khác biệt với  những căng thẳng tiềm 
ẩn do sự nghèo đói tương đối. Một cơ chế 
được đề xuất là cơ chế “so sánh liên quan đến 
nhận thức” trong đó mọi người được ý thức 
về những chênh lệch chủ yếu về tình trạng 
kinh tế xã hội. Hiểu biết về cách người giàu 
hơn hoặc “nửa kia” sống như thế nào có thể 
ảnh hưởng đến đời sống tâm lý và dó đó ảnh 
hưởng đến trạng  thái tâm lý và sức khỏe nói 
chung. Hộp 5 đưa ra một cái nhìn thông suốt 
về quan điểm của người nghèo vê bệnh của cơ 
thể và tinh thần.

Bệnh tâm thần có làm tình trạng nghèo đói 
trở nên tồi tệ hơn ?

Người ta ước tính rằng cứ 4 gia đình thì một 
gia đình có ít nhất một thành viên hiện đang 
mắc phải một rối loạn về hành vi hay tâm thần 
nào đó. Những rối loạn tâm thần ảnh hưởng 
nặng nề tới các cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
Các gia đình không chỉ phải hỗ trợ về tình cảm 
và vật chất mà cũng chịu những hậu quả tiêu 
cực từ sự phân biệt đối xử và kỳ thị. Gánh nặng 
lên các gia đình gồm có những khó khăn về 
kinh tế; gánh nặng tinh thân do bệnh tật, sự 
căng thẳng khi đối mặt với những hành vi càn 
quấy; xáo trộn nề nếp sinh hoạt gia đình và sự 
hạn chế tham gia các hoạt động xã hội. Các 
gia đình thường xuyên phải chi trả cho điều 
trị vì không có bảo hiểm hoặc do những rối 
loạn tâm thần không được chi trả trong phạm 
vi bảo hiểm.

Ngoài gánh nặng trực tiếp, cũng cần tính đến 
việc mất đi cơ hội. Những gia đình có một 
thành viên mắc phải một rối loạn tâm thần 
có thể cần phải điều chỉnh và gặp những yếu 
tố bất lợi cản trở những thành viên khác phát 
huy tối đa khả năng trong công việc, trong các 
mối quan hệ xã hội và giải trí. Các khía cạnh 
nhân đạo về gánh nặng của những rối loạn tâm 
thần  là quan trọng nhưng lại khó mà đánh giá 
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và định lượng. Các gia đình thường phải dành 
một phần thời gian đáng kể của họ để chăm 
sóc người thân bị mắc bệnh tâm thần và có thể 
phải chịu thiệt thòi về kinh tế xã hội do người 
bệnh không còn khả năng lao động.

Tác động về kinh tế: Tác động về kinh tế 
của rối loạn tâm thần là đa dạng, dai dẳng và 
đáng kể . Có thể tính các chi phí kinh tế trực 
tiếp nhưng những chi phí gián tiếp thường 
khó nắm bắt. Do vậy, những ước tính về ảnh 
hưởng kinh tế thường được đưa ra thấp hơn 
mức thực tế, vì các chi phí của cơ hội mất đi 
đối với các cá nhân và các gia đình không 
được không tính đến. Chi phí có thể xác định 
bao gồm chi phí về dịch vụ xã hội và sức khỏe, 
mất việc làm và sụt giảm năng suất lao động, 
ảnh hưởng đối với gia đình và người chăm 
sóc, mức độ an toàn công cộng và tội phạm, 
tác động tiêu cực do tử vong sớm. Chi phí trực 
tiếp có vẻ thấp ở những nước đang phát triển 
do mức độ sẵn có và diện bao phủ các dịch 
chăm sóc sức khỏe tâm thần thấp. Ở những 
nước này, chi phí gián tiếp phát sinh từ giảm 
năng suất lao động thường chiếm một phần 
lớn trong chi phí tổng thể hơn là các chi phí 
trực tiếp. Hơn nữa, các chi phí điều trị thấp 
(do thiếu điều trị) thực tế có thể làm tăng các 
chi phí gián tiếp cuối cùng do rối loạn không 
được điều trị và tình trạng tàn tật có liên quan 
tới bệnh.

Trầm cảm: Nghiên cứu đưa ra hai khả năng 
qua đó trầm cảm có thể góp phần làm tăng 
nghèo đói. Trước tiên, bằng chứng chỉ ra rằng 
rối loạn tâm thần dẫn tới tàn tật như đã trình 
bày ở phần trước. Chẳng hạn, các nghiên 
cứu ở những người tham gia chăm sóc ban 
đầu cho thấy rằng, so với những người khác, 
số ngày người bị trầm cảm nằm trên giường 
cao gấp đôi số ngày trong tháng trước hoặc 
không thể tiến hành các hoạt động thường 
ngày của họ. Thứ hai, có bằng chứng cho thấy 
rằng những người bị trầm cảm được chăm sóc 
sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt là ở cấp độ chăm 
sóc sức khỏe ban đầu. Hầu hết những người 
bị trầm cảm tìm đến với nhân viên y tế để 

khám chữa bệnh. Ở cả những nước phát triển 
và những nước đang phát triển, điều này làm 
tăng số buổi thăm khám, xét nghiệm, và cấp 
phát thuốc nhiều lần. Các chính phủ thường 
không đủ khả năng hoặc không sẵn sàng cấp 
ngân sách cho điều trị; chi phí do vậy được 
chuyển sang bệnh nhân khi họ tìm đến khu 
vực tư nhân. Bất kể là ai trả tiền thuốc, bệnh 
trầm cảm làm cạn kiệt các nguồn lực quý giá.

Rối loạn tâm thần trầm trọng: Tâm thần 
phân liệt thường bắt đầu xuất hiện ở những 
năm trưởng thành đầu đời, với nhiều người, 
bệnh thường kèm theo tàn tật nghiêm trọng 
suốt cuộc đời. Do vậy bệnh hủy hoại đáng kể 
khả năng học tập và lao động của một người. 
Cùng với chi phí điều trị cả đời, điều này có 
thể ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng kinh tế 
của hộ gia đình. Chi phí cho chăm sóc xã 
hội và sức khỏe đối với tâm thần phân liệt và 
những bệnh tâm thần chức năng khác đặt ra 
gánh nặng chính cho các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần chuyên khoa.

Chậm phát triển trí tuệ: Xuất hiện ngay từ 
đầu và dẫn tới việc không thể tham gia học tập 
như bình thường, chậm phát triển trí tuệ là 
một khó khăn kinh tế rõ ràng, do cả sự mất đi 
khả năng của người mắc bệnh trong việc đảm 
nhận công việc được giao lẫn chi phí cho chăm 
sóc đối với những người mang nhiều khuyết 
tật hoặc khuyết tật nghiêm trọng.

Lạm dụng rượu cồn và ma túy: Tương tự 
như với tâm thần phân liệt, những rối loạn này 
thường bắt đầu khi đến tuổi trưởng thành, làm 
suy yếu  khả năng lao động sản xuất kinh tế 
của người mắc. Thêm nữa, sự phụ thuộc vào 
cả rượu cồn lẫn ma túy có thể dẫn tới sự bần 
cùng hóa trầm trọng hơn vì những người bị 
ảnh hưởng có thể sử dụng các nguồn lực quý 
giá để chi trả cho cơn nghiện của họ

Chứng mất trí đang trở thành một vấn đề y tế 
công cộng quan trọng khi dân số già đi. Chứng 
tối loạn mang tính suy giảm mạn tính này đặt 
một gánh nặng kinh tế lớn lên vai các gia đình 
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và hệ thống y tế khi nhà nước quản lý việc 
chăm sóc sức khỏe.

Chứng động kinh có thể gặp thường xuyên 
hơn ở những nhóm dân cư có thu nhập thấp 
do nguy cơ tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ 
gây mắc bệnh tăng cao có liên quan tới vấn 
đề chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm bà mẹ kém. 
Những yếu tố rủi ro đã được ghi nhận đối với 
động kinh ví dụ như lao động phức tạp, bị 
ngạt khi sinh và những nhiễm khuẩn lúc mới 
sinh thường phổ biến hơn trong số những hộ 
gia đình sống trong nghèo đói do sự tiếp cận 
chăm sóc y tế hạn chế. Những người bị động 
kinh có thể gặp hạn chế trong thực hiện một 
số công việc nhất định và có thể khó tìm việc 
hơn.

Chu kỳ của sự bần cùng và rối loạn tâm thần

Như thảo luận phần trước cho thấy, mối quan 
hệ giữa nghèo đói và bệnh tâm thần là rất 
phức tạp, theo hai hướng và biến động, cả hai 
đều bắt nguồn và dẫn đến một vòng luẩn quẩn 
của sự bần cùng hóa và bệnh tâm thần (xem 
Hình 4). Vòng luẩn quẩn này có thể bắt đầu 
với một giai đoạn trầm cảm do thiếu thốn về 
vật chất và bạo lực gia đình gây ra chẳng hạn. 
Trầm cảm lấy đi của phụ nữ những kỹ năng và 
sức mạnh đối phó cần thiết để vượt qua các 
vấn đề của họ và khiến họ phải sử dụng tiền 
và thời gian để tìm kiếm trợ giúp từ các nhân 

viên y tế khác nhau, thường không mang lại 
lợi ích gì.

Giới và sức khỏe tâm thần

Một đánh giá của WHO chỉ ra “Sức khỏe phụ 
nữ không thể tách khỏi địa vị của họ trong xã 
hội. Sức khỏe phụ nữ được hưởng lợi lợi từ sự 
bình đẳng bị tác động bởi sự kỳ thị”. Một cách 
tiếp cận dựa trên giới là rất có ích khi xem 
xét sự khác nhau gữa sức khỏe tâm thần của 
nam giới và phụ nữ. Trong khi không loại trừ 
những khác biệt về sinh học và giới, cách tiếp 
cận này xem xét tầm quan trọng của việc đánh 
giá các yếu tố văn hóa và xã hội và những quan 
hệ quyền lực bất bình đẳng giữa nam giới và 
nữ giới trong việc tăng cường hay cản trở sức 
khỏe tâm thần. Sự bất cân đối về quyền lực 
nói chung thường ưu ái nam giới và đẩy nữ 
giới vào một vị trí bất lợi và phụ thuộc.

Giới ảnh hưởng đến việc tạo ra sức khỏe tâm 
thần tại mọi mức độ - cá nhân, nhóm và môi 
trường. Giới ảnh hưởng tới cả các vị thế tượng 
trưng và cụ thể mà nam giới và nữ giới nắm 
giữ trong cấp bậc xã hội và kinh nghiệm quy 
định cuộc sống của họ. Hậu quả là, giới có thể 
được cho là yếu tố cấu thành quyền lực của 
sức khỏe tâm thần tương tác với những yếu tố 
cấu thành khác bao gồm tuổi tác, cấu trúc gia 
đình, giáo dục, nghề nghiệp, thu nhập và hỗ 

hình 4: Vòng luẩn quẩn của sự bần cùng và bệnh tâm thần

Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới: Báo cáo của tổ chức Y Tế Thế Giới 2001: Sức khỏe tâm thần, cách hiểu mới, hi vọng mới, Geneva, 2001a

Rối loạn hành vi 
và tâm thần
Tỷ lệ mắc cao
�iếu sự chăm sóc
Quá trình phát triển 

Ảnh hưởng kinh tế
Tăng chi phí về y tế
Mất việc
Giảm khả năng lao động

bệnh trầm trọng hơn

Nghèo đói
Kinh tế yếu kém
Giáo dục thấp
�ất nghiệp
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trợ xã hội và có rất nhiều yếu tố quyết định 
hành vi của sức khỏe tâm thần. 

Những bất bình đẳng dựa trên giới không chỉ 
tồn tại ở tính mẫn cảm và khả năng bị tác động 
bởi rủi ro khác nhau– chẳng hạn, tổn thương 
từ bạo lực tình dục – mà về cơ bản còn ở  việc 
bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới trong 
quản việc quản lý cuộc sống và kiểm soát vấn 
đề sức khỏe của họ. Những sự bất bình đẳng 
đó tạo nên, duy trì và tăng thêm những yếu tố 
rủi ro đe dọa sức khỏe tâm thần của phụ nữ.

Có phải phụ nữ dễ mắc phải những vấn đề sức 
khỏe tâm thần hơn nam giới?

Nhìn chung không có sự khác nhau giữa phụ 
nữ và nam giới liên quan tới vấn đề mắc các 
bệnh tâm thần. Tuy nhiên, khi xem xét các rối 
loạn tâm thần cụ thể, sự khác biệt giới trở nên 
lớn hơn nhiều. Mức độ quan trọng của các rối 
loạn này trong sức khỏe tâm thần được mô tả 
bằng biểu đồ, thể hiện ở tỷ lệ khác nhau đáng 
kể của bệnh trầm cảm chủ yếu mà phụ nữ mắc 
phải so với nam giới. Những khác biệt này rất 
quan trọng vì hai loại rối loạn tâm thần có sự 
khác biệt về giới hiện phổ biến nhất trong số 
các chứng rối loạn tâm thần và có tầm quan 
trọng lớn nhất đối với các nhân viên y tế. Tuy 
nhiên, những rối loạn tâm thần nghiêm trọng 
tương tối hiếm thường có mức độ phổ biến 
như nhau ở cả nam và nữ.

Một đánh giá toàn diện gần đây cho thấy tỷ lệ 
phụ nữ mắc bệnh trầm cảm trong đời nhiều 
hơn so với nam giới ở tất cả các khảo sát dân 
số nói chung được tiến hành từ trước cho đến 
nay. Một nghiên cứu đa quốc gia quy mô lớn 
về những vấn đề tâm lý trong chăm sóc sức 
khỏe tổng quát của WHO nhận thấy rằng tỷ 
lệ trầm cảm nói chung của phụ nữ ở tất cả các 
trung tâm y tế tham gia nghiên cứu  cao hơn 
1,89 lần  so với nam giới và các bệnh đồng 
mắc được nhận thấy là phổ biến nhất trong các 
bệnh nhân trầm cảm. Tỷ lệ trầm cảm theo giới 
được duy trì qua các vòng đời.

Một nghiên cứu vào năm 1994 nhận thấy rằng 
ở phụ nữ có sự tăng lên rõ ràng tỷ lệ những rối 
loạn cảm xúc, ngoại trừ chứng điên, đồng thời 
cũng tăng tỷ lệ rối loạn lo âu. Với bất kỳ rối 
loạn cảm xúc nào, tỷ lệ mắc trong đời là 23.9% 
đối với phụ nữ so với 14.7% đối với nam giới. 
Với bất kỳ rối loạn lo âu nào, các con số tương 
ứng là 30,5% đối với phụ nữ và 19,2% đối với 
nam giới. Cùng phù hợp với kết quả của các 
nghiên cứu trước đó, người ta nhận thấy nam 
giới chiếm tỷ lệ cao hơn trong chẩn đoán các 
rối loạn lạm dụng chất gây nghiện và chứng rối 
loạn nhân cách phản xã hội.

Tại sao phụ nữ dễ mắc phải những vấn đề sức 
khỏe tâm thần nhiều hơn nam giới?

Trong khi các nghiên cứu khẳng định tầm 
quan trọng của đói nghèo đối với tỷ lệ ngày 
càng tăng của bệnh trầm cảm, giới, với vai 
trò như một yếu tố quyết định mang tính cấu 
trúc của sức khỏe tâm thần kém, vẫn chưa 
được điều tra một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, 
những yếu tố rủi ro mới, liên quan mật thiết 
đến giới, đã nổi lên trong những phân tích gần 
đây. Cụ thể, nghiên cứu đã khảo sát một cách 
có hệ thống sự lạm dụng và bạo lực ở tuổi thơ 
ấu và tuổi trưởng thành; những phương pháp 
nghiên cứu khác nhau đã được xây dựng. 

Có những bằng chứng đáng kể cho thấy rằng 
căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày là một 
nguyên nhân tiềm ẩn của bệnh trầm cảm. 
Những căng thẳng như thế  làm cho một người 
có thể trở nên trầm cảm. Bất bình đẳng giới 
dẫn đến những căng thẳng đáng kể trong cuộc 
sống của người phụ nữ và có thể ảnh hưởng 
đến những tình huống sau:

Các yếu tố xã hội: Thuyết địa vị xã hội nêu 
bật một số biến số chính trong quá trình tiến 
triển bệnh trầm cảm. Những  biến số này bao 
gồm nhận thức rằng bản thân mình thua thiệt, 
kém tự tin, lệ thuộc và không dứt khoát; có 
cảm giác thua cuộc trong những cuộc tranh 
luận quan trọng, và cùng lúc muốn chạy trốn 
nhưng bị mắc kẹt. Cảm thấy kém cỏi, lòng tự 
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trọng thấp, xấu hổ về địa vị thấp thường được 
thấy ở những người trầm cảm. Địa vị xã  hội 
của phụ nữ thường thấp hơn so với của nam 
giới. Hành vi không dứt khoát, phụ thuộc và 
phục tùng của phái yếu mang tính dập khuôn 
vẫn được coi là chuẩn mực ở nhiều quốc gia và 
đã được ghi chép thành tài liệu liên quan đến 
trầm cảm.

Nghiên cứu cho thấy rằng một sự kiện nghiêm 
trọng thường đi cùng với các tác nhân kích 
động và những yếu tố có thể gây tổn thương, 
đặc biệt khi chúng đi cùng với sự tự trọng thấp 
và thiếu sự hỗ trợ. Trong nghiên cứu ban đầu 
của mình, Brown và Harris xác định bốn nhân 
tố có khả năng gây thương tổn làm tăng trầm 
cảm ở một phụ nữ chứng kiến một sự kiện 
căng thẳng trong cuộc sống. Sự kiên này bao 
gồm mồ côi cha, mẹ trước 17 tuổi, đặc biệt là 
đối với người mồ côi mẹ trước khi 11 tuổi; sự 
hiện hữu ba hoặc nhiều hơn ba người trẻ hơn 
14 tuổi trong một gia đình; cuộc hôn nhân 
nghèo túng và không có sự chia sẻ, sự thiếu 
việc làm toàn thời gian. Trong khi nghiên cứu 
này đã được tiến hành ở Vương Quốc Anh, có 
nhiều yếu tố trong số các yếu tố này vẫn phù 
hợp với các nước đang phát triển ngày nay.

Bất bình đẳng giới và bất bình đẳng 
kinh tế:

Các nghiên cứu dịch tễ học từ lâu đã chỉ ra 
rằng các mức thu nhập dự báo mức độ triệu 
chứng trầm cảm. Chẳng hạn, một nghiên cứu 
báo cáo rằng gần một nửa các bà mẹ có con 
trẻ tuổi thu nhập thấp có các triệu chứng trầm 
cảm. Tình trạng cha mẹ đơn thân, thất nghiệp 
và thu nhập thấp chắc chắn sẽ đi cùng với mức 
độ của các triệu chứng trầm cảm.

Sức khỏe tâm lý kém của các bà mẹ đơn thân 
nói chung đã được tổng kết thành tài liệu trong 
các nghiên cứu và giống những phụ nữ không 
nhà cửa, qua thập kỷ trước, đã có sự gia tăng 
mạnh mẽ số lượng các hộ gia đình mà phụ nữ 
làm chủ gia đình, hầu hết họ sống dưới chuẩn 
nghèo. Hậu quả của sự thay đổi về nhân khẩu 

này là dẫn đến sức khỏe tâm lý kém (bao gồm 
sự trầm cảm) có thể ảnh hưởng đến phần lớn 
phụ nữ và tỷ lệ này vẫn đang gia tăng. Trình độ 
giáo dục thấp, thất nghiệp hoặc địa vị việc làm 
thấp, vô gia cư và có nhà ở nhưng không chắc 
chắn, thu nhập không thỏa đáng và hỗ trợ xã 
hội thấp cũng là những yếu tố song hành với 
sự gia tăng về trầm cảm và lo âu và thường có 
ảnh hưởng lẫn nhau.

Một nghiên cứu tại khu vực Volta của Ghana 
thấy rằng sự kết hợp giữa bất ổn tài chính, 
trách nhiệm tài chính, tình cảm dành cho con 
cái cùng với khối lượng công việc nặng nhọc, 
cảm giác công việc bị ép buộc và sự phân chia 
theo giới về lao động có ảnh hưởng tới sức 
khỏe tâm thần người phụ nữ. Ba phân tư phụ 
nữ tham gia nghiên cứu  mắc phải những vấn 
đề tâm lý có liên quan tới  vai trò trong lao 
động và được kề cập nhiều hơn nhiều so với 
những vấn đề sức khỏe sinh sản. Trong một 
nghiên cứu ở Đài Loan, Trung Quốc, các bệnh 
tâm thần thông thường có liên quan tới việc là 
phụ nữ và thất nghiệp.

Khủng hoảng kinh tế và xã hội. Sự dịch 
chuyển về kinh tế và xã hội quy mô lớn làm 
gia tăng đói nghèo, giảm sự gắn kết xã hội và 
tăng sự bất ổn trong thời khủng hoảng kinh 
tế có thể lấn át khả năng đối phó của phụ nữ. 
Việc bị coi thường, cảm giác chạy trốn và trầm 
cảm song hành với sự  thay đổi kể trên là trải 
nghiệm của một người phụ nữ In-đô-nê-xia, 
người lần đầu tiên bị thất nghiệp sau đó nhanh 
chóng bán sạch mọi thứ tài sản: “Tôi đã khóc. 
Tôi cố gắng tìm cách tự tử. Tối muốn thoát 
khỏi thế giới này”. Những phụ nữ có hoàn 
cành khó khăn, người thân và họ hàng của họ 
cũng ở trong hoàn cảnh tương tự và dễ bị tổn 
thương dưới tác động của những sự kiện cuộc 
sống căng thẳng ngày càng nhiều sẽ có thể bị 
trải qua “hệ lụy” của những căng thẳng đáng 
kể. Những sự kiện cuộc sống có tính chất tiêu 
cực nhiều hơn và những hỗ trợ xã hội kém đi 
như thế sẽ được một số các nghiên cứu ghi 
nhận phổ biến hơn đối với những người bị bất 
lợi hơn về kinh tế xã hội khi họ phải trải qua 
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những tình huống đó. Một nghiên cứu về các 
bệnh tâm thần thường gặp ở bốn quốc gia trải 
qua việc tái cơ cấu cho thấy rằng phụ nữ, đặc 
biệt là những phụ nữ  học vấn thấp và những 
phụ nữ sống trong nghèo đói có thể phát sinh 
những triệu chứng cơ thể, lo âu và trầm cảm 
để phản ứng lại với sự gia tăng sự bất bình 
đẳng xã hội và thu nhập. Nghiên cứu này chỉ 
ra sự bất bình đẳng giới liên kết được với bất 
bình đẳng về kinh tế và làm tăng sự chênh lệch 
về thu nhập như thế nào. Cả ba thực hiện chức 
năng như những nhân tố rủi ro tiềm tàng gây 
ra những rối loạn tâm thần là phổ biến ở phụ 
nữ.

Hộp 6 chỉ ra ảnh hưởng của những sự kiện 
nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần phụ 
nữ. Những sự kiện như vậy có thể dự đoán 
là sẽ tăng lên trong bối cảnh có sự thay đổi 
nhanh chóng về kinh tế, khác biệt về thu nhập 

tăng cao khiến địa vị kinh tế của người phụ nữ 
càng thấp đi và làm cho cuộc sống vì thế cũng 
trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, sự trầm cảm 
có xu hướng kéo dài hơn khi nó cùng tồn tại 
với sự thiếu thốn về kinh tế.

Bạo lực giới trên cơ sở giới. Bạo lực trên cơ sở 
giới (chủ yếu theo chiều hướng chống đối lại 
phụ nữ) đang nổi lên như một vấn đề toàn cầu 
và góp phần không nhỏ vào tỷ lệ tử vong và 
mắc bệnh  có thể ngăn chặn đối với phụ nữ 
ở khắp mọi nền văn hóa khác nhau. Bạo lực 
giới gói gọn trong ba đặc điểm nổi bật được 
xác định trong các thuyết xã hội về trầm cảm 
(bị làm nhục, có địa vị xã hội thấp kém và bị 
phụ thuộc, bị cô lập hay giam lỏng). Những 
bằng chứng xác đáng cho thấy rằng những tác 
động vệ mặt sức khỏe lâu dài và gây tàn tật của 
bạo lực có bao gồm  bệnh trầm cảm và PTSD. 
Những phụ nữ bị bạo hành, dù là ở thời thơ 

hộp 6: Tác động của những sự kiện nghiêm trọng  đối với sức khỏe tâm thần ở phụ nữ

Một nghiên cứu tại một thành phố nhỏ ở Zim-Ba-Buê phát hiện có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc 
trầm cảm của  phụ nữ khi so sánh với những nghiên cứu trước đây, sự gia tăng này chủ yếu được cho 
là do sự gia tăng về số lượng những sự kiện đổ vỡ và nghiêm trọng cùng với những khó khăn xảy ra 
trong cuộc sống của người phụ nữ. Nhiều  sự kiện nghiêm trọng ở Harare được báo cáo lại đã phản 
ánh “các mức cao về bệnh thể chất và tử vong sớm của các thành viên gia đình, những dự đoán cùng 
với việc di cư theo mùa của gia đình ở nông thôn và thành thị, những vấn đề đi cùng với sự vô sinh 
và khủng hoảng về hôn nhân và các mối quan hệ khác. Các phát hiện cũng khẳng định rằng những 
kiểu sự kiện nghiêm trọng nhất định là những nguyên nhân đặc biệt gây ra trầm cảm. Những sự kiện 
như thế điển hình liên quan đến làm nhục phụ nữ, phụ nữ mắc phải tình huống khó khăn hay phải 
trải qua việc mất người thân. Sau đây là một số ví dụ minh họa:

! A 43 tuổi, có chồng và 9 người con. Cô làm bánh ngô nướng để bán cho các quán bia. Gia đình chỉ 
đủ ăn và chi phí theo học tại các trường công. Sự kiện xảy ra ở đây là chồng cô qua đời. Công ty của 
người chồng từ chối trả lương hưu của người chồng cho cô trừ khi cô có thể thuyết phục một nam 
giới lớn tuổi hơn trong gia đình người chồng đứng ra để đòi lương. Gia đình người chồng sống ở 
cách đó 200 dặm và cô  không có đủ tiền mua vé xe tới đó. Trẻ con bị đuổi học vì không đóng học 
phí. Họ phải sống bằng một bữa ăn nhỏ cho mỗi ngày.
! B 40 tuổi và là vợ hai trong một cuộc hôn nhân đa thê. Đứa con chín tháng tuổi của cô bị chết sau 
một đợt ốm dài và người chồng thì bị AIDS giai đoạn đầu. Trong khoảng mười ngày sau đó, cô bị 
người chống đánh đập đến thâm tím mặt mày, có thể thấy rõ các vết thâm đó khi cô ở đám tang. Cô 
không nhận được tư vấn từ người chữa bệnh truyền thống vì bị quy kết là nguyên nhân gây ra cái 
chết của đứa trẻ do sự bất cẩn.

Broadhead J., Abas M. Những sự kiện và khó khăn của cuộc sống và sự khởi đầu của trầm cảm ở 
người phụ nữ tại cụm thành phố thu nhập thấp ở Zimbabwe, Y học tâm lý, 1998,28:29-38 
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ấu hay khi trưởng thành đều gia tăng tỷ lệ 
trầm cảm và lo âu, hội chứng căng thẳng liên 
quan, hội chứng đau đớn về tinh thần, nỗi ám 
ảnh, sự lệ thuộc vào thuốc men, nghiện chất, 
tự tử, triệu chứng y khoa và thực thể, hành vi 
sức khỏe tiêu cực, sức khỏe chủ động kém và 
những thay đổi trong sử dụng dịch vụ y tế.

Hai nghiên cứu gần đây xem xét tỷ lệ và hậu 
quả đối với phụ nữ bị bạn tình bạo hành theo 
các mẫu nghiên cứu dân số ở các khu vực 
khác nhau. Cả hai nghiên cứu đặt ra câu hỏi 

cho phụ  nữ rằng họ đã từng có ý định hay cố 
gắng tự tử bao giờ chưa. Các kết quả ban đầu 
chỉ ra một mối liên hệ mật thiết giữa sự bạo 
hành và ý định tự tử (xem ở Bảng 2). Ngoài ra, 
những mô thức đáng chú ý tương tự cũng đã 
được phát hiện riêng đối với bạo lực tình dục 
và trong cả kết hợp với bạo lực thể chất. Có 
khá ít nghiên cứu được tiến hành về quy mô 
của nạn buôn người và cưỡng ép mại dâm đối 
với phụ nữ và trẻ em hay những hậu quả về sức 
khỏe tâm thần và thể chất.

Bảng 2: Quan hệ giữa bạo lực gia đình và ý định tự tử Tỷ lệ % phụ nữ thừa nhận đã từng 
có ý định tự tử (P<0,001)

Bạo lực 
thể xác

Brazil
(N= 940)

Chile
(N= 442)

Ai Cập
(N= 631)

Ấn Độ
(N= 6327)

indonexia
(N= 765)

Philippin
(N= 1001)

Lào
(N= 1088)

Thái Lan
(N= 2073)

Chưa từng 21 11 7 15 1 8 17 18
Đã từng 48 36 61 64 11 28 40 41

Nghiên cứu đa quốc gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới đối với Sức Khỏe Phụ Nữ và Bạo Lực Gia Đình (các kết quả sơ bộ). Geneva, (tài liệu 
chưa công bố), 2001
Mạng lưới các nhà Dịch tễ học Lâm sàng Quốc tế (INCLEAN) Nghiên cứu thế giới về sự lạm dụng trong môi trường gia đình (An ninh Thế giới) 
Mania, [Nghiên cứu này đặt câu hỏi đối với phụ nữ về “bạo lực sức khỏe nghiêm trọng”], 2001
Hakimi M và cộng sự, Im lặng để được hòa bình. Bạo lực gia đình và sức khỏe phụ nữ ở trung tâm Java,Yogyakarta, Indonesia, Chương trình công 
nghệ thích hợp trong Y tế, 2001
Nguồn: Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Báo cáo Y tế Thế giới 2001. Sức khỏe tâm thần, cách hiểu mới, hy vọng mới. Geneva, 2001a

hộp 7: Nam giới và sức khỏe tâm thần

Khi chúng ta xem xét về các vấn đề giới trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe, chúng ta tìm kiếm các 
cách thức trong đó sự dập khuôn và vai trò giới ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó cũng cần xem xét 
cách thức ảnh hưởng của các vấn đề giới đến nam giới, đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe tâm thần.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới trẻ tuổi bị hạn chế trong tiếp cận các thông tin về sức khỏe của 
họ, đặc biệt là về sức khỏe giới tính. Một thể bệnh gắn với sự lo lắng mất tinh dịch trong nước tiểu 
(hội chứng dhat) thường thấy ở những nam giới trẻ tuổi ở Nam Á và Đông Nam Á. Đó là một bệnh 
tâm thần nhưng lại thường được thể hiện bằng sự ốm yếu và lo âu về tiết dịch tình dục. Sự thiếu 
nhận thức và thái độ văn hóa là những yếu tố quyết định quan trọng gây ra chứng rối loạn tâm thần 
phổ biến này.

Nam giới cũng là nạn nhân của bạo lực, mặc dù thường bị bạo hành bởi những nam giới khác. Bạo 
lực là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chết trẻ ở nam giới. Các mô hình về vai trò mang tính khuôn 
mẫu dẫn tới việc hầu hết nam giới là nạn nhân của bạo lực đều giữ im lặng. Nam giới thường ít tìm 
kiếm sự giúp đỡ hơn phụ nữ bởi vì phàn nàn về bạo lực có vẻ như một việc “thiếu nam tính”.  

Nam giới thường rất hay lạm dụng thuốc lá, rượu cồn và các loại ma túy khác. Những vấn đề về sức 
khỏe liên quan đến cồn là một nguyên nhân chính của bệnh tật và tử vong ở nam giới trẻ tuổi. Một 
lần nữa, các vai trò xác định theo giới đóng một vai trò quan trọng vào trong nguồn gốc của những 
vấn đề này. 
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Trong khi phụ nữ phải đối mặt với nhiều bất 
lợi, khi so sánh với nam giới, liên quan đến các 
nhân tố quyết định dựa trên giới về sức khỏe 
tâm thần, sức khỏe tâm thần của nam giới 
cũng bị hảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan 
đến giới. Hộp 7 thảo luận ngắn gọn về sức 
khỏe tâm thần của nam giới.

Điều gì xảy đến với những phụ nữ mắc phải 
các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Phụ nữ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần ít khả 
năng nhận được chăm sóc bởi những dịch vụ 
chất lượng như nam giới. Phụ nữ trầm cảm 
thường không được điều trị đúng bệnh; thay 
vì thế họ được kê cho các loại thuốc ngủ và 
vitamin. Một loạt nghiên cứu so sánh cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nam giới 
và phụ nữ bị tâm thần mạn tính ở miền nam 
London cho thấy phụ nữ mất nhiều thời gian 
để tiếp cận dịch vụ trong khi chất lượng dịch 
vụ cung cấp mà họ nhận được lại thấp. Các 
dịch vụ cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thay 
đổi của phụ nữ. Hơn nữa, bệnh tâm thần ở 
phụ nữ được xem như một sự xấu hổ đối với 
gia đình và nhiều người  không nhận được hỗ 
trợ xã hội. Ví dụ, các cô gái bị bệnh tâm thần 
ít có cơ hội được đưa tới các trường học đặc 
biệt hơn. Trong khi nam giới có bệnh tâm thần 
vẫn có thể lấy vợ thì người phụ nữ bị bệnh tâm 
thần thường không thể lấy chồng. Người phụ 
nữ bị tâm thần đã lấy chồng với tình trạng đó 
thường bị gửi trả lại về gia đình bố mẹ đẻ, bị 
ruồng bỏ hoặc ly dị.

Những điểm chung giữa giới, sức khỏe 
sinh sản và sức khỏe tâm thần

Sức khỏe sinh sản là ưu tiên hàng đầu trong 
lĩnh vực y tế công cộng ở nhiều quốc gia đang 
phát triển bao gồm các quốc gia thuộc Khu 
vực Tây Thái bình dương. Trong khi có quan 
điểm cho rằng sức khỏe tâm thần là một phần 
của sức khỏe sinh sản, nhưng nó vẫn là một 
mối quan tâm bên lề và ngoại đạo. Phần này 
trình bày về những điểm chung giữa giới, sức 
khỏe sinh sản và sức khỏe tâm thần, sử dụng 

các ví dụ về bối cảnh điển hình có liên tới 
những mối quan tâm về sức khỏe sinh sản. 
Trong mỗi bối cảnh, các vấn đề giới được xem 
xét nhằm minh chứng rằng những vấn đề này 
có thể đóng một vai trò đáng kể như thế nào 
đối với sự xuất hiện triệu chứng lâm sàng của 
bệnh tâm thần.

! Mắc bệnh phụ khoa: các triệu chứng phụ 
khoa như tiết dịch âm đạo nằm trong số những 
vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở phụ nữ tại các 
nước đang phát triển. Mặc dù những nghiên 
cứu rất lâu trước đó cho rằng triệu chứng này 
là dấu hiệu các viêm nhiễm đường sinh sản, 
những nghiên cứu gần đây (đặc biệt là những 
nghiên cứu từ Nam Á) cho thấy sự mâu thuẫn 
đáng kể giữa các triệu chứng và bệnh thực tế 
mắc phải. Trầm cảm xuất hiện điển hình ở 
dạng các triệu chứng thực thể chưa được giải 
thích về mặt y học. Các nghiên cứu định tính 
đã chỉ ra mối quan hệ khăng khít giữa việc tiết 
dịch âm đạo, yếu sinh lý, các triệu chứng thuộc 
tâm thần cơ thể và căng thẳng tâm lý. Tỷ lệ 
trầm cảm cao được nhận thấy ở các phụ nữ tìm 
đến các phòng khám phụ khoa. Căn bệnh học 
của việc tiết dịch âm đạo “không thể giải thích 
về y học” có thể bao gồm khả năng đó là một 
thành ngữ cơ thể ám chỉ  bệnh trầm cảm và 
căng thẳng tâm lý. Có một yếu tố dựa trên cơ 
sở giới có thể giải thích tại sao bệnh tâm thần 
dẫn tới các triệu chứng phụ khoa đó là phụ nữ 
không tìm đến nhân viên y tế xử lý những vấn 
đề sức khỏe liên quan đến sự căng thẳng ví dụ 
như mệt mỏi hoặc rối loạn giấc ngủ. Do đó, 
lưu ý đến sức khỏe tâm thần của phụ nữ có thể 
giúp các nhân viên y tế tìm ra cách tiếp cận 
khác cho những vấn đề về phụ khoa.
! Sinh đẻ: Phụ nữ dễ bị trầm cảm trong giai 
đoạn ngay sau khi sinh. Một nghiên cứu gần 
đây nhận thấy có tới 50% các bà mẹ rơi vào 
trầm cảm trong khoảng thời gian sáu tuần 
sau sinh và nghiên cứu cũng cho thấy bệnh 
sẽ ảnh hưởng ít nhất 6 tháng sau khi sinh. 
Nghiên cứu đã xác định rằng vấn đề bạo lực 
đối với người mẹ và việc sinh con gái là  những 
nhân tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm sau sinh 
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(PND). Nghiên cứu ở những nước châu Á 
cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm sau khi sinh nở 
dao động trong khoảng 3 -36% người mẹ sau 
sinh. Khoảng một nửa trong số những trường 
hợp đó là trầm cảm mạn tính. Có một “cơ sở 
bằng chứng thuyết phục cho thấy PND có 
liên quan tới cảm xúc và nhận thức của trẻ sau 
này. Những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh có thể 
bị tàn tật do bệnh của mình và họ có thể sẽ 
phải tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
Tuy nhiên, thật không may là do thiếu nhận 
thức về PND và quá chú tâm vào đứa con mới 
sinh, chỉ một số ít người mẹ nhận được chăm 
sóc đúng cách. Sự phát hiện ra PND là một lợi 
ích y tế cộng đồng lớn không chỉ vì tác động 
sâu sắc của nó đến sức khỏe bà mẹ mà còn do 
nhiều bằng chứng thuyết phục chỉ ra rằng chỉ 
cần can thiệp đơn giản, ít tốn kém ví dụ như tư 
vấn, có tác dụng đáng kể trong việc giảm PND
! Sức khỏe vị thành niên: Sức khỏe tình dục 
vị thành niên hiện nay là một bộ phận then 
chốt trong các chương trình sức khỏe sinh 
sản, vì tiềm năng rõ ràng trong phòng ngừa 
HIV/AIDS qua việc trao quyền cho những 
người trẻ tuổi đưa ra các quyết định hợp lý 
và có cơ sở, liên quan đến sức khỏe giới tính 
của họ. Tuy nhiên, việc tập trung ngăn ngừa 
HIV/AIDS này phát sinh các nguy cơ làm sao 
nhãng các mối quan tâm khác về sức khỏe 
vị thành niên có giá trị tương đương như sự 
căng thẳng nảy sinh từ xung đột gia đình, áp 
lực học hành và thất nghiệp gia tăng. Hiện nay 
có bằng chứng có giá trị cho thấy tỷ lệ trầm 
cảm và tự tử tăng lên ở những người trẻ tuổi. 
Ví dụ, các trường hợp tự tử được báo cáo lại 
là nguyên nhân dẫn đến tử vong và nhập viện 
phổ biến nhất ở trẻ vị thành niên Sri Lanka. 
Ở nhiều nước, áp lực học hành dẫn đến căng 
thẳng tâm lý đáng kể gây  ra các triệu chứng 
như suy kiệt, thiếu tập trung, đau đầu và thậm 
chí tự tử. Lạm dụng tình dục phổ biến ở trẻ vị 
thành niên của cả hai giới gắn với các CMD và 

tỷ lệ lạm dụng chất gây nghiện. Các khác biệt 
về giới cũng thể hiện rõ ràng trong những mỗi 
quan tâm về sức khỏe vị thành niên. Do đó, 
các bậc cha mẹ thường tự đặt ra những hạn 
chế theo giới khác nhau đối với con gái và con 
trai. Về mặt học thức, thành tích của con gái 
nhận được ít sự ưu tiên hơn, các loại bạo lực và 
lạm dụng nhất định cũng thường phổ biến ở 
con gái hơn con trai. Thủ phạm gây ra bạo lực 
đối với cả con trai và con gái thường là nam 
giới.
!hiV/AiDS gây ra các vấn đề sức khỏe tâm 
thần như trầm cảm ở những người mắc bệnh. 
Những lý do trầm cảm gồm có: sự phân biệt 
đối xử và kỳ thị đi kèm, tuổi thọ giảm đáng kể; 
tác động từ việc phát hiện mình có bệnh và có 
thể đã lây bệnh sang cho người thân; những 
ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của HIV và 
ung thư thứ cấp và các bệnh truyền nhiễm 
đối với não bộ. Ảnh hưởng từ việc chăm sóc 
những người bệnh ở giai đoạn cuối đối với sức 
khỏe tâm thần của những người chăm sóc là 
một nguyên nhân quan trọng gây trầm cảm. 
Không cần biết người nhiễm HIV là nam hay 
nữ, người chăm sóc thường là phụ nữ và hậu 
quả là họ mắc phải những vấn đề không nhỏ 
về sức khỏe thể chất và tâm thần.

Các khía cạnh chung giữa sức khỏe sinh sản 
và sức khỏe tâm thần gồm có: hậu quả tâm lý 
của việc phẫu thuật đường sinh dục ví dụ như 
phẫu thuật cắt ống dẫn chứng, phẫu thuật vú, 
phẫu thuật cắt bỏ dạ con, phá thai, sẩy thai, và 
những yếu tố liên quan tới tâm lý ở những giai 
đoạn khác nhau của kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. 
Tuy nhiên, những yếu tố giới tưởng như đóng 
một vai trò tiềm ẩn trong những tình huống 
này lại yếu hơn nhiều so với những ví dụ trình 
bày lúc trước. Mặc dù vậy, sự thận trọng nhằm 
phát hiện và điều trị bệnh tâm thần ở phụ nữ 
phải đối mặt với những tình huống này vẫn là 
điều cần thiết như trong bất kỳ bối cảnh nào 
khác.



3. Tại sao các  chuyên gia y tế 
cần quan tâm giải quyết các vấn 

đề về nghèo đói và giới trong 
sức khỏe tâm thần?
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Câu hỏi được đặt ra trong tiêu đề phần 
này đã tự thân là một câu trả lời rõ ràng. 

Nếu các vấn đề về giới và nghèo đói là nhân 
tố quyết định quan trọng của các rối loạn 
tâm thần phổ biến thì việc giải quyết các vấn 
đề này tạo ra cách thức quan trọng để phòng 
ngừa những rối loạn này ở mức độ cộng đồng 
và làm giảm khuyết tật đi cùng với rối loạn ở 
mức độ cá nhân. Sau đây chúng ta sẽ xét ba lý 
do căn bản tại sao phải quan tâm đến các vấn 
đề giới và nghèo đói trong chăm sóc sức khỏe 
tâm thần.

Tính hiệu suất

Hiệu suất nghĩa là tạo ra được kết quả mong 
muốn và giảm thiểu việc tiêu tốn các  nguồn 
lực. Trong y tế, thuật ngữ này đề cập đến các kết 
quả tốt hơn cho các chương trình hoặc can thiệp 
hoặc một khả năng cao hơn đạt được các kết quả 
mong muốn, với phạm vi nguồn lực hiện có.

Chi phí kinh tế do những rối loạn tâm thần đổ 
lên vai xã hội, các chính phủ, cá nhân người 
bệnh, người chăm sóc và các hộ gia đình. Ở 
những quốc gia phát triển, tổn thất trực tiếp từ 
việc điều trị những rối loạn tâm thần được ghi 
chép lại đầy đủ. Không có uớc tính tương đối 
về chi phí điều trị trực tiếp từ những quốc gia 
đang phát triển nhưng những phí tổn này có lẽ 
không nhỏ.

Phí tổn điều trị gián tiếp phát sinh chủ yếu từ 
sự mất việc và giảm năng suất lao động ở những 
người bị rối loạn tâm thần, những người chăm 
sóc và gia đình họ. Khác với các loại bệnh khác, 
phí tổn gián tiếp từ rối loạn tâm thần rõ ràng 
cao hơn phí tổn điều trị trực tiếp. Ở những 
nước đang phát triển phí tổn điều trị trực tiếp 
có khuynh hướng thấp hơn ở những nước phát 
triển, chủ yếu là do thiếu điều trị, phí tổn điều trị 
gián tiếp có thể tính cho thời gian bệnh không 
được chữa trị tăng lên, khuyết tật đi cùng làm 
tăng tổng gánh nặng kinh tế thậm chí rất lớn 
hơn nhiều do những rối loạn tâm thần. Phụ 
nữ là những người chăm sóc chính cho trẻ em, 
người ốm và người tàn tật. Họ cũng là những 
người tham gia vào các hoạt động sản xuất trong 

gia đình như làm nông nghiệp. Khi bệnh tật gây 
ảnh hướng tới việc thực hiện bất kỳ vai trò nào 
trong những vai trò này sẽ có một ảnh hưởng 
không nhỏ đối với gia đình và cuối cùng có thể 
là đối với cộng đồng.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở khắp 
nơi đều không được cung cấp đủ tài chính. Có 
sự mất cân đối đáng kể giữa gánh nặng từ những 
rối loạn tâm thần và nguồn lực dành cho dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Dưới 1% trong 
tổng ngân sách được sử dụng vào chăm sóc sức 
khỏe tâm thần ở 62% các quốc gia đang phát 
triển và 16% các quốc gia phát triển. Người 
chăm sóc và gia đình người bệnh thường phải 
chịu hầu hết các tổn thất về các rối loạn tâm 
thần. Tuy nhiên, cuối cùng thì các chính phủ và 
xã hội phải trả giá dưới hình thức thu nhập quốc 
gia giảm đi và chi tiêu vào các chương trình phúc 
lợi xã hội tăng lên. Điều trị cho những người bị 
rối loạn tâm thần đã là tốn kém nhưng để mặc 
họ không được điều trị còn tốn kém hơn và là 
một lựa chọn mà hầu hết các quốc gia không 
thể đủ khả năng thực hiện. Chẩn đoán ban đầu 
và chữa trị hợp lý cho những người bị rối loạn 
tâm thần sẽ làm giảm ảnh hưởng đến kinh tế 
bởi điều đó khiến sự phục hồi của người bệnh 
sớm hơn và họ có thể sớm trở lại với công viêc 
thường ngày và cũng bởi thời gian ốm đau và các 
phí tổn chăm sóc y tế sẽ giảm đi.

Xét tới gánh nặng y tế công cộng lớn do bệnh 
tâm thần gây ra, các mục tiêu của chương trình 
y tế, nâng cao sức khỏe người dân, kết quả chăm 
sóc y tế có thể được cải thiện thông việc giải 
quyết những vấn đề nằm bên dưới vấn đề đói 
nghèo và giới khi đánh giá tầm quan trọng của 
các vấn đề này như những nhân tố quyết định 
của bệnh tâm thần. Vòng luẩn quẩn của sự bần 
cùng, sức khỏe tâm thần kém và hoàn cảnh kinh 
tế xấu đi đã được đề cập ở phần trước. Sự quan 
tâm đến các vấn đề nghèo đói và giới sẽ không 
chỉ giúp cải thiện về sức khỏe tâm thần trong 
ngắn hạn mà đồng thời giúp ngăn chặn những 
khó khăn kinh tế trong dài hạn.

3. Tại sao các  chuyên gia y tế cần quan tâm giải quyết các vấn đề về nghèo đói 
và giới trong sức khỏe tâm thần?
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định chính sách quan tâm đầy đủ. Do đó, sự 
phân bổ các nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe 
tâm thần luôn ở mức thấp nhất trong lĩnh vực y 
tế công cộng.

Ngoài ra cũng cần có sự công bằng và hợp lý 
trong phân bổ các nguồn lực trong lĩnh vực sức 
khỏe tâm thần. Chẳng hạn, 25% các quốc gia 
không cung cấp thuốc tâm thần cơ bản tại các cơ 
sở chăm sóc ban đầu và 37% các quốc gia không 
có các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa 
vào cộng đồng. Ở mỗi nước lại có một sự phân 
bổ không đều về cơ sở vật chất và chuyên gia y tế 
giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Một khía cạnh nữa của sự công bằng liên quan 
tới việc phân bố bất bình đẳng bệnh tâm thần ở 
nam giới và phụ nữ, trong đó giới là khía cạnh 
chủ chốt. Do vậy, chú ý tới các vấn đề giới có thể 
giúp quá trình giảm tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ và 
lạm dụng rượu cồn ở đàn ông dễ dàng hơn .

Quyền con người 

Quyền của những người nghèo nhất trong cộng 
đồng có liên quan chặt chẽ với những căng 
thẳng và điều này có thể dẫn đến bệnh tâm thần. 
Chẳng hạn, trong câu chuyện về những vụ tự tử 
của những người nông dân ở Hộp 4, nghèo đói 
và thiếu tiếp cận với nguồn tài chính, mặc dù họ 
tồn tại trong cộng đồng, đã dẫn đến những kết 
cục buồn. Bó buộc là một sự vi phạm về nhân 
quyền, do đó việc giải quyết các vấn đề nghèo 
đói và giới có thể đạt được không chỉ những lợi 
ích về sức khỏe mà còn những lợi ích có ảnh 
hưởng sâu rộng hơn nữa trong cách thức mà 
một cộng đồng phát triển. Tương tự, sự kỳ thị 
giới có thể nhận thấy rõ ở hầu hết các xã hội, đặc 
biệt là ở nhiều xã hội kém phát triển. Sự kỳ thị 
này không chỉ là tác nhân chính của sức khỏe 
kém mà cũng là một sự vi phạm cơ bản nguyên 
tắc về nhân quyền bình đẳng. Điều này có lẽ 
được thể hiện một cách thuyết phục bởi những 
nguy cơ bạo lực mà nhiều phụ nữ phải đối mặt, 
hầu hết do những người đàn ông mà họ chia sẻ 
mối quan hệ gần gũi nhất gây ra.

Sự công bằng

Sự công bằng trong y tế có thể được định nghĩa 
là “không có bất bình đẳng mang tính hệ thống 
trong tình trạng sức khỏe (hay các yếu tố quyết 
định mang tính xã hội chủ yếu) giữa các nhóm 
người có các hoàn cảnh xã hội có lợi thế hay bất 
lợi khác nhau trong xã hội, chẳng hạn như địa vị 
khác nhau trong cấp bậc xã hội. Nó đề cập đến 
sự công bằng đôi với các nguồn lực và sự phân 
bổ các kết quả và rủi ro y tế trong cộng đồng. 
Sự công bằng là vấn đề quan tâm lớn của các 
chuyên gia y tế khi xác định cách thức cung cấp 
và tiếp cận các dich vụ.

Rõ ràng người nghèo được nhận và sử dụng rất ít 
các nguồn lực này trong cộng đồng so với người 
giàu. Người nghèo phải đối mặt với những trở 
ngại đáng kể trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần do không đủ khả năng chi 
trả, dịch vụ không sẵn có và không đáp ứng nhu 
cầu của họ. Chẳng hạn, một nghiên cứu từ Ấn 
Độ khảo sát sự phân bổ các khoản trợ cấp y tế 
công cộng trên toàn bộ các nhóm kinh tế xã hội 
khác nhau. Nghiên cứu này cho thấy các trợ cấp 
y tế công cộng được phân bổ không cân xứng, 
và thường theo hướng có lợi cho các nhóm giàu 
hơn và không hướng nhiều vào người nghèo, 
đặc biệt là những người sống ở các vùng nông 
thôn và ở các bang nghèo hơn.

Khi các chính phủ đưa ra các quyết sách về việc 
sử dụng ngân sách y tế, họ cũng phải đối mặt với 
áp lực cắt giảm chi tiêu. Trong tình trạng kinh 
phí eo hẹp, người nghèo có thể phải gánh chịu 
nhiều nhất. Chẳng hạn, bằng chứng cho thấy 
rằng chế độ viện phí áp dụng ở nhiều hệ thống 
chăm sóc sức khỏe công cộng, làm giảm phần 
lớn nhu cầu sử dụng đối với các dịch vụ ở các hộ 
gia đình nghèo nhất vì người giàu có thể đến với 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Lo ngại khác liên quan đến sự công bằng đó là 
các vấn đề sức khỏe có liên quan tới sự nghèo 
đói ít được quan tâm trong các chính sách vì 
thực tế nghèo đói là tác nhân của tình trạng sức 
khỏe tâm thần kém không được các nhà hoạch 
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Tại sao các  chuyên gia y tế cần quan tâm giải quyết các vấn đề về nghèo đói và giới trong sức khỏe tâm thần?

hộp 8: Chống kỳ thị

“Mở cửa” là chương trình toàn cầu lần đầu tiên từ trước đến nay chống lại sự phân biệt đối xử và 
kỳ thị đối với chứng bệnh tâm thần phân liệt. Do Hiệp hội Bệnh tâm thần Thế giới khởi xướng vào 
năm 1999, mục tiêu chương trình là tăng cường nhận thức và hiểu biết về bản chất bệnh, các lựa 
chọn trong việc chữa trị; nhằm cải thiện thái độ cộng đồng đối với những người mắc hoặc đã từng 
mắc bệnh tâm thần và gia đình họ đồng thời hành đồng để loại bỏ phân biệt đối xử, kỳ thị và định 
kiến.

Hiệp hội đã đưa ra hướng dẫn cụ thể từng bước để pháp triển một chương trình chống lại sự phân 
biệt đối xử, các báo cáo về kinh nghiệm của các quốc gia thực hiện chương trình; thu thập thông tin 
từ khắp nơi trên thế giới về những nỗ lực nhằm chống lại sự phân biệt đối xử. Các tài liệu đã được 
đưa vào sử dụng thử ở Úc, Canada, Trung Quốc, Ai Cập, Đức, Hi Lạp, Ấn Độ, Ý và Tây Ban Nha 
cùng với các địa bàn khác cũng đang bắt đầu thực hiện chương trình. Ở mỗi địa bàn, một nhóm 
thực hiện chương trình được lập ra bao gồm các đại diện của tổ chức chính phủ và phi chính phủ, 
các nhà báo, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các thành viên của các tổ chức bệnh nhân, gia đình 
bệnh nhân và những người khác cam kết đấu tranh chống sự phân biệt đối xử và kỳ thị. Kết quả của 
các chương trình từ các nước khác nhau được bổ sung vào cơ sở dữ liệu toàn cầu để những nỗ lực 
trong tương lai sẽ thừa hưởng lợi ích từ những kinh nghiệm trước đó. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đưa 
ra một bản tóm tắt các thông tin có sẵn về các chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần phân liệt, những 
chiến lược cho sự tái hòa nhập các cá nhân bị ảnh hưởng vào cộng đồng.

Sự phân biệt đối xử đối với bệnh tâm thần tạo nên một vòng luẩn quẩn về sự xa lánh và kỳ thị - dẫn 
tới sự cô lập xã hội, mất khả năng làm việc, lạm dụng ma túy hoặc rượu cồn, vô gia cư hay sự thể 
chế hóa quá mức – làm giảm cơ hội phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường. “Mở cửa” sẽ cho 
phép những người bị bệnh tâm thần trở về với gia đình họ, tới trường hay nơi làm việc và hướng 
đến tương lai với sự hi vọng.

Sartoius N. Đấu tranh chống bệnh tâm thần phân liệt và sự phân biệt đối xử đối với nó. Một chương trình giáo dục mới của Hiệp hội 
Bệnh tâm thần Thế giới, Tạp chí Anh về Bệnh Tâm Thần, 1998, 170:297
Startoius N. Sự phân biệt đối xử: những chuyên gia về bệnh tâm thần có thể làm gì? Lưỡi trích, 1998a, 352(9133):1058-1059
Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới 2001: Sức khỏe tâm thần, cách hiểu mới, hi vọng mới, Geneva, 2001a

Bệnh tâm thần đeo đẳng một gánh nặng vô hình 
của sự phân biệt đối xử và kỳ thị. Nó được biểu 
hiện dưới hình thức định kiến, sự rập khuôn, 
sự sợ hãi, sự xấu hổ, sự giận dữ, từ chối hay né 
tránh. Với những người bị rối loạn tâm thần, có 
những vi phạm về sự tự do và nhân quyền cơ 
bản cũng như sự phủ nhận các quyền xã hội, 
kinh tế, chính trị và dân sự trong cả những thể 
chế và cộng đồng. Những lạm dụng về sức khỏe, 
tình dục và tâm lý xảy ra hàng ngày với nhiều 
người bị rối loạn tâm thần. Họ phải đối mặt với 
sự chối bỏ, sự bất công, khước từ những cơ hội 
việc làm và sự kỳ thị khi tìm đến với các dịch vụ, 
bảo hiểm y tế và nhà ở. Ở nhiều nước, nhu cầu 
của các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và 
những tộc người thiểu số bản địa thường bị xao 

lãng. Hộp 8 cung cấp các thông tin về chương 
trình toàn cầu đấu tranh chống sự phân biệt đối 
xử và kỳ thị đi cùng với bệnh tâm thần phân liệt.

Hiện nay người ta nhận ra rằng vi phạm nhân 
quyền có thể bị gây ra bởi cả sự thờ ơ với bệnh 
nhân bị kỳ thị, sự vô tâm và thiếu tiếp cận dịch 
vụ cũng như bởi sự xâm phạm, sự hạn chế và 
những can thiệp có tính chất thụt lùi.

Các chính sách và những chương trình về sức 
khỏe tâm thần nên tăng cường các quyền sau: 
bình đẳng và không bị kỳ thị; quyền riêng tư, tự 
chủ cá nhân, toàn vẹn thể chất, quyền với thông 
tin và tham gia; quyền tự do tôn giáo, phong 
trào và hội họp. Các công cụ nhân quyền cũng 
yêu cầu mọi hoạch định hay sự phát triển các 
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

chương trình, chính sách về sức khỏe tâm thần 
phải tính đến các nhóm có thể bị tổn thương 
(chẳng hạn như các dân số bản địa và bộ tộc; 
các tộc người thiểu số quốc gia, dân tộc, tôn 

giáo và ngôn ngữ; lao động di cư; những người 
tị nạn và những người không có quốc tịch; trẻ 
em và trẻ vị thành niên; những người già). 



Lồng ghép nghèo đói và giới vào các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho cán bộ y tế
Mô đun về sốt rét 

4. Làm thế nào các chuyên gia y tế có 
thể giải quyết vấn đề đói nghèo và 

giới trong sức khỏe tâm thần?
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

Phần này xem xét các thức các chuyên gia 
y tế có thể áp dụng để giải quyết vấn đề 

nghèo đói và giới trong sức khỏe tâm thần ở 
ba cấp độ: chính sách và pháp luật, hoạch định 
chương trình, cung cấp tài chính và thực hiện 
và cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có thể 
được phân loại chung như sau: (i) dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần kết hợp với dịch 
vụ y tế nói chung; (ii)dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng; và (iii) 
dịch vụ chuyên biệt do bệnh viện tâm thần 
cung cấp. Nói chung dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần ở các quốc gia đang phát triển 
là rất ít. Thật vậy, ở nhiều nước, chủ yếu có các 
bệnh viện chuyên lĩnh vực tâm thần và thường 
xảy ra tình trạng vi phạm nhân quyền và phân 
biệt đối xử; các bệnh viện này tiêu tốn nguồn 
lực không nhỏ trong khi chỉ phục vụ một tỷ lệ 
nhỏ dân số. Nhiệm vụ cốt yếu đối với những 
nước đang phát triển là mở rộng diện bao phủ 
dịch vụ đến với đông đảo dân bằng cách kết 
hợp dịch vụ chăm sóc ban đầu và thứ cấp.

Báo cáo y tế thế giới năm 2001 đã đưa ra các 
đề xuất cho việc thiết lập các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần. Trong khi các dịch vụ 
này có vẻ là gánh nặng về nguồn lực đối với 
nhiều nước, ba tình huống riêng biệt được đưa 
ra nhằm hướng dẫn các nước đang phát triển 
phát huy những gì có thể làm trong bối cảnh 
nguồn lực hạn chế của từng nước (xem Bảng 
5: Những hành động tối thiểu cần cho chăm 
sóc sức khỏe tâm thần, ở mục Công cụ, Phần 
6). Các tình huống cụ thể có thể được sử dụng 
để xác định những hành động cụ thể. Các tình 
huống này được thiết kế nhằm phù hợp với 
từng quốc giavà các nhóm dân cư khác nhau 
trong phạm vi các nước, với giả thuyết rằng 
có những vùng hoặc nhóm bất lợi ở mọi quốc 
gia, kể cả những nơi có nguồn lực và dịch vụ 
tốt nhất.

Chính sách và pháp luật

Cam kết quốc gia và quốc tế về giảm đói 
nghèo

Vì nghèo đói liên quan mật thiết với sức khỏe 
tâm thần, các chính sách giảm nghèo có thể 
giúp giảm đáng kể gánh nặng sức khỏe tâm 
thần cấp độ quốc gia và quốc tế. Cam kết 
quốc tế đối với việc giảm đói nghèo gần đây 
đã được tăng cường, với sự tập trung ngày 
càng lớn vào lĩnh vực y tế. Các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ (MDGs) hướng tới việc 
giảm một nửa đói nghèo giữa những năm 
1990 và 2015, ba MDGs liên quan trực tiếp 
đến sức khỏe và tất cả những mục tiêu khác có 
liên quan gián tiếp. Năm 2000, Ủy ban Kinh 
tế vĩ mô và Y tế (CMH) tìm hiểu mối liên hệ 
giữa sức khỏe và nghèo đói và chỉ ra rằng đầu 
tư vào sức khỏe có thể thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế và các can thiệp hiện có, can thiệp cứu 
sinh không tới được người nghèo. Ở cấp độ 
quốc gia, các nước đang phát triển bản Chiến 
lược Giảm nghèo để phác thảo các kế hoạch 
về phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.

Văn kiện quốc tế về quyền của người bị bệnh 
tâm thần

Một số ít nghị quyết và công ước quốc tế tìm 
cách giải quyết vấn đề liên quan tới  quyền 
của những người bị bệnh tâm thần. Công 
uớc Quốc tế về Quyền Chính trị và Dân sự 
cùng với Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, 
Văn hóa và Xã hội áp dụng đối với quyền con 
người của những người bị rối loạn tâm thần và 
rối loạn hành vi và mang tính ràng buộc pháp 
lý.

Nỗ lực quốc tế đáng ghi nhận nhất liên quan 
đến vấn đề này là Nghị quyết Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc 46/119 về Bảo vệ Người bị 
Bệnh tâm thần và Cải thiện Chăm sóc Sức 
khỏe Tâm thần, được thông qua năm 1991. Dù 
không ràng buộc về mặt pháp lý, nghị quyết 
đưa các quyền cơ bản cùng nhau được xem 
như sự bất khả xâm phạm cả trong cộng đồng 

4. Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới 
trong sức khỏe tâm thần?
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

và khi người bị bệnh tâm thần được điều trị. 
Có 25 nguyên tắc chia thành hai loại chung: 
quyền và thủ tục dân sự, tiếp cận và chất lượng 
chăm sóc. Các nguyên tắc bao gồm: sự tự do 
cơ bản và quyền cơ bản của người bệnh tâm 
thần; các tiêu chuẩn xác định bệnh tâm thần; 
bảo mật thông tin, các tiêu chuẩn chăm sóc 
và điều trị gồm nhập viện bắt buộc và đồng 
ý điều trị; quyền của người bị bệnh tâm thần 
trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần; 
các nguồn tài chính cho các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe tâm thần; các cơ chế xem xét; bảo vệ 
quyền của người phạm tội bị bệnh tâm thần 
và những biện pháp bảo vệ mang tính thủ tục 
nhằm bảo vệ quyền của người bị bệnh tâm 
thần. 

Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em 
(1989) hướng dẫn phát triển chính sách đặc 

biệt có liên quan đến trẻ em và trẻ vị thành 
niên. Công ước bao hàm cả sự bảo vệ khỏi bị 
lạm dụng về tâm thần và thể chất; không bị kỳ 
thị; quyền được sống, tồn tại và phát triển; lợi 
ích cao nhất dành cho trẻ em; tôn trong quan 
điểm của trẻ em.

Cũng có một số văn kiện ở tầm khu vực nhằm 
bảo vệ quyền của người bệnh tâm thần bao 
gồm Công uớc Châu Âu về Bảo vệ Nhân quyền 
và Tự do Cơ bản, được hỗ trợ bởi Tòa án Châu 
Âu về Nhân quyền; Khuyến nghị 1235 (1994) 
về Bệnh Tâm thần và Nhân quyền thông qua 
bởi Hội đồng Châu Âu; Công ước Mỹ về 
Nhân quyền, 1978; và Công bố của Caracas 
do hội thảo Khu vực thông qua về việc tái cơ 
cấu chăm sóc sức khỏe bệnh tâm thần ở Mỹ La 
Tinh vào năm 1990.

hộp 9: Vi phạm nhân quyền ở các bệnh viện tâm thần

Ủy ban Nhân quyền nhận thấy các tình trạng “đáng kinh hãi và không thể chấp nhận được” khi 
họ tới thăm một số bệnh viện tâm thần ở Trung Mỹ và Ấn Độ trong 5 năm qua. Những tình trạng 
tương tự cũng tồn tại ở nhiều bệnh viện tại các khu vực khác ở cả những công nghiệp hóa và những 
nước đang pháp triển. Các bệnh viện này có các điều kiện bẩn thỉu, nhà dột, tràn nước toilet, sàn 
nhà bị mòn, cửa và cửa sổ bị hỏng. Hầu hết các bệnh nhân được bắt gặp trong tình trạng mặc đồ ngủ 
hoặc không mặc gì. Một số bị nhốt trong những căn phòng nhỏ hẹp của các khoa phòng, ở đó họ 
bị để mặc cho ngồi, nằm, đi lại trên các sàn bê tông cả ngày. Trẻ con bị đặt nằm trên những những 
chiếc chiếu dải trên sàn, một số còn bị bám bẩn nước tiểu và phân. Có sự lạm dùng quyền kiểm soát 
hoạt động: có nhiều bệnh nhân bị trói vào giường.

Ít nhất một phần ba các cá nhân là những người bị động kinh và chậm phát triển trí tuệ với những 
người mà việc tập trung chữa bệnh là không cần thiết và không mang lại lợi ích. Họ có thể trở lại 
với cuộc sống cộng đồng nếu được cung cấp thuốc men hợp lý và đầy đủ các dịch vụ và hệ thống 
hỗ trợ dựa vào cộng đồng.

Nhiều bệnh viện giữ lại cấu trúc như nhà tù ở thời thuộc địa. Các bệnh nhân bị coi như những tù 
nhân và hầu như cả ngày ở trong sự chăm nom của những quản giáo và giám thị trong khi đó những 
khu chăm sóc là những khu cách ly. Các bệnh viện sử dụng phần lớn các phòng tách biệt.

Tại hơn 80% các bệnh viện được kiểm tra không có những xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ. Ít 
nhất một phần ba bệnh nhân không có một chẩn đoán tâm thần để khẳng định sự có mặt của họ ở 
đây. Tại hầu hết các bệnh viện, việc lưu trữ hồ sơ bệnh án rất sơ sài. Chỉ có khoảng 25% điều dưỡng 
viên được đào tạo về bệnh tâm thần có mặt tại các bệnh viện và chưa đến một nửa các bệnh viện có 
các chuyên gia tâm lý lâm sàng và các cán sự tâm lý xã hội.

Levav I, Gonzale z VR. Quyền của người bệnh tâm thần ở Trung Mỹ. Acta Psychiatrica Scandinavia 2000, 101:83-86
Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Đảm bảo chất lượng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. New Delhi, Ủy ban Nhân quyền Ấn Độ, 1999
Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới 2001: Sức khỏe tâm thần, cách hiểu mới, hi vọng mới, Geneva, 2001a
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

Các cơ quan giám sát hiệp ước nhân quyền 
có thể cải thiện trách nhiệm giải trình của các 
chính phủ đối với sức khỏe tâm thần và hình 
thành luật pháp quốc tế để giải quyết các vấn 
đề sức khỏe tâm thần. Các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế và 
tổ chức phi chính phủ (NGOs) nên sử dụng 
các cơ chế này để thúc giục các chính phủ tạo 
cung cấp nguồn lực để thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ của họ đối với việc chăm sóc sức khỏe cho 
những người bị rối loạn tâm thần, bảo vệ họ 
khỏi sự kỳ thị và bảo đảm các quyền con người 
có liên quan khác.

Luật pháp và chính sách về sức khỏe tâm 
thần quốc gia

Pháp luật về sức khỏe tâm thần

Pháp luật có thể giúp cải thiện các dịch vụ 
thông qua việc quy định nghĩa các tiêu chuẩn 
về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cả các 
dịch vụ ban đầu và dịch vụ chuyên sâu. Những 
hướng dẫn thực hành dựa trên bằng chứng do 
các bộ y tế và các sở y tế khu vực ban hành 
trên cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn liên quan có thể bổ sung các quy định 
của pháp luật.

Rất nhiều rào cản gây khó khăn đối với những 
người bị rối loạn tâm thần trong việc chăm sóc 
và điều trị cần thiết cho họ. Khi họ được chăm 
sóc, nguy cơ nhu cầu của họ không được đáp 
ứng cao hơn nhiều so với nguy cơ mà một 
người bị bệnh thể chất có thể gặp phải. Hộp 9 
đưa ra một số ví dụ về sự vi phạm nhân quyền 
trong các bệnh viện tâm thần. Ngoài ra, có 
nhiều rào cản đối với việc thực thiện các can 
thiệp mang tính phòng ngừa rối loạn tâm thần 
và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tâm thần. Luật 
pháp có thể giúp vượt qua các rào cản này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2001 của 
WHO cho thấy rằng gần một phần tư các quốc 
gia không có luật pháp quy định về chăm sóc 
sức khỏe tâm thần. Khoảng một nửa những 
quy định pháp lý hiện có được đưa ra từ thập 
kỷ trước, tuy nhiên gần một phần năm trong 

số các tuy định được đưa ra vào thời điểm hơn 
40 năm trước cho giai đoạn trước khi có hầu 
hết những phương pháp điều trị hiện nay. Các 
chính phủ cần xây dựng các điều luật quốc gia 
mới nhất đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe 
tâm thần, phù hợp với các điều luật về nhân 
quyền quốc tế.

Pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần cần 
phải hệ thống hóa các nguyên tắc, giá trị và 
mục tiêu cơ bản của chính sách chăm sóc sức 
khỏe tâm thần. Luật pháp có thể có thể bảo 
đảm một cách chắc chắn phẩm cách của người 
bệnh và bảo vệ quyền con người cơ bản của  
họ. Một số nội dung cần xem xét bao gồm:

! Quyền của những người mắc chứng rối loạn 
tâm thần trong ngành y tế: chăm sóc ít bị 
hạn chế nhất có thế, bảo mật thông tin, được 
thông tin, tự nguyện hoặc không tự nguyện 
nhập viên, điều trị tự nguyện hoặc không tự 
nguyện, các cơ chế kiểm tra định kỳ và năng 
lực thực hiện.
! Quyền của người bị rối loạn tâm thần trong 
các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực y tế: nhà ở, 
việc làm, an sinh xã hội, tư pháp hình sự và dân 
sự.
! Tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần và 
ngăn ngừa các rối loạn về tâm thần: cha mẹ gắn 
với con cái sơ sinh; sức khỏe tâm thần trong 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, lạm dục trẻ em và 
bạo lực gia đình; hạn chế sự tiếp xúc rượu cồn 
và ma túy; các dân tộc thiểu số bản địa.

Chính sách sức  khỏe tâm thần

Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần rõ 
ràng là rất cần thiết và là công cụ của lĩnh vực y 
tế tâm thần trong bất cứ bộ y tế nào. Khi được 
đưa ra và thực thi một cách chính xác thông 
qua các chương trình và kế hoạch, một chính 
sách có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe 
tâm thần của của nhóm dân cư liên quan. Sự 
phát triển của một chính sách chăm sóc sức 
khỏe tâm thần có thể thúc đẩy hoặc vi phạm 
về quyền con người tùy thuộc vào cách thức 
mà nó được đề ra hoặc thực hiện.
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

Tình trạng của những nhóm dễ bị thương tổn 
có các nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần 
đặc biệt phải được chú trọng trong các chính 
sách. Ở hầu hết các quốc gia, những nhóm 
này gồm có trẻ em, người già và phụ nữ bị lạm 
dụng. Cũng có thể có những nhóm dễ bị tổn 
thương khác tùy thuộc môi trường chính trị 
xã hội ở các nước đó, chẳng hạn như những 
người tị nạn và những người chuyển chỗ ở tại 
các khu vực trải qua chiến tranh dân sự hoặc 
các cuộc xung đột nội bộ. Bảng 3 đưa ra các 
ví dụ về nguyên lý và giá trị trong các chính 

sách chăm sóc sức khỏe tâm thần, Hộp chú 
thích 10 đưa ra một ví dụ về chính sách chăm 
sóc sức khỏe tâm thần ở một quốc gia có các 
nguồn lực không mấy dồi dào.

Cải cách ngành y tế mang đến cơ hội định 
hướng lại các nguồn lực dành cho sức khỏe 
tâm thần ngay cả khi tổng các nguồn lực chăm 
sóc sức khỏe là không thay đổi. Cải cách y tế 
cũng có thể cho phép các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần được lồng ghép vào dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chung, đặc biệt là ở tuyến 
chăm sóc sức khỏe ban đầu. Một số nước đang 

Bảng 3: Ví dụ về những giá trị và nguyên tắc trong các chính sách sức khỏe tâm thần*

Giá trị Nguyên tắc
1. Cải thiện sức khỏe người dân
Khỏe mạnh về mặt tinh 
thần

! Lồng ghép tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần vào các  dịch vụ giáo 
dục và xã hội
! Đảm bảo sự phối hợp liên ngành và mối gắn kết với sự phát triển của 
cộng đồng

Sức khỏe tâm thần 
không thể tách khỏi sức 
khỏe nói chung

! Lồng ghép sức khỏe tâm thần vào hệ thống y tế nói chung
! Cho phép người bị rối loạn tâm thần tìm đến các bệnh viện đa khoa

Chăm sóc cộng đồng ! Chăm sóc người bị rối loại tâm thần ở các cơ sở y tế với dạng chăm sóc 
mà sự hạn chế là tối thiểu
! Nên thử cung cấp các giải pháp thay thế chăm sóc cộng đồng trước khi 
thực hiện chăm sóc nội trú 

2. Đáp lại mong đợi của người dân
Sự tham gia của cộng 
đồng

! Huy động những người bị rối loạn tâm thần tham gia hoạch định, cung 
cấp và đánh giá dịch vụ
! Khuyến khích hỗ trợ lẫn nhau, các nhóm ủng hộ cũng nên được khuyến 
khích

Thuyết tương đối văn 
hóa

! Đảm bảo rằng các nền văn hóa khác nhau đóng góp quan điểm của họ
! Trao một vai trò quan trọng cho những người chữa bệnh theo cách 
truyền thống và những ngành không chính thức

Bảo vệ những người dễ 
bị tổn thương

! Bảo vệ nhân quyền của những người bị rối loạn tâm thần 
! Hướng các chiến lược chăm sóc sức khỏe tâm thần vào phụ nữ, trẻ em, 
người già và những người nghèo

3. Bảo vệ về tài chính
Khả năng dễ tiếp cận và 
sự công bằng

! Đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ cho tất cả mọi người bất kể vị trí địa 
lý, tình trạng kinh tế, điều kiện xã hội hay chủng tộc
! Đảm bảo sự  ngang hàng về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần với 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung

* Các ví dụ không phải là những khuyến cáo cụ thể để hành động
Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới. Chương trình, hoạch định và chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và gói hướng dẫn dịch vụ,Geneva 2003c
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

phát triển đã lồng ghép các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần vào với chăm sóc sức khỏe 
chung bằng việc đào tạo nội dung chăm sóc 
sức khỏe tâm thần  cho các nhân viên chăm 
sóc sức khỏe ban đầu. Sự lồng ghép với chăm 
sóc sức khỏe ban đầu tạo điều kiện thúc đẩy 
mở rộng diện bao phủ (bao gồm cả chăm sóc 
sức khỏe tâm thần) mà không cần tăng đáng 
kể nguồn lực hành chính và tài chính đầu vào. 
Chăm sóc lồng ghép cũng giúp làm giảm sự 
phân biệt đối xử đi kèm với việc tìm kiếm sự 
chăm sóc so với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần độc lập. Một số quốc gia cũng chứng 
kiến một sự dịch chuyển đáng kể từ các hệ 
thống chăm sóc dựa trên bệnh viện sang các 
hệ thống chăm sóc dựa trên cộng đồng dẫn tới 
sự giảm đáng kể số lượng giường tại các bệnh 
viện tâm thần. Nói chung, hệ thống chăm sóc 
sức khỏe tâm thần ở các quốc gia đang phát 
triển có diện bao phủ toàn dân kém toàn diện 
hơn so với ở những quốc gia phát triển.

Lập chương trình, cung cấp tài chính và 
thực thi chương trình

Lập và thực thi chương trình

Các chính sách, kế hoạch và chương trình hợp 
lý có thể giúp các quốc gia giải quyết và cải 
thiện một cách có hệ thống nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe tâm thần đối với các nhóm dân cư. 
Mặc dù quá trình này phức tạp và có nhiều trở 
ngại, kinh nghiệm từ một số quốc gia và khu 
vực cho thấy những bước đi này hoặc những 
bước đi tương tự có tính khả thi.

Sức khỏe tâm thần nhất thiết phải là một vấn 
đề liên ngành, liên quan đến giáo dục, việc 
làm, nhà ở, các dịch vụ xã hội và tư pháp hình 
sự. Việc tham khảo ý kiến người bệnh và các 
tổ chức gia đình trong phát triển chính sách 
và cung cấp dịch vụ là rất quan trọng. Hộp chú 
thích 11 đưa ra ví dụ về những liên kết liên 
ngành trong các chương trình chăm sóc sức 
khỏe tâm thần.

Những chiến lược trong kế hoạch chăm sóc 
sức khỏe tâm thần phải tương xứng với các 

lĩnh vực hành động được xác định trong 
chính sách. Các chiến lược gồm các hoạt động 
cần thiết để đảm bảo việc thực hiện mục tiêu 
của từng lĩnh vực ưu tiên hành động đó. Nói 
chung các chiến lược được đề ra và ưu tiên 
qua sự tham khảo ý kiến với những người liên 
quan, cần xem xét:

! Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống chăm 
sóc sức khỏe tâm thần được thành lập và
! Các cơ hội và nguy cơ đối với sự phát triển 
của chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần 
và các kế hoạch  tại quốc gia hay khu vực có 
liên quan.

Hộp chú thích 12 đưa ra một ví dụ từ 
Campuchia về cách tham khảo ý kiến từ 
những người liên quan đến chăm sóc sức khỏe 
tâm thần.

Khi các liên kết liên ngành và các ý kiến góp 
ý của các bên có liên quan được xem xét, 
các khía cạnh của chính sách và kế hoạch có 
thể được cụ thể hóa thành một hoặc nhiều 
chương trình. Một chương trình xác định các 
can thiệp chắc chắn mà người dân sẽ nhận 
được đối với một vấn đề chăm sóc sức khỏe 
tâm thần hướng tới. Chương trình bao gồm 
các can thiệp nhằm thúc đẩy, phòng ngừa, 
điều trị và hồi phục sức khỏe tâm thần sẽ được 
thực hiện các cơ sở y tế hoặc những nơi khác 
như nơi làm việc và trường học.

Hộp 13 và 14 đưa ra các ví dụ về sự phát triển 
một chương trình quốc gia và việc thực hiện 
chính sách thông qua các chương trình và kế 
hoạch trong một quốc gia có các nguồn chăm 
sóc ở mức thấp. Hộp 15 trình bày các ví dụ về 
các chiến lược ưu tiên trong kế hoạch chăm 
sóc sức khỏe tâm thần của một quốc gia có 
các nguồn chăm sóc sức khỏe ở mức thấp.

Cung cấp tài chính cho các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần

Việc cấp đầy đủ và bền vững tài chính là cực 
kỳ quan trọng để thực hiện một chính sách 
sức khỏe tâm thần. Việc đảm bảo một số 
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hộp 10: Ví dụ về chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần ở một quốc gia có các 
nguồn lực chăm sóc ở mức thấp*

Nước A (10 triệu dân)
! Các cuộc phỏng vấn với nhân viên y tế và lãnh đạo cộng đồng xác định chăm sóc loạn thần, động 
kinh và thiểu năng trí tuệ là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cơ bản của người dân.
! Hiện tại, chỉ những người có hành vi quấy rối và rối loạn tâm thần nặng được đưa vào hai bệnh 
viện tâm thần và việc điều trị ngoại trú bị hạn chế ở bốn thành phố (40% dân số) nơi có các chuyên 
gia về bệnh tâm thần.
! Phân bổ chuyên gia về bệnh tâm thần là 20 chuyên gia tâm thần học, 30 nhà tâm lý học, 80 điều 
dưỡng về bệnh tâm thần (30-50% thời gian của họ sử dụng vào thực hành và giảng dạy tư nhân)

Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần
1. Tầm nhìn: Dịch vụ sức khỏe tâm thần sẽ cung cấp mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng, tập 
trung ưu tiên đối với các khuyết tật trí tuệ, động kinh và rối loạn tâm thần. Dịch vụ này sẽ được lồng 
ghép với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm: (1) 
ngăn ngừa tổn thương về não trong thời kỳ mang thai và trẻ em thời kỳ đầu đời và (2) phát hiện và 
điều trị sớm các chứng rối loạn tâm thần và động kinh. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ được 
thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng và ủng hộ nhân quyền của những người bị rối loạn tâm thần 

2. Các nguyên tắc và giá trị sau đây được hỗ trợ bởi hầu hết những bên có liên quan,
! Không thể tách riêng chăm sóc sức khỏe tâm thần với chăm sóc sức khỏe nói chung; chăm sóc sức 
khỏe tâm thần nên được lồng ghép vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu.
! Chăm sóc cộng đồng: người bị bệnh tâm thần phải được ưu tiên chăm sóc và điều trị tại nhà với 
sự giúp đỡ của gia đình và hàng xóm
! Thuyết tương đối văn hóa: các nhân viên y tế truyền thống sẽ đóng một vai trò quan trọng.
! Khả năng tiếp cận: mọi người có thể tiếp cận chăm sóc ban đầu không phụ thuộc vào địa vị kinh 
tế hay vị trí địa lý.

3. Mục tiêu:
3.1. Cải thiện sức khỏe: giảm phạm vi ảnh hưởng của rối loạn tâm thần phổ biến và/hoặc làm 
giảm mức độ khuyết tật do rối loạn tâm thần gây ra
3.2. Đáp ứng sự mong đợi của người dân: bảo vệ nhân quyền của những người bị bệnh tâm thần 
và tăng số lượng người người bệnh và các nhóm gia đình tham gia dịch vụ
3.3. Bảo vệ tài chính: tăng số lượng người bị bệnh tâm thần được điều trị ở mức độ chăm sóc ban 
đầu mà không mất tiền.

4. Những lĩnh vực hành động sau đây được ưu tiên:
! Pháp luật và nhân quyền: do thiếu sự bảo vệ đối với những người mắc bệnh rối loạn tâm thần 
nghiêm trọng, một luật mới đề cập một số quyền sẽ được Bộ Y Tế xây dựng và trình lên quốc hội
! Cung cấp tài chính: do gánh nặng tương đối lớn của rối loạn tâm thần, các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ban đầu đang thiếu nguồn tài chính trầm trọng. Cần phải phân bổ lại nguồn tài chính để tăng 
cường sự can thiệp mang tính ngăn ngừa và chữa trị ở các cơ sở chăm sóc ban đầu.
! Nghiên cứu và đánh giá: do thiếu bằng chứng về sự ngăn ngừa và điều trị các chứng rối loạn tâm 
thần ở các cơ sở chăm sóc ban đầu, một dự án thử nghiệm sẽ được đánh giá có sự phối hợp của được 
cung cấp tài chính bởi một cơ quan quốc tế.

Tiếp theo trang sau
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! Tổ chức dịch vụ: vì sự liên kết kém giữa các nhóm chăm sóc ban đầu và các dịch vụ thứ cấp, các 
chuyên gia như chuyên gia tâm thần học, chuyên gia tâm lý,  và điều dưỡng chăm sóc bệnh tâm 
thần thảo luận các trường hợp với các nhóm chăm sóc ban đầu nhằm cải thiện hệ thống chuyển gửi.
! Thúc đẩy, phòng ngừa, điều trị và phục hồi: những ưu tiên sau đây đã được đặt ra:
-  Tổn hại trí não sẽ được phòng ngừa thông qua sự chăm sóc đầy đủ trước khi sinh, sinh nở an toàn, 

tiêm chủng và điều trị các bệnh lây nhiễm ở thời kỳ đầu đời.
-  Người mắc chứng rối loạn tâm thần và chứng động kinh sẽ được điều trị tại các cơ sở chăm sóc 

ban đầu với sự hỗ trợ của gia đình và hàng xóm đã qua đào tạo
! Nguồn nhân lực - Do thiếu các chuyên gia sức khỏe tâm thần và vai trò quan trọng của nhân viên 
y tế truyền thống tại các cộng đồng nông thôn, cần đưa ra những ưu tiên sau đây:
-  Nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ được đào tạo về chăm sóc sức khỏe tâm thần
-  Phát triển các mối liên kết với các nhân viên chăm sóc sức khỏe truyền thống
-  Các điều dưỡng viên sẽ được đào tạo về tâm thần học cộng đồng vì thế họ có thể làm việc kết hợp 

với các nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

* Các ví dụ không phải là những khuyến cáo cụ thể để hành động
Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới. Chương trình, hoạch định và chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm 
thần và gói hướng dẫn dịch vụ, Geneva 2003c.

Tiếp theo

hộp 11: Các liên kết liên ngành trong chăm sóc sức khỏe tâm thần

Tại nước Cộng hòa Thống nhất Tandania, các trung tâm phục hồi chức năng tâm thần nông nghiệp 
thể hiện đầy đủ sự ứng phó liên ngành bao gồm cộng đồng địa phương, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và lĩnh vực y học cổ truyền trong chữa trị và phục hồi chức năng cho những người mắc 
bệnh tâm thần nặng sống ở các vùng nông thôn. Bệnh nhân và những người thân của họ sống trong 
một ngôi làng có dân cư là nông dân, ngư dân, lao động thủ công và được điều trị bằng cả hai ngành 
y học cổ truyền và y học hiện đại. Các điều dưỡng chăm sóc sức khỏe tâm thần, hộ lý và những 
người chữa bệnh theo phương pháp truyền thống tại địa phương  giám sát hoạt động chữa trị; một 
chuyên gia tâm thần học và một nhân viên y tế xã hội cung cấp hỗ trợ và tư vấn hàng tuần; và sự 
tham gia của những người chữa bệnh truyền thống phụ thuộc vào nhu cầu của cá nhân người bệnh 
và người thân của họ. Cũng có các kế hoạch nhằm phối hợp một cách chính thức hơn nữa giữa các 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và chăm sóc sức khỏe truyền thống thông qua các cuộc gặp gỡ 
và những buổi hội thảo thường xuyên. Những người chữa bệnh theo cách truyền thống đã tham gia 
vào các chương trình tập huấn chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, chia sẻ hiểu biết và kỹ năng 
trong điều trị bệnh nhân; họ có thể đóng một vai trò ngày càng lớn trong xử lý những rối loạn liên 
quan đến căng thẳng trong cộng đồng. 

Kilonzo GP, Simmons N. Sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Ta-da-nia: một nhận định mới về tương lai. Khoa 
học xã hội và thuốc men, 1998,47:419-428
Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới. Chương trình, hoạch định và chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm 
thần và gói hướng dẫn dịch vụ,Geneva 2003c
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hộp 12: Campuchia – một ví dụ về tham vấn với các bên liên quan tới sức khỏe tâm 
thần

Một ví dụ về  tham vấn ở những nơi mà các cơ sở tâm thần học phương Tây về chăm sóc sức khỏe 
tâm thần  có thể không phù hợp, ví dụ từ Campuchia. Ở Campuchia, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần ở nông thôn được xây dựng và phát triển phù hợp với hệ thống tín ngưỡng và các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe địa phương. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần chỉ  điều trị cho những 
bệnh hay triệu chứng nặng vì thế các dịch vụ địa phương tỏ ra không giúp đỡ được gì  cho người 
bệnh. Ở những nơi có thể thì các can thiệp tâm lý phù hợp với  văn hóa được áp dụng đối với những 
căn bệnh mà Phương Tây cho rằng chúng xuất phát từ nỗi lo âu và căng thẳng sau khi bị tổn thương 
tâm lý (PTSD). Một nỗ lực được thực hiện nhằm tránh những sai lầm trong việc phân loại mà qua 
đó những chẩn đoán địa phương bỏ qua và thay thế bằng các hình thức phân loại theo phương Tây 
vốn không có giá trị về mặt văn hóa. 

Kleiman A. Bệnh nhân và thầy thuốc trong bối cảnh văn hóa. Berkeley. Đại học Báo chí California, 1980
Somasundaram D.J. và cộng sự. Bắt đầu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Campuchia. Khoa học xã hội và thuốc men, 
1999,48:1029-46
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới. Hoạch định và lập ngân sách để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và gói hướng dẫn dịch vụ, Geneva, 2003d. 

hộp 13: Ví dụ về sự phát triển một chương trình quốc gia tại một nước có các nguồn 
lực chăm sóc ở mức thấp.

Nước A (giống như ở Hộp 10): Vì ba rối loạn tâm thần được ưu tiên có tầm ảnh hưởng và đặc điểm 
giống nhau ở hầu hết các vùng miền trong cả nước, nên quyết định được đưa ra nhằm phát triển 
một chương trình quốc gia trên toàn lãnh thổ. Không vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần nào khác 
nhận được sự ưu tiên cao hơn ở bất kỳ vùng nào trong số những vùng này.
1. Các vấn đề được giải quyết: rối loạn tâm thần, động kinh và khuyết tật trí tuệ. Những vấn đề này 
được chọn vì tầm ảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng và tác động đối với người dân thể hiện qua các 
cuộc phỏng vấn với các nhân viên y tế và lãnh đạo cộng đồng. Có những sự can thiệp có hiệu quả 
để ngăn chặn khuyết tật về trí tuệ, chứng động kinh và điều trị chứng rối loạn tâm thần, động kinh
2. Mục tiêu:
! Cải thiện sức khỏe: giảm tỷ lệ khuyết tật trí tuệ và động kinh, sự tổn thương não bộ trong quá 
trình mang thai và trẻ em thời kỳ đầu đời đồng thời giảm mức độ khuyết tật do bệnh động kinh và 
loạn thần gây ra.
! Đáp lại những mong đợi: tư vấn cho người bệnh và các nhóm gia đình về chất lượng dịch vụ
! Bảo vệ tài chính: Tăng số lượng những người có bệnh động kinh và tâm thần được điều trị tại các 
cụm chăm sóc cơ bản không phải trả tiền.
3. Lựa chọn những can thiệp: Sau đây là những  can thiệp  được lựa chọn:
! Ngăn ngừa khuyết tật trí tuệ và động kinh: thường xuyên theo dõi người phụ nữ mang thai kết 
hợp với việc giáo dục và sàng lọc, điều trị các biến chứng trong quá trình chuyển dạ và lúc sinh tại 
các trung tâm y tế, ngăn ngừa (tiêm chủng) và điều trị hợp lý các chứng bệnh nhiễm khuẩn trong 
giai đoạn đầu đời.
! Điều trị những người bị loạn thần bằng các phương tiện thuốc men và giáo dục tâm lý với các 
nhóm hỗ trợ cho các gia đình và những người thực hiện chăm sóc.
! Điều trị những người bị động kinh bằng phương tiện thuốc men và giáo dục tâm lý 

Tiếp theo trang sau
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4. Các hoạt động: Chương trình sẽ được cấp kinh phí thông qua kinh phí có được từ nguồn thu 
thuế.. Trường học và gia đình sẽ phối hợp bằng cách thực hiện các chương trình giáo dục đối với 
ba loại rối loạn kể trên. Số người được điều trị và số lần thăm khám theo đăng ký là hai tuần hàng 
năm. Tỷ lệ khuyết tật đối với ba rối loạn sẽ được xác định  năm năm một lần. Mọi hướng dẫn và 
một hệ thống chấm điểm sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các can thiệp được thực hiện bởi các bác sĩ và 
điều dưỡng chăm sóc sức khỏe ban đầu, kết hợp với các nhân viên y học cổ truyền và sự hỗ trợ của 
các  điều dưỡng bệnh tâm thần cộng đồng . Bệnh động kinh và tâm thần cũng sẽ được điều trị bằng 
thuốc. Các tiêu chuẩn cho các nhóm hoặc trung tâm thực hiện chương trình sẽ được hình thành 
trên cơ sở tham khảo của các nhân viên y tế, người sử bệnh và gia đình. Hệ thống thông tin cho 
phép có thể ước tính được số người và số lần thăm khám trong năm. Một bảng kiểm các tiêu chuẩn 
dành cho các nhóm và trung tâm đượcáp dụngtrong hai năm.
5. Những người chịu  trách nhiệm: Các chuyên gia y tế về tâm thần của Bộ Y Tế và cơ quan y tế 
cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều tiết. Các can thiệp sẽ được các bác sĩ và điều dưỡng 
chăm sóc sức khỏe ban đầu thực hiện, kết hợp  với các nhân viên y học cổ truyền và sự hỗ trợ của 
các điều dưỡng cộng đồng về bệnh tâm thần. Giáo viên  và các nhóm gia đình cũng sẽ tuyên truyền 
cho cộng đồng về ba loại rối loạn này.
6. Khung thời gian: Chương trình sẽ được xây dựng trong 5 năm.
7. Ngân sách: Sẽ được tính theo số giờ làm việc của các nhân viên y tế và thuốc men sử dụng hàng năm.
Đánh giá: Chi phí, kết quả và tiến độ thực hiện chương trình sẽ được đánh giá năm năm một lần. 
Điều này đòi hỏi phải thu thập được các con số chi tiết về các khoản phí tài chính đối với tất cả các 
ngành có liên quan, xác định sự thay đổi về tỷ lệ mắc các bệnh đã xác định trong cộng đồng, phân tích 
dữ liệu về các kết quả tích cực đối với những người bị chứng rối loạn tâm thần (như giảm nhẹ triệu 
chứng, chất lượng cuộc sống, sự hài lòng về dịch vụ) và ở cấp độ hợp tác giữa các bên có liên quan.

Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Chính sách, chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm 
thần và gói hướng dẫn dịch vụ Geneva, 2003e.
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hộp 14: Ví dụ về việc thực hiện chính sách qua  các chương trình và kế hoạch ở một 
quốc gia có các nguồn lực mức độ thấp

Nước A (giống như ở các Hộp 10 và 13)
1. Việc thực hiện chương trình đòi hỏi Bộ Y tế phải tiến hành những hoạt động kết hợp với:
! Bộ Tài chính: để có một ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần phù hợp với việc tính chi 
phí cho ba loại ưu tiên (khuyết tật trí tuệ, động kinh và rối loạn tâm thần)
! Y tế huyện: để phân bổ kinh phí và ký các hợp đồng thực hiện ba vấn đề ưu tiên ở cấp địa phương;
! Hai bệnh viện tâm thần: bố trí chuyên gia đào tạo các nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu và 
nhân viên y học cổ truyền đồng thời hỗ trợ các nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu.
! Các trường điều dưỡng: để thực hiện các chương trình đào tạo các điều dưỡng cộng đông về bệnh 
tâm thần.
! Cơ quan thực thi của chính phủ, quốc hội, NGO, người bệnh  và các nhóm gia đình và truyền 
thông để tuyên truyền, vận động thực hiện một luật mới về chăm sóc sức khỏe tâm thần.
! Các cơ quan quốc tế: để đánh giá một dự án thí điểm về sự ngăn ngừa và điều trị những chứng rối 
loạn tâm thần ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.
! Bộ Giáo dục: với một tầm nhìn giáo dục về ba ưu tiên ở các trường học
! Các trường đại học: để tiến hành một nghiên cứu về tỷ lệ khuyết tật đi cùng với ba vấn đề ưu tiên.

Tiếp theo trang sau
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2. Việc thực hiện chương trình đòi hỏi các y tế huyện tiến hành các hoạt động kết hợp với:
! Các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu để ký hợp đồng về việc thực hiện ba vấn đề ưu tiên về 
chăm sóc sức khỏe tâm thần, để cấp phép và theo dõi tuân thủ các hướng dẫn và tiêu chuẩn.
! Các tổ chức của người bệnh, gia đình và các nhóm hỗ trợ tương hỗ để tham gia lập kế hoạch đánh 
giá dịch vụ.
! Các nhân viên y học cổ truyền để thuận tiện cho việc liên kết với các nhân viên chăm sóc sức khỏe 
ban đầu.
! Các nhà tâm thần học, các nhà tâm lý và các điều dưỡng bệnh tâm thần để thuận tiện cho việc liên 
kết với các nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Chính sách, kế hoạch và chương trình  chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần 
và gói hướng dẫn dịch vụ Geneva, 2003e
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hộp 15: Các ví dụ về các chiến lược ưu tiên trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm 
thần ở một quốc gia có các nguồn lực ở mức thấp *

Nước A (giống như ở các Hộp 10, 13 và 14)
Lĩnh vực hành động: Pháp luật và nhân quyền.
Chiến lược: Đề ra một bộ luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần để bảo vệ quyền của những người 
mắc những rối loạn tâm thần.
Một thách thức đối với việc xây dựng một luật về sức khỏe tâm thần nhằm bảo vệ những người 
mắc các rối loạn tâm thần đã đươc xác định trước. Truyền thông tỏ thái độ phân biệt đối xử đối với 
những người bệnh này, quốc hội quá tải với các đề xuất luật pháp và ngành thực thi của chính phủ 
không nhận thức hoàn toàn vấn đề. Một chiến dịch để vận động cho một luật mới về sức khỏe tâm 
thần được tổ chức trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Y tế, các tổ chức của những người bị bệnh tâm thần, 
gia đình người bệnh và NGO hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền.
Lĩnh vực hành động: Tài chính
Chiến lược: Phân bổ kinh phí để tăng cường các can thiệp dự phòng và cứu chữa bệnh tâm thần ở 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Hầu hết các bên liên quan đồng ý rằng điểm cốt lõi gắn liền với việc thực hiện chính sách mới là 
phát triển đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhờ đó, sự cải cách ngành y tế hiện nay tạo 
cơ hội cho dịch vụ này được củng cố ở từng đơn vị huyện.  Việc phân bổ các nguồn kinh phí mới 
được thông qua để đưa vào thực hiện một số can thiệp có tính dự phòng và chữa trị bệnh tâm thần 
ở một số huyện và mở rông can thiệp sang những huyện khác trong 5 năm.
Lĩnh vực hành động: Nghiên cứu và đánh giá
Chiến lược: Kết hượp với một cơ quan quốc tế cấp kinh phí và đánh giá một dự án thí điểm dự 
phòng và điều trị chứngrối loạn tâm thần tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Chiến lược này được đàm phán với một tổ chức có khả năng hỗ trợ kỹ thuật để  nghiên cứu và đánh 
giá dự án thí điểm này.
Lĩnh vực hành động: tổ chức dịch vụ
Chiến lược: các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần (gồm các chuyên gia tâm thần học, các 
chuyên gia tâm lý và các điều dưỡng về bệnh tâm thần) sẽ theo dõi và tiếp nhận các thông tin

Tiếp theo trang sau
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

chuyển đến từ các nhân viên chăm sóc sức khỏe  ban đầu. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm 
thần sẽ gặp gỡ các nhóm nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu ít nhất một tháng một lần để thảo 
luận các trường hợp và các thủ tục chuyển gửi. Các nguồn lưucj từ các bệnh viện tâm thần sẽ được 
chuyển tới các bệnh viện đa khoa và các nhóm chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.
Lĩnh vực hành động: Thúc đẩy, dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng.
Chiến lược: Thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu về rối loạn tâm thần và động 
kinh mà có sự tham gia của điều dưỡng.
Một quan tâm mà các nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu ở một số huyện thể hiện qua việc học 
cách thức xử trí đối với những người bị bệnh loạn thần cấp và động kinh nặng được xem là một lợi 
điểm. Một chương trình đào tạo về sức khỏe tâm thần được khởi đông với việc phân phát thuốc 
chống loạn thần và chống động kinh do điều dưỡng thực hiện dưới sự giám sát của các bác sĩ.
Lĩnh vực hành động: Nguồn nhân lực và đào tạo.
Chiến lược: Một chương trình đào tạo các điều dưỡng cộng đồng về bệnh tâm thần.
Việc mở hai trường điều dưỡng mới gần đây cho phép bắt đầu thực hiện một chương trình đào tạo 
điều dưỡng cộng đồng về bệnh tâm thần. Dự kiến  trong 10  năm tới, cứ một triệu dân sẽ có ít nhất 
20 điều dưỡng và phân bố đều trên pham vi cả nước.

* Các ví dụ không phải là những khuyến cáo cụ thể để hành động.
Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Chương trình, kế hoạch và chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần và 
gói hướng dẫn dịch vụ Geneva, 2003e
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nguồn lực để chăm sóc sức khỏe tâm thần là 
rất quan trọng. Điều quaan trọng không kém 
là việc phân bổ chúng một cách công bằng và 
tối ưu giữa các khu vực, các bộ phận dân cư, 
các dịch vụ và chương trình.

Các đặc điểm chung của việc cấp tài chính 
chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt đã được mô tả 
trong Báo cáo y tế thế giới năm 2001. Chúng 
gồm có việc bảo vệ con người khỏi các rủi ro 
thảm họa tài chính do các chi phí dịch vụ gây 
ra và khỏi việc góp phần làm tăng gánh nặng 
tài chính để cho những người khỏe mạnh trợ 
giúp cho những người cần tới các dịch vụ 
chăm sóc và những người giàu có hỗ trợ cấp 
người nghèo. Cả các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe trong các chương trình trả trước ví dụ 
như đánh thuế chung và bảo hiểm xã hội có 
thể giúp thúc đẩy những mục tiêu này.

Đối với sự phân bổ nguồn lực, chính sách 
về chăm sóc sức khỏe tâm thần cần tính đến 
những vấn đề sau:

! Loại dịch vụ: Dịch vụ nào được ưu tiên cấp  
kinh phí (bệnh viện hay cộng đồng; chăm sóc  
sức khỏe ban đầu hay chăm sóc chuyên khoa 
sâu; nâng cao sức khỏe và dự phòng hay điều 
trị và phục hồi)? Tiếp cân có được ưu tiên xét 
theo chi chí chất lượng?
! Nhóm đối tượng đích: các nhóm cụ thể có 
được ưu tiên đặc biệt (trẻ em hay người lớn; 
người bị rối loạn tâm thần nhẹ hay người bị 
rối loạn tâm thần nặng; dân số thường với các 
nhóm dễ bị thương tổn như phụ nữ bị lạm 
dụng, người già, người rất nghèo, người bị 
các khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, dân tộc 
thiểu số, bản địa hoặc những người di cư)?
! Vùng địa lý: có những yêu cầu đặc biệt với 
các khu vực địa lý cụ thể không? (khu vực 
thành thị, khu vực nông thôn, các khu vực có 
người bị rối loạn tâm thần, và các vùng bị các 
thảm họa thiên nhiên đặt con người phải đối 
mặt với những nguy cơ rủi ro cao)?

Hộp 16 đưa ra một số ví dụ về sự không cân 
đối dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần giữa 
thành thị - nông thôn.
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

hộp 16: Các dịch vụ sức khỏe tâm thần: Sự bất cân đối giữa thành thị - nông thôn

Tỉnh Neuquen ở Argentina cung cấp chăm sóc sức khỏe tâm thần tới cả cộng đồng thành thị, nông 
thôn, vùng sâu và vùng xa, tuy nhiên nguồn lực chăm sóc sức khỏe tâm thần  chuyên khoa sâu lại  
được đặt ở các trung tâm thành thị. Các thành phố có các cơ sở chăm sóc sức khỏe  ban đầu, ở các 
bệnh viện đa khoa có các khoa tâm thần tuyên giữa và các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần 
tuyến trên, trong khi đó, các nhân viên y tế cộng đồng với sự hộ trợ hai tuần một lần từ các bác sĩ 
đa khoa và các phòng khám sức khỏe ban đầu phục vụ cho các cộng đồng ở vùng nông thôn hẻo 
lánh. Tương tự một chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng  dành cho những bệnh 
nhân tâm thần nặng trung tâm thành phố không có đối tác ở những vùng nông thôn trong tỉnh. Ở 
Nigeria, các bệnh viện thành phố có nhiều nhân viên y tế và trang thiết bị y tế hoạt động hiệu quả 
hơn  so với các bệnh viện công ở vùng ngoại ô. Tại Costa Rica, hầu hết các nhân viên chăm sóc sức 
khỏe tâm thần vẫn tập trung ở các thành phố và thị trấn trong khi các vùng nông thôn vẫn thiếu 
nhân viên y tế. Ở các nước Ả rập, các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng thường chỉ 
có ở những thành phố lớn, mặc dù Ả rập Xê út có các phòng khám tâm thần ở một số bệnh viện đa 
khoa tại các khu vực nông thôn. Ở Ấn Độ, dù nhấn mạnh phát triển các dịch vụ nông thôn nhưng 
hầu hết các chuyên gia về sức khỏe tâm thần lại sống ở các khu vực thành thị. Ở Trung Quốc, mặc 
dù đa số người dân sống ở vùng nông thôn, nhưng những dịch vụ cộng đồng lại là  một mô hình 
thành thị/ven đô. Các dịch vụ chăm sóc cộng đồng ở các thành phố hoạt động dưới sự điều hành 
của nhà máy và các bộ phận liên quan. Ở các nước thuộc Liên Xô cũ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần vẫn được tổ chức bởi bộ máy kế hoạch tập trung phân cấp theo ngạch quản lý hành chích 
về dịch vụ giữa trung ương và địa phương. Thẩm quyền tập trung ở trung tâm nghĩa là các trung tâm 
đô thị trong khi các vùng nông thôn có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ và được chính quyền trung ương 
cấp kinh phí. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần do cán bộ y tế nhà nước và tư 
nhân đảm trách có mặt ở các thành phố và thị xã trong khi các bệnh nhân ở các vùng nông thôn và 
bán nông thôn thì dịch vụ này phải dựa vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe  ban đầu 

Collin P.V và cộng sự. Sử dụng các nguồn chăm sóc địa phương ở Patagonia: chăm sóc sức khỏe ban đầu  và sức khỏe tâm thần ở 
Neuquen, Argentina, Tạp chí sức khỏe tâm thần quốc tế, 1999,28:316
Collin P.V và cộng sự. Sử dụng các nguồn chăm sóc địa phương ở Patagonia: một mô hình phục hồi dựa trên cộng đồng, Tạp chí sức 
khỏe tâm thần quốc tế, 1999,28:1724
Gureje O. và cộng sự. Các kết qua rtwf trung tâm Ibadan. Bệnh tâm thần trong chăm sóc sức khỏe tổng quát, một nghiên cứu quốc tế. 
Chichester, John Wiley và các con ông, 1995
Gallegos A, Montero F. Các vấn đề trong phục hồi dựa trên cộng đồng đối với những người bị bệnh tâm thần ở Costa Rica, Tạp chí sức 
khỏe tâm thần quốc tế, 1999,28:2530
Okasha A., Karam E. Các dịch vụ chăm sóc  sức khỏe tâm thần và nghiên cứu ở thế giới Arab. 
Acta Psychiatrica Sandinavia, 1998,98:406413
Al-Subaie A.S và cộng sự. Cấp cứu bệnh nhân tâm thần ở một bệnh viện trường đại học tại Riyadh, Ả Rập Saudi. Tạp chí quốc tế về chăm 
sóc sức khỏe tâm thần,1997,25:63178
Srinivasa Murthy R. Đạt tới những điều chưa đạt tới. Viễn cảnh về phẫu thuật 2000, 356:39
Pearson V. Văn hóa và cộng đồng: một hình về chăm sóc sức khỏe đối với người bệnh tâm thần của người Trung Quốc. Tạp chí quốc tế 
về bệnh tâm thần học xã hội, 1992,38:163178
Tomov T. Các nước Trung Và Đông Âu. Trong: Thomicroft G, Tansella G. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần, một cẩm nang để cải thiện 
các dịch vụ. Ấn phẩm Đại Học Cambride, 1990
Rezaki M.S và cộng sự. Các kết quả từ trung tâm Ankara. Trong: Üstün TB, Sartorius N Bệnh tâm thần trong chăm sóc y tế tổng quát: một 
nghiên cứu quốc tế Chichester, John Wiley and các con, 1995.
Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Báo cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới năm 2001: Chăm sóc sức khỏe tâm thần: cách hiểu mới, hi vọng mới 
Geneva, 2001a
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

Cung cấp dịch vụ

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
trong chăm sóc sức khỏeban đầu đòi hỏi sự 
đầu tư đáng kể về nguồn nhân lực và đào tạo 
chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe ban đầu. Việc đầu tư này sẽ tạo ra cải 
thiện về lâm sàng đối với nhiều chứng rối loạn 
tâm thần thông qua các dịch vụ ở cơ sở. Việc 
cung cấp những dịch vụ này trong chăm sóc 
sức khỏe  ban đầu làm cho việc tiếp cận được 
dễ dàng hơn, chất lượng dịch vụ cao hơn và 
giảm bớt chi phí tài chính cho cả bên cung cấp 
lẫn bên sử dụng dịch vụ. Ngược lại, các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở các bệnh 
viện đa khoa lại yêu cầu phải có một đội ngũ 
chuyên gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần đã 
qua đào tạo. Các dịch vụ dựa trên bệnh viện 
của chuyên ngành là cần thiết nhưng nhu cầu 
về những dịch vụ này thấp hơn đáng kể so với 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa 
trên cộng đồng và chăm sóc sức khỏe  ban 
đầu. Để thực hiện có hiệu quả, cần phải kết 

hợp chặt chẽ giữa các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần cộng đồng chính thức  với với 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyến 
giữa và tuyến trung ương. Tuy nhiên, hiếm 
thấy một sự kết hợp dịch vụ tối ưu nào ở bất 
cứ nước nào trên thế giới dù đó là nước phát 
triển hay đang phát triển. Ví dụ, tiến trình phi 
thể chế hóa ở các nước phát triển không  phải 
lúc nào cũng đi kèm với việc cung cấp đầy đủ 
về các dịch vụ chăm sóc khác nhau dựa trên 
cộng đồng. Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tâm thần đặt  ra các thách thức ở cả 
những nước phát triển và đang phát triển, tuy 
nhiên bản chất của những thách thức này là 
khác nhau.

Bảng 4 chỉ ra một số yếu tố dân số đi cùng với 
việc gia tăng sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần.

Điều quan trọng nhất đối với nhân viên y tế 
là phải ý thức rằng bệnh tâm thần là phổ biến 
và thường không xuất hiện dưới hình thức rối 

Bảng 4: Các yếu tố dân số liên quan tới việc sử dụng gia tăng các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần. Các yếu tố dân số

Ở Anh và Xứ Wale, các yếu tố liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
ngày càng gia tăng bao gồm: thất nghiệp, không có xe hơi, độc thân, góa bụa hoặc ly thân; tàn tật lâu 
ngày, hộ gia đình nghèo, chỗ ở không cố định.
Ở London, thất nghiệp và chỉ số Jarman  cho thấy nhu cầu đối với các nguồn lực dành cho dịch vụ 
ngày càng tăng ở các vùng khó khăn trong thành phố.
Ở Pháp, trẻ em vị thành niên đến khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần ngày càng nhiều với một số các 
vấn đề phức tạp, những rối loạn chức năng cơ thể, bố mẹ ly thân, thăm khám với các bác sĩ khác ngày 
càng nhiều , chia sẻ với giáo viên và những nhóm tư vấn trẻ.
Sự xuất hiện của những cộng đồng người tị nạn có thể làm gia tăng nhu cầu về dịch vụ.
Cựu binh chiến tranh có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm, PTSD và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần nhiều hơn các bệnh  nhân tương tự tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu thuộc khu vực tư 
nhân.

Glover G. Các chỉ báo dịch vụ y tế đối với sức khỏe tâm thần. Trong: Thornicroft G., Strathdee G., eds  ủy thác các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần. London, văn phòng cố định Anh, 1996,311-318
Harvey C.A và cộng sự, khảo sát về tâm thần phân liệt ở Camden . II. Tỷ lệ tâm thần phân liệt cao ở một thị xã trong London và mối liên quan  
với các yếu tố nhân khẩu học xã hội, Tạp chí bệnh tâm thần Anh, 1996,168:418-26
Gasquet I. và cộng sự. Trẻ em vị thành niên pháp tham khảo ý kiến từ các chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm thần về các vấn đề có thể là 
bệnh tâm thần. Acta psychiatri Scandinavica, 1999, 99:126 – 134
Chow J.C, Jaffe K.D., Choi D.Y. việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần công cộng của những người tị nạn Nga. Bệnh nhân 
ngoại trú Phòng Cựu Binh: Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe cựu binh. Tạp chí tâm thần học Mỹ, 1999a, 156:1924-1930
Nguồn: Tổ Chức Y Tế Thế Giới: Hoạch định và tổ chức ngân sách để cung cấp dịch vụ đối với chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần và gói hướng 
dẫn dịch vụ Geneva, 2003d
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

loạn về hành vi. Do đó, nhân viên y tế phải 
luôn tìm hiểu các dấu hiệu cho thấy một 
người có mắc bệnh tâm thần. Thứ hai, nhân 
viên y tế phải làm quen với các biện pháp đơn 
giản để chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần. 
Mô-đun này chỉ xét các nguyên lý chung cho 
việc điều trị các chứng rối loạn trầm cảm và lo 
âu. Người đọc nên tham khảo thêm các cuốn 
cẩm nang hướng dẫn điều trị liên quan (xem 
Phần 6) để biết thêm chi tiết.

Nhận biết và chẩn đoán bệnh tâm thần

Có thể bắt gặp bất cứ chứng rối loạn tâm thần 
nào ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ban 
đầu. Một số rối loạn ví du như các rối loạn tâm 
thần nghiêm trọng, với những biểu hiện cho 
thấy có sự tồn tại của một bệnh tâm thần. Tuy 
nhiên, đa phần những người bị trầm cảm, lo 
âu và lạm dụng rượu cồn lại có những phản 
ánh không tạo ra đầu mối để xác định bệnh 
tâm thần mà họ mắc phải. Thường thị người 
bệnh than phiền về các triệu chứng cơ thể 
không giải thích được theo cơ chế y khoa.

Xác định các rối loạn trầm cảm và lo âu tại 
cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nghi ngờ về trầm cảm hoặc lo âu ở bất cứ 
bệnh nhân nào có các triệu trứng sau::

! Các triệu chứng về thực thể không thể lý giải 
theo một căn bệnh thực thể.
! Nhiều triệu chứng ví dụ như đau, nhức tại 
một số bộ phận khác nhau trên cơ thể, mệt 
mỏi, chóng mặt, có vấn đề về giấc ngủ, hồi 
hộp, đau nhói thần kinh và bị tê các ngón tay, 
ngón chân.
! Một tiền sử các vấn đề mắc phải hơn ba 
tháng và:
! Một tiền sử về gặp phải những vấn đề gia 
đình ví dụ như bạo lực.

Khai thác cảm giác và cảm xúc để khẳng 
định kết quả chẩn đoán:

! “Gần đây anh/chị có cảm thấy căng thẳng 
không?”

! “Anh có cảm thấy không vui hay mất hứng 
thú với các hoạt động thường ngày không?”
! “Gần đây anh có cảm thấy căng thẳng hay lo 
âu nhiều không?”

Để chẩn đoán trầm cảm và lo âu

Bệnh nhân phải có ít nhất hai triệu chứng sau 
trong ít nhất hai tuần:

! Cảm thấy buồn.
! Mất hứng thú với các hoạt động thường ngày 
và 
! Cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng, băn khoăn 
rất nhiều.

Các triệu chứng khác hay xuất hiện cần 
khai thác gồm:

! Ngủ không ngon giấc.
! Mệt mỏi.
! Ăn không ngon miệng.
! Tập trung kém.
! Có ý nghĩ tự tử.
! Hồi hộp (tim đập nhanh)/ run rẩy tay chân/ 
chóng mặt và
! Đau, nhức toàn thân.

Xác định việc lạm dụng rượu cồn ở mức 
chăm sóc sức khỏe  ban đầu

Nghi ngờ việc lạm dụng rượu cồn ở bất kỳ 
bệnh  nhân nào có triệu chứng:

! vàng da;
! nôn ra máu;
! đau dạ dày thường xuyên;
! bị thương và bị tai nạn; và
! rối loạn giấc ngủ.

Khai thác tiền sử lạm dụng rượu cồn để 
khẳng định kết quả chẩn đoán

Hỏi: gần đây anh có uống rượu nhiều hơn 
bình thường không? Nếu câu trả lời là “có” thì 
hỏi tiếp ba câu câu hỏi sau:
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

hộp 17: Chống lại trầm cảm – những đổi mới  trong chăm sóc sức khỏe tâm thần 
tạiChile

Ở các nước đang phát triển, bệnh tâm thần thường không được phát hiện và việc điều trị trầm cảm 
có thể không được quan tâm và không có hiệu quả. Sự kết hợp giữa trầm cảm nặng, nghèo đói và 
thiếu nguồn chăm sóc có thể khiến các nhân viên chăm sóc sức khỏe cảm thấy như họ đang phải 
đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi. Đại học Bristol của Vương Quốc Anh cùng với Đại học Chilê 
nghiên cứu tác động của của một chương trình điều trị ít tốn kém cho phụ nữ nghèo ở Santiago 
mắc bệnh trầm cảm.
Trầm cảm vốn là một vấn đề sức khỏe lớn ở cả nước phát triển và đang phát triển phổ biến ở phụ 
nữ, đặc biệt là những phụ nữ sống trong nghèo đói. Ở Chile, để khám bệnh một chuyên gia tâm 
thần hay một chuyên gia tâm lý thời gian chờ phải mất hơn hai tháng. Việc điều trị cho người nghèo 
thường được thực hiện tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các phòng khám ở Chilê phải đối 
mặt với việc thiếu kinh phí và nhân lực. Các phòng khám này có điều dưỡng, cán sự xã hội, hộ sinh 
và các bác sĩ, chịu trách nhiệm khám cho từ 6 đến 8 bệnh nhân mỗi giờ. Các phòng khám đã thiết 
lập các chương trình điều trị tiến hành bởi các điều dưỡng cho một số bệnh cần điều trị lâu dài.
Thay vì thay đổi cơ bản thực hành điều trị trầm cảm hiện có, chương trình Satiago hướng đến việc 
sử dụng một cách tốt nhất các nguồn lực sẵn có và đưa ra phương pháp điều trị bệnh trầm cảm một 
cách có tổ chức. Chương trình này điều trị cho 240 phụ nữ mắc chứng trầm cảm trong thời gian 
hơn 6 tháng. Một số được điều trị theo cách thông thường trong khi một số khác được điều trị theo 
chương trình mới. Chương trình tổ chức 9 buổi sinh hoạt nhóm cho người bệnh. Họ được học về 
các triệu chứng, nguyên nhân và việc điều trị trầm cảm, cách thức để đối phó với những suy nghĩ tiêu 
cực, cách thức để giải quyết các vấn đề chung và cách thức để ngăn chặn sự tái phát đồng thời cùng 
nhau chia sẻ những lo âu và e ngại với nhau. Các bệnh nhân được theo dõi thường xuyên và khi cần 
sẽ được kê đơn thuốc để chống trầm cảm. Việc điều trị được thực hiện theo thứ tự, các nội dung điều 
trị được áp dụng vào những thời điểm khác nhau tùy theo nhu cầu của người bệnh. Chẳng hạn, tất 
cả các bệnh nhân tham gia sinh hoạt nhóm nhưng chỉ có một số trường hợp nặng hoặc những người 
qua thời gian mà bệnh không thuyên giảm mới sử dụng đến thuốc. Những người bắt đầu dung đến 
thuốc được thông tin và sự hỗ trợ  và nhóm trưởng sẽ đưa bệnh nhân đi gặp bác sỹ khi cần. Điểm mới 
của chương trình là không sử dụng các chuyên gia tại các phòng khám để làm việc với các bệnh nhân 
và tạo điều kiện cho các bác sĩ dành nhiều thời gian hơn cho  những công việc khác.
Chương trình này vừa thực tiễn vừa nằm trong khả năng của các nước đang phát triển và là một sự 
thành công trong việc điều trị trầm cảm. Sau 6 tháng, 70% bệnh nhân đã hồi phục so với 30% bệnh 
nhân nữ nhận được sự chăm sóc chuẩn. Những nhà hoạch định chính sách ở Chile đang triển khai 
một kế hoạch thử nghiệm toàn quốc dựa trên chương trình này. Các đề xuất rút ra được từ chương 
trình là:
Để điều trị hiệu quả, tiến triển của bệnh nhân phải được theo dõi thường xuyên và có áp dụng một 
số phương pháp khác nhau bao gồm cả việc cho bệnh nhân dùng thuốc nếu cần. Tuy nhiên, để phát 
huy hiệu quả trong khi các nguồn lực dành cho chăm sóc còn hạn hẹp thì các phương pháp này phải 
được áp dụng một cách tuần tự theo nhu cầu của bệnh nhân. Những người mắc trầm cảm nhẹ có 
thể chỉ cần hỗ trợ và theo dõi nhưng những người có các triệu chứng nặng thì cần sự hỗ trợ, giám sát 
chặt chẽ của bác sĩ và sử dụng thuốc. Rõ ràng là cần phải có nhiều cơ cấu hơn dành cho các chương 
trình điều trị trầm cảm để đảm bảo rằng việc điều trị được thực hiện một cách hợp lý. Việc sử dụng 
hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực thường chưa được tối ưu; có nhiều cơ hội để mở rộng vai trò của 
các điều dưỡng và các cán sự xã hội để thực hiện một số khía cạnh trong quá trình điều trị.

Nguồn: R Araya và cộng sự, Điều trị trầm cảm trong chăm sóc sức khỏe  ban đầu cho những  phụ nữ có mức thu nhập thấp ở Santiago, 
Chile, một thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, Lancet, 2003, 361:995-100



47Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

! Trong năm vừa rồi, anh/chị có thường xuyên 
nhận thấy rằng anh không thể dừng lại một 
khi đã bắt đầu uống không?
! Trong năm vừa rồi có thường xuyên xảy ra 
việc anh/chị cần uống vào buổi sáng để lấy 
tinh thần không?
! Trong năm vừa rồi việc anh không thể làm 
được những việc bình thường do uống rượu 
có xảy ra thường xuyên không?

Nghi ngờ sự lệ thuộc vào đồ uống nếu những 
câu hỏi này được trả lời là “ít nhất một lần mỗi 
tháng”

Để chẩn đoán lạm dụng rượu cồn

Bệnh nhân phải có ít nhất hai triệu chứng sau 
đây trong thời gian ít nhất một tháng:

! Uống rượu dẫn đến các vấn đề cá nhân như 
mất việc hay các vấn đề sức khỏe như bị tai 
nạn hoặc bị vàng da;
! Khó kiểm soát việc sử dụng chất cồn thậm 
chí gặp phải rắc rối gây ra do việc sử dụng nó.
! Sử dụng chất cồn trong cả ngày
! Cảm thấy ốm yếu hay khó ở nếu không uống 
và
! Ngày càng  uống nhiều hơn.

Điều trị bệnh tâm thần

Có những phương pháp điều trị hiệu quả dành 
cho nhiều loại rối loạn tâm thần. Báo cáo y tế 
thế giới năm 2007 đưa ra bằng chứng về tính 
hiệu quả của các phương pháp điều trị khác 
nhau đối với các rối loạn đó.

Điều trị trầm cảm và lo âu

! Giáo dục và trấn an tinh thần: giải thích với 
người mắc bệnh rằng họ đang bị một loại bệnh 
tâm thần phổ biến và có thể điều trị được. Sở 
dĩ họ gặp phải những biểu hiện khác thường 
là do bệnh gây ra. Việc mắc bệnh không có 
nghĩa là người bệnh sẽ bị điên. 
! Tư vấn về những triệu chứng phổ biến mà 
người bị trầm cảm hay lo âu mắc phải như là 
sự mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ và tình dục.

! Hướng dẫn các bài tập về nhịp thở và thư 
giãn.
! Giải quyết vấn đề là một hình thức tư vấn 
đơn giản giúp cho một người nhận ra các vấn 
đề khác nhau mà họ phải đối mặt trong cuộc 
sống. Cố gắng tập trung giải quyết các vấn đề 
quan trọng nhất đối với người đó.
! Cân nhắc điều trị y khoa.
Các loại thuốc chống trầm cảm có tác dụng 
nhất khi điều trị trầm cảm và lo âu. Tránh các 
loại thuốc men không cần thiết như thuốc bổ, 
vitamin, và tránh sử dụng thuốc ngủ lâu dài .
! Chuyển gửi người bệnh. Nên nhớ rằng 
nhiều người bị trầm cảm thường phải đối mặt 
với những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc 
sống như bạo lực gia đình hoặc bệnh cơ thể. 
Chuyển những người này tới cơ quan thích 
hợp (lưu dạnh bạ những cơ quan này).
Một chương trình thành công trong việc điều 
trị trầm cảm ở phụ nữ sống trong nghèo đói ở 
Santiago, Chile được tổng kết trong Hộp 17.

Điều trị các vấn đề về lạm dụng rượu cồn

Thông thường, nhân viên y tế chỉ điều trị 
những bệnh về cơ thể có liên quan tới vấn đề 
uống rượu. Trừ phi vấn đê lạm dụng rượu cồn 
tự khỏi người bệnh sẽ không bao giờ phục hồi 
hoàn toàn.

Có ba giai đoạn để giúp một người vượt qua 
vấn đề lạm dụng rượu cồn.

(i) Thừa nhận vấn đề lạm dụng rượu cồn

Đây là một bước rất thiết yếu. Thông thường, 
người nghiện rượu chỉ đi khám khi có sức ép 
từ gia đình. Có một cách để người ta thừa 
nhận vấn đề của họ đó là nói về các vấn đề 
khác (ví dụ như là công việc và sức khỏe) và 
cố gắng làm cho người đó tự tìm hiểu mối 
liên hệ giữa việc lệ thuộc đồ uống có cồn và 
ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của họ. 
Phỏng vấn tạo động lực là một phương pháp 
hữu ích để làm cho người đó hiểu và chịu 
trách nhiệm đối với việc uống rượu của mình. 
(Xem Hộp 18)
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

(ii) Giảm hoặc dừng uống

Một người có nên dừng uống hẳn hay chỉ đơn 
giản là giảm đến một giới hạn “có lợi cho sức 
khỏe” (uống có kiểm soát)? Không có câu trả 
lời đơn giản cho câu hỏi này. Khi việc uống 
rượu gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức 
khỏe hoặc khi những cố gắng trước đó thát 
bại thì việc tiết chế là mục tiêu được chọn. 
Tiết chế cũng là mục tiêu lý tưởng vì nó dễ 
theo dõi và ít khả năng tái nghiện (bị nghiện 
rượu trở lại). Nếu người đó bị nghiện nặng, 
việc ngừng uống đột ngột có thể dẫn đến hội 
chứng cai. Tư vấn cho họ làm thế nào để đối 
phó với các triệu chứng này. Nếu một người 

hộp 18: Một cách phỏng vấn để cải 
thiện kết quả các vấn đề về lạm dụng 

rượu cồn

Ngoài việc đưa ra lời khuyên về những nguy 
hiểm của việc lạm dụng cồn, nhân viên y tế 
phải tìm cách tạo động lực cho người có vấn 
đề về lạm dụng rượu cồn. “Phỏng vấn tạo 
động lực” là một phương thức phỏng vấn 
mà nhân viên y tế làm cho người nghiện đồ 
uống cồn hiểu ra rằng họ có vấn đề và để tự 
họ khám phá các giải pháp cho vấn đề của họ
Việc tạo động lực phải được thực hiện ngay từ 
đầu. Nên sử dụng các câu hỏi mở  như là “kể 
cho tôi về các uống của anh/chị …” hay “cái 
lợi và cái hại của việc uống đồ uống có cồn 
là gì?” Điều này cho phép người đó đánh giá 
tình trạng hiện tại của họ so với việc sử dụng 
rượu cồn bằng ngôn từ của chính họ. Khuyến 
khích người bệnh cân nhắc tác hại mà chất 
cồn gây ra cho cuộc sống của họ (theo mọi 
khía cạnh) và những lợi ích của việc uống ít đi 
hoặc kiêng không uống.
Nhiều người bị các vấn đề về lạm dụng rượu 
cồn đổ lỗi cho người khác về thói quen của 
mình. Nhân viên y tế nên tạo điều kiện cho 
những người lạm dụng rượu cồn ý thức được 
rằng trách nhiệm thay đổi thuộc về chính bản 
thân họ. Nhưng điều quan trọng nhất là cần 
thể hiện sự cảm thông với những người có vấn 
đề về lạm dụng đồ uống cồn.

đang nghiện rất nặng thì tốt hơn là đưa họ tới 
bệnh viện để theo dõi chặt chẽ các biểu hiện 
của hội chứng cai.

(iii) Giữ cho tỉnh táo

Đây thường là giai đoạn khó khăn nhất của 
quá trình điều trị vì nó kéo dài hết phần đời 
còn lại của người đó. Có nhiều cách để giúp 
người đó giữ cho mình khỏi say. Đưa người đó 
tới các nhóm như Hội Những Người Nghiện 
Rượu Ẩn Danh, ở đó họ có thể gặp gỡ với 
những người sau cai khác và chia sẻ các kinh 
nghiệm của họ. Vì các vấn đề trong các mối 
quan hệ thường có liên quan đến hành vi uống 
rượu, cho họ lời khuyên để cải thiện các mối 
quan hệ. Khuyên người đó tìm đến các hoạt 
động khác nhau để thư giãn và giải trí. Giúp 
họ chuẩn bị cách thức đương đầu với những 
lúc khó khăn khi họ cảm thấy muốn uống.

Giới thiệu tới các chuyên gia sức khỏe tâm 
thần

Hầu hết các quốc gia đang phát triển có ít các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần. Vì 
thế, hầu hết các bệnh nhân  tâm thần được 
điều trị bởicác bác sĩ đa khoa. Dĩ nhiên, không 
phải tất cả những người bị bệnh tâm thần đều 
phải khám bởi một chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe tâm thần. Hầu hết các bệnh tâm thần có 
thể phát hiện một cách dễ dàng và được điều 
trị bởi bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, có một số 
trường hợp cần phải đưa bệnh nhân tới bác 
sĩ chuyênkhoa. Theo quy định chung, việc 
chuyển người bệnh tới mbác sĩ chuyên khoa 
tâm thần được thực hiện trong những tình 
huống sau:

! Một người vừa cố ý tự tử nghiêm trọng thì 
cần phải được đưa ngay tới đơn vị cấp cứu y tế 
để đảm bảo cuộc sống của họ không bị nguy 
hiểm. Sau khi thực hiện xong việc này, nếu 
người đó vẫn còn có ý định tự tử thì đưa họ 
tới một bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần.
! Bất cứ người nào có hành vi bất thường và 
biểu hiện  về một căn bệnh thể chất như  bị  
chấn thương vùng đầu hoặc sốt cao. 
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

! Bất cứ người nào lên cơn co giật cần được 
bác sĩ chuyên khoa đánh giá trước khi  bắt đầu 
sử dụng thuốc chống co giật thường xuyên.
! Bất cứ người nào bị rối loạn đến mức không 
còn có thể điều trị ở nhà nữa.
! Mọi trẻ em bị nghi ngờ mắc chứng chậm 
phát triển trí tuệ hay các vấn đề khác về não. 
! Bất cứ người nào đang uống quá nhiều rượu 
hay sử dụng  quá nhiều ma túy mà dừng lại đột 
ngột có thể bị hội chứng cai nặng.
! Bất cứ người nào mặc dù đã nỗ lực điều trị 
nhưng bệnh vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân 
và công việc của họ.

Cần lưu ý rằng khi chuyển gửi người bệnh thì 
việc ghi kèm một  bản mô tả ngắn gọn tình 
hình bệnh và những phương pháp điều trị đã 
thử là rất có ích. Việc yêu cầu bác sĩ chuyên 
khoa hướng dẫn và tư vấn cachs chăm sóc 
người bệnh như thế nào khi trở về cộng đồng 
cũng thực sự  có ích. Xem Hộp 19 để có thêm 
thông tin về điều trị các bệnh tâm thần nặng 
(SMD).

Đôi khi người nghèo không thể nói  rõ những 
nhu cầu tâm lý của họ  hoặc có ít nhu cầu về 
chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia. Tương 
tự như vậy, ít khi phụ nữ được đưa tới các 
chuyên gia  bởi lẽ những vấn đề sức khỏe của 
họ bị xem nhẹ. Điều quan trọng là khi đưa 
bệnh nhân tới gặp các chuyên gia, nhân viên 
y tế phải đối xử công bằng với bệnh nhân bất 
chấp giàu hay nghèo, nam giới hay phụ nữ.

Nâng cao sức khỏe tâm thần

Những điểm chung giữa các rối loạn về sức 
khỏe tâm thần và thể chất

Một điều quan trọng là không được coi sức 
khỏe tâm thần và thể chất là những vấn đề 
riêng rẽ. Trên thực tế, chúng hay đi kèm với 
nhau. Hiện nay mọi người đều biết rằng quan 
hệ giữa những rối loạn về tâm thần và những 
rối loạn thể chất là rất phức tạp và tương quan 
lẫn nhau theo nhiều cách khác nhau.

Những người mắc chứng rối loạn tâm thần 
thường ít chú ý về các triệu chứng bệnh thể 
chất như tăng huyết áp hoặc đái đường hơn 
những người khác. Rối loạn tâm thần cũng 
phải hứng chịu hậu quả do tiến triển và hậu 
quả của các bệnh mạn tính khác như là ung 
thư, bệnh tim mạch, tiểu đường và HIV/
AIDS. Ngoài ra, họ phải đối mặt với những 
trở ngại đáng kể trong khi điều trị những rối 
loạn thể chất do bị kỳ thị và phân biệt đối xử. 
Rối loạn tâm thần cũng có thể làm tăng khả 
năng không tuân thủ phác đồ điều trị đối với 
những căn bệnh thể chất, và điều này dẫn tới  
kết quả kém đi.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân rối 
loạn tâm thần không được điều trị có nguy cơ 
cao bị suy giảm chức năng miễn dịch, hành vi 
sức khỏe kém, không tuân thủ chế độ điều trị 

hộp 19: Điều trị các chứng rối loạn 
tâm thần nặng

Những rối loạn tâm thần thể nặng khá hiếm 
gặp, gây tàn tật nặng và có liên quan tới các 
triệu chứng hành vi nghiêm trọng. Những 
rối loạn này thường cần phải được đánh giá 
chuyên khoa để có được chẩn đoán chính xác. 
Chẩn đoán không chỉ quan trọng bởi lẽ nó ảnh 
hưởng tới các phương án điều trị mà còn tác 
động tới kết quả điều trị đối với những thể rối 
loạn khác nhau. Việc điều trị các rối loạn tâm 
thần thường chủ yếu là dùng các thuốc chống 
loạn thần trong một thời gian dài. Những 
thuốc này thường có những tác dụng phụ do 
vậy phải theo dõi và xử lý. Nhiều người bị loạn 
thần nặng sẽ cần phải được phục hồi chức 
năng để giảm mức độ tàn tật. Việc phục hồi 
chức năng tốt nhất nên được thực hiện tại các 
cơ sở chuyên khoa phục hồi chức năng nhưng 
nhiều người không đến được với những cơ sở 
này. Việc giúp người bệnh có được việc làm 
phù hợp đặc biệt là những người nghèo vốn 
không có nhiều lựa chọn trong việc tạo thu 
nhập có thể coi là một vai trò của một cán bộ 
y tế.



50 Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về sức khỏe tâm thần

hộp 20: Lồng ghép sức khỏe tâm thần vào chăm sóc sức khỏe  ban đầu

Gần đây, ở các nước đang phát triển, việc tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đã 
được triển khai. WHO có các  hoạt động hỗ trợ thực hiện các dịch vu chăm sóc sức khỏe tâm thần 
trong  phạm vi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát ở những nước đang phát triển và đã tiến  
hành một nghiên cứu khả thi bảy năm về lồng ghép chăm sóc sức khỏe  ban đầu ở Brazil, Colombia, 
Ai Cập, Ấn Độ, Philipin, Senegan và Sudan.
Một số quốc gia đã sử dụng cách tiếp cận này để tổ chức các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
thiết yếu. Đối với các nước phát triển khi những nguồn lực chăm sóc sức khỏe còn hạn hẹp thì, 
điều này đồng nghĩa với một sự khởi đầu mới về chăm sóc cho những người bị rối loạn tâm thần. 
Năm 1975, Ấn Độ bắt đầu đào tạo các nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu, hình thành nền móng 
cho của Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia hình thành năm 1982. Hiện nay, 
chính phủ hỗ trợ 25 chương trình cấp quận ở 22 bang. Ở Campuchia, Bộ Y tế đào tạo một nhóm 
nhân lực chủ chốt trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, đến lượt những người này họ sẽ 
đào tạo các cán bộ y tế tổng quát tại bệnh viện cấp huyện. Tại nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, những 
cố gắng để lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần bắt đầu từ cuối những năm 1980 và chương 
trình từ đó được mở rộng ra cả nước và hiện nay có dịch vụ bao phủ lên 20 triệu dân. Các phương 
pháp tiếp cận tương tự cũng được áp dụng ở các nước như Afghanistan, Malaysia, Moroco, Nepal, 
Pakistan, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Cộng Hòa Thống Nhất Tanzania và Zimbabue. Một số nghiên cứu 
được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của việc lồng ghép nhưng vẫn cần có nhiều nghiên cứu cần 
được khẩn trương tiến hành.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Việc tổ chức các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở những nước đang phát triển. Báo cáo thứ 16 của Ủy Ban Chuyên 
Gia về Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần của WHO Tháng 12 năm 1974 Geneva, 1975 (Loạt báo cáo kỹ thuật của WHO, số 564)
Srinivasa Murphy R. Đạt tới những điều chưa đạt được.Tạp chí Lancet, 2000, 365:39
Somasundaram D.J. và cộng sự. Bắt đầu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Campuchia. Dịch vụ xã hội và thuốc men, 1999, 
48(8):1029-1046
Mohit A. và cộng sự. Phát triển nhân lực chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Afghanistan: một báo cáo về khóa tập huấn cho các bác sỹ chăm 
sóc sức khỏe  ban đầu.Tạp chí y tế Tây Đại Trung Hải, 1999, 5:231-240
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theo chỉ địnhvà có kết quả bệnh bất lợi. Người 
bị rối loạn tâm thần cũng gia tăng khả năng 
tổn thương sinh học, phải chịu đựng những 
nỗi đau thể xác. Ví dụ,  trầm cảm có liên quan 
tới việc giảm chức năng của hệ miễn dịch  và 
do đó làm tăng nguy cơ  mắc các bệnh rối loạn 
thể chất khác. Điều quan trọng là, một khi 
người bệnh đã được chẩn đoán cụ thể, thì mọi 
vấn đề mà họ đang hứng chịu có thể quy là 
do bệnh. Điều này cũng đúng trong quan hệ 
ngược lại nghĩa là những người mắc các căn 
bệnh thể chất mạn tính thì có nguy cơ cao bị 
rối loạn tâm thần (chẳng hạn như bệnh trầm 
cảm). Quan tâm tới sức khỏe thể chất là rất 
quan trọng vì nhiều bệnh thể chất như bệnh 
lao thường phổ biến hơn ở những nhóm dễ bị 
tổn thương ví dụ như người nghèo, người già, 

phụ nữ và những người có các vấn đề về lạm 
dụng rượu cồn.

Cải thiện chăm sóc sức khỏe tâm thần ở 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng và 
chăm sóc sức khỏe  ban đầu

Hầu hết các vấn đề sức khỏe tâm thần giống 
như chứng cảm lạnh phổ biến: chúng có thể 
được  xử trí bởi các nhân viên. Tuy vậy, các 
bệnh hô hấp nghiêm trọng như viêm phổi 
nặng thì đòi hỏi sự chăm sóc của các bác sĩ 
chuyên khoa. Tương tự, nhân viên chăm sóc 
sức khỏe  ban đầu có thể điều trị hầu hết các 
ca bệnh tâm thần và đối với những rối loạn 
tâm thần nặng thì đòi hỏi phải có sự can thiệp 
từ một bác sĩ chuyên khoa. Một ưu điểm của 
chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban 
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Làm thế nào các chuyên gia y tế có thể giải quyết vấn đề đói nghèo và giới trong sức khỏe tâm thần?

đầu là ít tốn kém hơn và người bệnh dễ chấp 
nhận hơn. Hộp 20 đưa ra các ví dụ về việc 
lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần vào 
chăm sóc sức khỏe  ban đầu.

Nhân viên y tế nên khai thác các vấn đề sức 
khỏe tâm thần của tất cả các bệnh nhân. 
Những câu hỏi đơn giản sau đây có thể đưa ra 
một dấu hiện về sức khỏe tâm thần của bệnh 
nhân:

! “Gần đây anh cảm thấy thế nào? Tôi không 
chỉ muốn biết về sức khỏe thể chất của mà 
còn muốn biết cảm xúc và cảm giác của anh”
! Gần đây anh có cảm thấy bị căng thẳng 
không? Nếu có thì, tại sao? Điều này ảnh 
hưởng thế nào đến sức khỏe của anh?”

Hầu hết bệnh nhân sẽ trả lời không khó khăn 
gì và chỉ mất vài phút để nhân viên y tế khai 
thác những thông tin này từ người bệnh. Với 

một số ít người không trả lời về các vấn đề của 
họ, nhân viên có thể hỏi họ thêm các câu hỏi 
chi tiết hơn để xem họ có bệnh tâm thần hay 
không. Rõ ràng là điều này sẽ mất nhiều thời 
gian hơn nhưng nhờ đó nhân viên y tế sẽ giúp 
được bệnh nhân được tốt hơn.

Một số nhân viên y tế có một vai trò quan 
trọng trong việc cải thiện tổng thể hệ thống 
chăm sóc sức khỏe  ban đầu. Chẳng hạn, nếu 
một nhân viên y tế là một thành viên của một 
ban y tế huyện, thì quan điểm của nhân viên 
đó có thể được thể hiện trong nhiều vấn đề 
chính sách khác nhau. Một số hướng dẫn cụ 
thể có thể cải thiện việc chăm sóc sức khỏe 
tâm thần ban đầu được liệt kê ở Hộp 21 

Liên quan đến vấn đề tự tử, nhân viên y tế 
nên tư vấn cho những người có nguy cơ hấp 
thu các chất độc gồm thuốc diệt cỏ và các loại 
thuốc trừ sâu thường được dùng để tự tử. Với 
những trường hợp liên quan đến lạm dụng 
rượu cồn, nhân viên y tế nên giáo dục cộng 
đồng về những nguy hiểm khi uống rượu quá 
nhiều và tăng cường các hoạt động có tính chất 
giải trí, trò chơi, các hoạt động theo nhóm và 
các dự án cộng đồng. Nhân viên y tế cũng nên 
xác định những nhóm và cá nhân nguồn bao 
gồm cả giáo viên trường học, những nhà giáo 
dục sức khỏe, các nhóm cộng đồng và lãnh 
đạo cộng đồng, đồng thời làm việc với họ để 
giáo dục trẻ em và trẻ vị thành niên về vấn đề 
nghiện rượu cồn.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần 
cho người nghèo và những nhóm dễ bị tổn 
thương

Khi đối mặt với tình trạng nghèo đói ở nhiều 
nước đang phát triển, những vấn đề sức khỏe 
tâm thần dường như không hề liên quan. Đôi 
khi, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần 
khác được cho là kết quả của “chủ nghĩa vật 
chất” và “dư thừa” và hoặc là một sự xa xỉ đối 
với người nghèo, hoặc là kết quả tự nhiên về 
sự nghèo đói của họ. Tuy nhiên, như đã đề 
cập ở trên, các loại bệnh tâm thần không chỉ 

hộp 21: hướng dẫn để cải thiện chăm 
sóc sức khỏe tâm thần ban đầu

! Đào tạo về chẩn đoán và điều trị những bệnh 
tâm thần thường gặp cho nhân viên y tế bằng 
cách sử dụng các hướng dẫn điều trị đã được 
kiểm chứng và phù hợp với điều kiện tại chỗ 
(xem Nguồn thông tin, Phần 6)
! Đưa vào danh mục thuốc thiết yếu ít nhất 
một thuốc chống trầm cảm, một thuốc chống 
loạn thần và một thuốc chống co giật: sự lựa 
chọn có thể phụ thuộc vào mức độ sẵn có và 
giá thành.
! Theo dõi phòng khám đặc biệt danh cho 
những người bị động kinh và rối loạn tâm 
thần nặng; phần thực hiện có thể được tổ 
chức vào các buổi chiều khi có ít người.
! Tăng số lượng cán sự xã hội và các nhà tâm 
lý trong dịch vụ y tế: những chuyên gia này ít 
tốn kém hơn và đóng vai trò quan trọng trong 
việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.
! Phát triển một hệ thống khảo sát sức khỏe 
tâm thần
! Đưa bệnh tâm thần vào trong danh mục các 
dịch vụ được bảo hiểm y tế và xã hội chi trả, 
nếu có.
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

phổ biến hơn ở những người nghèo mà chúng 
còn ảnh hưởng rất lớn hơn đối với sức khỏe và 
khả năng làm việc của họ. Các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần không phải là kết quả tự nhiên 
của sự nghèo đói: thực tế thì hầu hết những 
người nghèo có thể đối phố và có tình trạng 
sức khỏe tâm thần tốt. Cũng giống như việc 
các nhnhân viên y tế dùng  kháng sinh để điều 
trị bệnh lao (một loại bệnh gắn liền với nghèo 
đói), chúng ta cũng có thể điều trị bệnh trầm 
cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác liên 
quan đến đói nghèo..

Việc tăng cường sức khỏe tâm thần ở những 
người nghèo nên tập trung vào những điều 
sau đây:

!Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe  cơ bản 
trong cộng đồng

Những người sống trong một cộng đồng sạch 
sẽ, có nước sạch có khả năng có có sức khỏe 
tốt hơn. Chẳng hạn, nếu một nhân viên y tế 
đóng một vai trò tích cực trong việc cải thiện 
vệ sinh trong cộng đồng để giảm các bệnh về 
tiêu chảy thì điều này cũng sẽ giúp cải thiện 
sức khỏe tâm thần.

! Tăng cường sự hài hòa và các mạng lưới cộng 
đồng.

Các nhnhân viên y tế có thể tham gia với tư 
cách cá nhân vào các mạng lưới xã hội. Chẳng 
hạn, một nhân viên y tế biết một cụ già sống 
một mình và cuộc sống thì rất buồn tẻ. Không 
xa đó là một gia đình với một bà mẹ đơn thân 
và hai đứa con nhỏ: người mẹ nhận thấy khó 
đảm đương công việc và chăm lo cho con cái. 
Nhân viên y tế có thể gợi ý những người khác 
nhau này về khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Người 
già có thể đển trông bọn trẻ vào ban ngày và 
người mẹ có thể bầu bạn và chia sẻ những bữa 
ăn. Nói một cách cụ thể, các nhân viên y tế 
có thể giúp tăng cường sự hỗ trợ xã hội đối 
với các gia đình nghèo, làm cho họ có thể tiếp 
cận được với các chương trình phúc lợi xã hội 
có liên quan (như giảm nợ) và tăng cường sự 
tham gia của họ vào các hoạt động cộng đồng. 

! Giảm mức độ bạo lực: Tội phạm và bạo lực là 
những yếu tố phổ biến ở những nơi có sự mất 
cân bằng xã hội và có sự chia rẽ trong cộng 
đồng giữa các dân tộc và tôn giáo. Nhân viên y 
tế phải phối hợp chặt chẽ với những nhà lãnh 
đạo khác của cộng đồng và những người định 
hướng dư luận để xây dựng sự gắn kết xã hội. 
Điều này có thể bao gồm:

* Tẩy chay các hình thức hoạt động chính trị 
gây chia rẽ trong nhân dân ;
* Vận động cảnh sát, hệ thống pháp lý và y tế 
ủng hộ điều trị công bằng cho mọi thành viên 
trong cộng đồng;
*Phát hiện những chính trị gia cam kết làm 
giảm bạo lực, đưa họ thành những ứng cử viên 
ưu tiên trong các cuộc bầu cử địa phương và
* Nhạy cảm hóa, giáo dục cho lực lượng cảnh 
sát khi xử lý vấn đề bạo lực gia đình.

Cải thiện cơ hội kinh tế trong cộng đồng

! Nhân viên y tế có thể không có tầm ảnh 
hưởng lớn để tác động trực tiếp đến các cơ 
hội kinh tế. Tuy nhiên, họ có thể tiếp nhận và 
cung cấp thông tin liên quan về cơ hội kinh tế 
cho những người có nhu cầu. Chẳng hạn, nếu 
một nhân viên y tế biết các kế hoạch tín dụng 
nhỏ của những cộng đồng lân cận, các giới 
chức địa phương hoặc những nhóm phụ nữ 
thì có thể dựa theo đó để lập ra các kế hoạch 
tương tự như vậy. Địa vị nhân viên y tế được 
tôn trọng đồng nghĩa với việc các đề xuất của 
họ có thể được tiếp thu một cách nghiêm túc.
! Cung cấp chăm sóc hiệu quả tại trung tâm y tế:
Nhân viên y tế phải có năng lực phát hiện và 
điều trị các bệnh tâm thần phổ biến. Không 
nên quan niệm bệnh tâm thần là hậu quả tự 
nhiên của sự nghèo đói. Vì thế, việc điều trị 
bệnh tâm thần sẽ không chỉ làm cho người 
bệnh cảm thấy tốt hơn mà cũng sẽ tạo ra cho 
họ sức mạnh cảm xúc và tinh thần cần thiết để 
họ có thể tự tìm ra giải pháp phù hợp với vấn 
đề của họ.
! Hợp tác với các tổ chức vì cộng đồng ví dụ 
như các NGO, là các tổ chức làm việc với 
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những người bị thiệt thòi về kinh tế để giúp 
họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tâm thần nhạy 
cảm giới

Người ta thường quan niệm cụ thể tới các nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ vì thông 
thường họ có vị thế thiệt thòi hơn so với nam 
giới. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ 
không nên bị chia thành “sinh sản”, “tâm thần”, 
“thể chất” v.v. Chìa khóa để thấu hiểu thực tế 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe là việc thừa nhận 
rằng việc phân loại như thế là do con người 
tạo ra và thường cản trở việc đáp ứng những 
nhu cầu thực sự của con người bình thường

Do đó, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe  
tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản hay 
cơ sở chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thể lồng 
ghép hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần 
vào công việc hàng ngày của họ. Nhiều lĩnh 
vực phối hợp liên ngành tiềm năng đối với 
hai lĩnh vực y tế quan trọng này như đã trình 
bày ở trên đưa ra những hướng đi chính trong 
việc khám phá những vấn đề này bằng cách 
sử dụng các nguồn lực và mạng lưới sẵn có, 
không có nguy cơ tạo sự kỳ thị đối với phụ nữ, 
những người không muốn có liên quan gì với 
một “bệnh tâm thần”.

Tăng cường bình đẳng giới bằng việc trao 
quyền quyết định cho phụ nữ để họ có thể 
quyết định được cuộc sống của mình và giáo 
dục nam giới về các quyền bình đẳng là những 
biện pháp quan trọng để nâng cao tình trạng 
sức khỏe tâm thần cho phụ nữ. Trong nhiệm 
vụ này, chuyên gia y tế cần là một nhà hoạt 
động và bảo trợ cho quyền của phụ nữ. Ở 
nhiều nơi, các nhóm phụ nữ hoạt động rất 
tích cực để quyền của họ được ghi nhận nhiều 
hơn. Chuyên gia y tế có thể góp phần quan 
trọng trong việc nâng cáo sức khỏe  phụ nữ 
bằng cách tham gia vào những hoạt động này.

Đôi khi người ta tranh cãi rằng việc xử lý trầm 
cảm ở phụ nữ như một vấn đề y tế có nguy cơ 
che lấp sự thật nằm trong các vấn đề bất bình 

đẳng giới cần giải quyết. Chẳng hạn, nếu một 
người phụ nữ bị lạm dụng bởi người bạn đời 
và trở nên trầm cảm, vấn đề nằm ở đây là việc 
phân biệt đối xử về giới đã dẫn đến bạo lực 
trong gia đình và là nguyên nhân trực tiếp về 
bệnh trầm cảm của người phụ nữ đó. Trong 
khi nguy cơ này là có thật, chuyên gia y tế phải 
quan tâm tới sức khỏe hiện tại của người phụ 
nữ. Nếu như một phụ nữ bị gẫy tay do bao lực, 
nhân viên y tế trước tiên phải xử trí vết gãy. 
Tương tự, việc điều trị bệnh trầm cảm có thể 
có tác dụng thông qua việc cải thiện khả năng 
tập trung, giấc ngủ, cảm giác tự trọng và năng 
lượng của người phụ nữ đó. Đổi lại, điều này 
sẽ góp phần trong việc tìm ra giải pháp của các 
vấn đề gây ra sự căng thẳng trong gia đình.

Nhân viên y tế phải nhận thức kiên định về vai 
trò quyền lực của bất bình đẳng về giới đối với 
sức khỏe phụ nữ. Nhân viên y tế có thể làm 
giảm mức tác động của sự bất bình đẳng này 
này  theo nhiều cách, ví dụ như:

! Khi phụ nữ đến thăm khám, đặc biệt là 
những người đến thăm khám nhiều lần khi 
gặp phải các vấn đề sức khỏe không nghiêm 
trọng, hãy dành thời gian để tìm hiểu tình 
hình gia đình họ và những căng thẳng khác. 
Hãy để cho người phụ nữ có cơ hội nói về cảm 
xúc và vấn đề của họ.
! Nếu nhân viên y tế cảm thấy tiện và đã được 
sự cho phép của người phụ nữ, trao đổi với 
bạn tình của họ hay các thành viên trong gia 
đình họ để những người này hiểu được những 
khó khăn mà người phụ nữ phải đối mặt 
chúng và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe 
của họ như thế nào. Gợi ý cho họ một cách cụ 
thể để cải thiện các mối quan hệ.
! Nhạy cảm hóa đồng nghiệp về bất bình đẳng 
giới trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Cán bộ y tế phải thận trọng khi xử lý 
những than phiền về sức khỏe ở cả nam giới 
và phụ nữ  với mức độ quan tâm như nhau. 
!Nếu một phụ nữ bị rối loạn tâm thần nặng, 
đảm bảo rằng người đó  được thăm khám định 
kỳ. Nếu không được đưa tới trung tâm y tế thì 
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thu xếp để khám tại nhà. Tư vấn cho các thành 
viên trong gia đình để tránh mọi nghi ngờ của 
họ về căn bệnh này .
! Khi biết rằng có một người phụ nữ sống 
trong một gia đình với nhiều căng thẳng, cần 
lưu ý hỏi xem điều đó có ảnh hưởng đến sức 
khỏe của cô ấy hay không và chúng ảnh hưởng 
thế nào. Nếu nhận thấy cô ấy có vấn đề về sức 
khỏe tâm thần, hãy tư vấn và hỗ trợ các kỹ 
năng để giải quyết vấn đề.
! Phối hợp với các nhóm phụ nữ trong cộng 
đồng, đi đầu trong việc tham gia vào các buổi 
sinh hoạt của họ và thảo luận các vấn đề sức 

khỏe tâm thần như một lĩnh vực phụ nữ quan 
tâm.
! Thúc đẩy việc thành lập các nhóm tự lực 
hoặc nhóm hỗ trợ dành cho phụ nữ mắc bệnh 
tâm thần.

Hộp 22 đưa ra một số ví dụ về sự phối hợp 
liên ngành vì người nghèo và nhạy cảm giới 
để tăng cường và cải thiện sức khỏe tâm thần.

Theo dõi và đánh giá nghèo đói, bình đẳng 
và giới qua các hệ thống thông tin y tế

Mặc dù có sự gia tăng nhận thức về thực trạng 
về bất bình đẳng trong y tế ở những nước phát 
triển và đang phát triển, các hệ thống thông 
tin y tế (HIS) tới nay vẫn còn yếu trong khi 
thực hiện vai trò trong việc tạo ra thông tin 
cần thiết để đánh giá và giải quyết những bất 
bình đẳng này. Thách thức nằm ở việc xác 
định thông tin cần thiết để giải quyết sự bất 
bình đẳng trong chăm sóc y tế; hình thành các 
hệ thống thông tin để đáp ứng những nhu cầu 
đó; phát triển các kỹ năng cần thiết để sử dụng 
thông tin cho việc lập kế hoạch và hoạch địch 
chính sách một các hiệu quả.

Bên cạnh việc cải thiện mức độ sẵn có  nguồn 
dữ liệu khác nhau, cũng cần cải thiện thông tin 
liên quan đến bình đẳng. Để đánh giá sự bình 
đẳng trong chăm sóc y tế một cách thỏa đáng, 
phải xây dựng các chỉ số về sự bình đẳng. Điều 
này đòi hỏi một thước đo về y tế (hoặc thước 
đo các định tố y tế) và các yếu tố xác định mức 
độ bình đẳng (thước đo địa vị kinh tế xã hội, 
giới, tuổi, dân tộc/chủng tộc và/ hoặc vị trí 
địa lý) cũng như khả năng tách thông tin theo 
các yếu tố xác định mức độ bình đẳng này.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách 
đảm bảo các thước đo bình đẳng hợp lý và 
các thước đo y tế sẵn có trong từng nguồn dữ 
liệu hoặc tạo ra các cơ chế liên kết các dữ liệu 
giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau. Chẳng hạn, 
có thể được tạo ra các mối liên kết có hiệu quả 
bằng sử dụng một đơn vị nhận dạng thống 
nhất hoăc sử dụng mã vùng địa lý cho một 
số nguồn dữ liệu. Mạng Lưới Đo Lường Sức 

hộp 22: Phối hợp liên ngành vì người 
nghèo và nhạy cảm giới để tăng cường 

và cải thiện sức khỏe tâm thần

Lao động và việc làm: Khuyến khích tạo 
việc làm cho người nghèo và phụ nữ bị rối 
loạn tâm thần; tạo ra một môi trường làm việc 
tích cực cho phụ nữ bằng việc giáo dục nơi 
tại làm việc về sự quấy rối và lạm dụng. Nếu 
người nào đó mất việc thì giúp họ tiếp cận các 
quyền lợi mà họ được hưởng từ người sử dụng 
lao động hoặc theo quy định của nhà nước.
Thương mại: Ủng hộ các chính sách kinh tế 
không chỉ làm giảm nghèo đói tuyệt đối mà 
còn giảm nghèo đói tương đối (khoảng cách 
giữa người giàu và người nghèo). Đấu tranh 
chống lại các chính sách làm gia tăng gánh 
nặng lên phụ nữ và người nghèo.
Giáo dục: Ủng hộ việc trẻ em gái được học 
hành và khuyến khích các gia đình nghèo cho 
con họ được học hành đầy đủ. Ủng hộ việc 
đào tạo kỹ năng sống được lồng ghép vào 
trong giáo dục học đường. Phối hợp để đào 
tạo nghề cho người thất nghiệp.
Phúc lợi xã hội: Đảm bảo rằng người bị bệnh 
tâm thần sẽ nhận được phần phúc lợi xã hội 
của họ thông qua việc đấu tranh thay cho họ 
và thông báo cho họ về những kế hoạch liên 
quan

Nguồn: Trích từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Báo cáo của Tổ Chức 
Y Tế Thế Giới năm 2001. Sức khỏe tâm thần, cách hiểu mới, hi vọng 
mới Geneva, 2001a
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Khỏe đã bắt đầu thực hiện việc xây dựng các 
chỉ tiêu về sự bình đẳng và tạo ra các cơ chế 
để liên kết các dữ liệu giữa các nguồn giữ liệu. 
Việc theo dõi là cần thiết để đánh giá hiệu 
quả của các chương trình dự phòng và điều 
trị sức khỏe tâm thần và nó cũng tăng cường 
tranh luận về việc cungc cấp thêm các nguồn 
thông tin. Việc theo dõi và đánh giá các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có thể được 
xử lý thông qua việc bổ sung các chỉ số về sức 
khỏe tâm thần trong các hệ thống báo cáo và 
thông tin y tế. Các chỉ số nên gồm cả số người 
mắc bệnh tâm thần và chất lượng chăm sóc 
sức khỏe dành cho họ cũng như một số chỉ số 
về sức khỏe tâm thần của cộng đồng. Những 
chỉ số này cần phải được phân  tách theo giới 

và địa vị xã hội để thuận tiện cho việc phân 
tích sự nhạy cảm giới và ứng phó với nghèo 
đói, và do đó có tác động tới việc hoạch định 
chính sách, lập kế hoạch và thực hiện chương 
trình. Hộp chú thích 23 liệt kê một số chỉ số 
để theo dõi và đánh giá các can thiệp sức khỏe 
tâm thần nhận thức giới và vì người nghèo. 
Các chỉ số mới cho sức khỏe tâm thần trong 
cộng đồng là rất cần thiết.

Nghiên cứu nhạy cảm giới và ứng phó với 
nghèo đói

Mặc dù qua các năm đã có sự cải thiện về 
nhận, nhiều biến số đã góp phần làm gia tăng 
các chứng rối loạn tâm thần, liệu trình và biện 
pháp điều trị hiệu quả vẫn là ẩn số. Điều này 
đặc biệt đúng trong các nước đang phát triển. 
Số liệu dịch tễ rất cần thiết để đưa ra các ưu tiên 
trong phạm vi lĩnh vực sức khỏe nói chung và 
sức khỏe tâm thần nói riêng đồng thời để thiết 
kế và đánh giá các can thiệp y tế công cộng. 
Các nghiên cứu theo chiều dọc xem xét quá 
trình diễn biến của những rối loạn tâm thần 
chính và những rối loạn về hành vi, mối quan 
hệ với các tác nhân tâm lý, di truyền, kinh tế và 
môi trường khác nhau là rất cần thiết. Dịch tễ 
học cũng là một công cụ quan trọng vận động 
chính sách, tuy nhiên nhiều quốc gia thiếu dữ 
liệu để hỗ trợ sự vận động cho việc chăm sóc 
sức khỏe tâm thần.

Trong những thập kỷ gần đây, giới và vai trò 
giới đã ngày càng được quan tâm hơn trong 
nghiên cứu sức khỏe tâm thần. Kết quả từ các 
nghiên cứu dịch tễ cho thấy sự khác biệt nhất 
quán về giới trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần 
thu hút  được rất nhiều sự quan tâm. Phân tích 
gần đây chứng minh vai trò giới và hậu quả của 
chúng đối với phụ nữ. Ví dụ, nghiên cứu lịch 
sử tại Tây Âu và Nam Mỹ chỉ ra rằng phụ nữ 
’thể chế hóa” và phải trải qua những liệu pháp 
điều trị tâm thần khắc nghiệt nhất (ví dụ như 
liệu pháp sốc) ở mức độ cao hơn so với nam 
giới. Tình trạng hôn nhân, thất nghiệp, địa vị 
kinh tế xã hội, dân tộc và các vai trò phức hợp 

hộp 23:Các chỉ số để theo dõi và đánh 
giá các can thiệp sức khỏe tâm thần 

nhận thức giới và vì người nghèo.

! Mức độ của sự nhận thức về mối quan hệ 
giữa nghèo đói và giới cùng các vấn đề sức 
khỏe tâm thần căn cứ mức độ mà những chủ 
đề này được thể hiện trong các tài liệu tập 
huấn và lượng giá kiến thức về bệnh tâm thần.
! Số lượng và chủng loại các đơn thuốc  có 
thuốc hướng thần và giả dược dành cho người 
ở mọi tầng lớp kinh tế khác nhau, cho phụ nữ 
và nam giới.
! Số người sống dưới mức nghèo đói hoặc 
thuộc các nhóm thiệt thòi về kinh tế hoặc xã 
hội của cộng đồng tiếp cận dịch vụ sức khỏe 
tâm thần.
! Tỷ lệ những người từ các tầng lớp kinh tế 
khác nhau được chẩn đoán mắc một bệnh 
tâm thần, được can thiệp về sức khỏe tâm 
thần hoặc được chuyển gửi.
! Số phụ nữ sống ở nhà họ (nhà bố mẹ đẻ 
hoặc nhà mẹ chồng) và được các can thiệp 
sức khỏe tâm thần sau khi chẩn đoán có mắc 
một chứng rối loạn tâm thần.
! Đánh giá của người sử dụng về các dịch vụ y 
tế về chất lượng chăm sóc (ví dụ về thời gian 
thăm khám, sự hài lòng với giải thích về các 
triệu chứng.
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hộp 24: Kiến thức bệnh tâm thần

! Bệnh tâm thần là một nhóm các bệnh lý khác nhau. Những triệu chứng điển hình đi kèm với bệnh 
tâm thần là những rối loạn tâm thần nặng thường tương đối hiếm.
! Mặc dù các yếu tố văn hóa đóng một vai trò trong việc ảnh hưởng đến các triệu chứng lâm sàng 
và hành vi tìm kiếm sự trợ giúp của những người bị bệnh tâm thần, bệnh tâm thần hiện hữu ở mọi 
nền văn hóa và xã hội.
! Các bệnh tâm thần phổ biến nhất là lo âu, trầm cảm và lạm dụng rượu cồn. Tuy vậy, những bệnh 
này hiếm khi được các bệnh nhân và nhân viên y tế coi là bệnh “tâm thần”.
! Trầm cảm và lo âu phổ biến hơn ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương hoặc tách biệt cộng đồng ví 
dụ như: người nghèo, phụ nữ và những người tị nạn. Lạm dụng rượu cồn thường phổ biến hơn ở 
nam giới nhưng có thể gây ra sự khó khăn đáng kể cho người nghèo và các cặp vợ chồng.
! Bệnh tâm thần không phải là một kết quả “tự nhiên” của sự thiếu thốn; nghèo đói và áp bức đóng 
vai trò là những tác nhân gây ra căng thẳng và ở một số người có thể dẫn đến bệnh tâm thần.
! Hầu hết những người mắc phải các bệnh tâm thần phổ biến sẽ tìm đến các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe chung. 
! Các bệnh tâm thần  phổ biến có thể được điều trị hiệu quả bởi các bác sĩ đa khoa cũng như bác sĩ 
chuyên khoa.
! Các biên pháp điều trị dành cho các bệnh tâm thần phổ biến là hiệu quả, rẻ và dễ thực hiện.

Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế
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đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến phụ nữ và mức độ khác biệt giới về tình 
trạng sức khỏe.

Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng khi phân tích 
các can thiệp về sức khỏe tâm thần bởi vì các 
mô hình bệnh tật có thể khác nhau giữa các 
nước phát triển và đang phát triển. Mặc dù có 
nhiều điểm tương đồng về các bệnh tâm thần 
và dịch vụ chăm sóc giữa các nước, bối cảnh 
văn hóa bênh và dịch vụ diễn ra có thể có sự 
khác biệt đáng kể. Không những chỉ có các 

chương trình mà còn cả các nghiên cứu cũng 
cần phải phù hợp về mặt văn hóa. Không nên 
sao chép máy móc công cụ và phương pháp 
nghiên cứu từ quốc gia này sang quốc gia khác 
mà không có những phân tích tỉ mỉ về tác 
động và ảnh hưởng  của các yếu tố văn hóa đối 
với độ tin cậy và giá trị. WHO đã phát triển 
một số các công cụ và phương pháp nghiên 
cứu có thể áp dụng trong nhiều nền văn hóa 
khác nhau.

Hộp 24 cung cấp kiến thức về bệnh tâm thần
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Những lưu ý này được cung cấp để hỗ trợ 
các giảng viên khi họ làm việc với những 

học viên trong chương trình lồng ghép giới 
và nghèo đói vào các vấn đề sức khỏe cụ thể. 
Giảng viên nên tham khảo phần 5 của các mô 
đun cơ sở đề cập chi tiết về giới và nghèo đói, 
trong đó có thêm thông tin về các đối tượng 
mục tiêu, vai trò của giảng viên và các phương 
pháp gợi ý dành cho việc học tập và lượng giá.

Kết quả học tập dự kiến

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

! Thể hiện sự hiểu biết của mình về bệnh tâm 
thần, bao gồm định nghĩa bệnh, các loại bệnh 
tâm thần, tầm quan trọng của nó đối với các 
nhân viên y tế và những nguyên tắc chung để 
điều trị bệnh tâm thần.
! Thể hiện sự hiểu biết của mình về mối liên 
hệ giữa nghèo đói, giới và bệnh tâm thần, tập 
trung vào bệnh trầm cảm và lo âu.
! Có thể giải thích tại sao cán bộ y tế lại có vai 
trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề 
giới và nghèo đói trong lĩnh vực sức khỏe tâm 
thần từ góc nhìn về hiệu quả, sự công bằng và 
quyền con người và minh chứng những lợi ích 
vì đối với sức khỏe khi khi những vấn đề này 
được đề cập  trong những biện pháp can thiệp 
về sức khỏe tâm thần
! Chỉ ra được cách làm thế nào để các chuyên 
gia y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể 
nêu vấn đề giới, nghèo đói trong lĩnh vực sức 
khỏe tâm thần. Thể hiện sự hiểu biết về các 
vấn đề liên quan đến chính sách và pháp luật, 
lập kế hoạch và thực hiện các chương trình 
(bao gồm cả tài chính); và cung cấp dịch vụ; 
có nhận thức về những can thiệp thực hành tốt 
tại cơ sở y tế, cộng đồng và ở cấp độ chính sách
! Làm quen với một số công cụ, nguồn thông tin, 
tài liệu tham khảo sẵn có dành cho các chuyên 
gia y tế khi điều trị các chứng bệnh tâm thần.

Giáo án 

Thời gian lý tưởng nhất giảng dạy mô-đun này 
là 2 ngày và chia làm 4 tiết. Mỗi tiết kéo dài 

3 giờ. Mỗi tiết học được bắt đầu với một bản 
đề cương chung về phạm vi và mục tiêu học 
(khoảng 30 phút). 

Mỗi tiết học có từ 2 đến 3 bài tập: phải sử dụng 
ít nhất 2 bài tập, mỗi bài khoảng 75 phút. Nên 
giao các bài tập gợi ý cho các nhóm nhỏ (2-3 
nhóm) và sau đó trình bày lại cho cả lớp. Mỗi 
bài tập dành 45 phút để làm việc theo nhóm, 30 
phút để phản hồi lại cho các báo cáo của từng 
nhóm (mỗi nhóm khoảng 10-15 phút). Mỗi 
nhóm chọn một người thuyết trình để trình 
bày những vấn đề chính cho tất cả học viên. 
Tiến hành làm bài tập mà không đọc trước nôi 
dung của mô đun để có được cái nhìn thực tế 
về quan điểm, kiến thức của học viên thay vì 
nhắc lại những nội dung của mô đun. 

Nếu không bố trí được 2 ngày, chỉ nên giao 1 
bài tập cho mỗi tiết học và giảm thời gian học 
cho đủ một ngày.

Tiết 1: 3 tiếng

Mục tiêu: chủ đề cần bao quát: Bệnh tâm thần 
là gì?

Các bài tập gợi ý:

Yêu cầu các nhóm đưa ra một định nghĩa 
chung về bệnh tâm thần. Giải thích từng ý 
trong định nghĩa đó.

 Yêu cầu các nhóm xem xét về các loại bệnh 
tâm thần trong cộng đồng và các phương 
pháp điều trị mà học viên tin là có tác dụng 
cho mỗi loại bệnh. Các loại bệnh tâm thần này 
cần phải được mô tả bằng các thuật ngữ địa 
phương và theo phân loại y khoa.

Tiết 2: 3 tiếng

Mục tiêu: chủ đề cần bao quát: Mối liên hệ 
giữa nghèo đói, giới và bệnh tâm thần là gì?

Các bài tập gợi ý

1. Tại sao những người sống trong nghèo đói, 
phụ nữ lại có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao 
hơn?

5. Lưu ý dành cho giảng viên
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Đây là một nhận định cần được trao đổi theo 
hình thức thảo luận nhóm nhỏ. Người trình 
bày của nhóm sẽ trình bày những phát hiện 
của mình trong các dạng của  một danh mục 
tự do, tức là, một danh sách các yếu tố nhằm 
giải thích các vấn đề. Mỗi nhóm tự sắp hạng 
các yếu tố đó theo mức độ quan trọng (1 = 
quan trọng nhất; 2 = khá quan trọng; 3 = ít 
quan trọng). Các nhóm cần xem xét lý do tại 
sao một yếu tố cụ thể lại được xem là quan 
trọng. Giảng viên ghi lại tất cả các nội dung 
trình bày của học viên và ghi lại tần suất và thứ 
tự xếp hạng. Số lần các nhóm trình bày một 
yếu tố cụ thể nhân với thứ tự xếp hạng trung 
bình có thể là cách để khẳng định tầm quan 
trọng của các yếu tố cụ thể liên quan đến giới 
và nghèo đói đối với bệnh tâm thần. Những 
kết quả cuối cùng có thể được sử dụng làm đề 
tài thảo luận thêm về vai trò của các vấn đề về 
giới và nghèo đói.

2. Các chủ đề tranh luận: Một nhà hoạch định 
chính sách y tế đưa ra một số nhận định. Liệt 
kê những nhận định ủng hộ hoặc đối lập với 
nhà hoạch định chính sách và đến để thống 
nhất vấn đề với một nhóm. Quyết định đồng 
thuận phải dựa trên cơ sở đầy đủ lý do và bằng 
chứng. Chọn bất cứ chủ đề nào sau đây để 
thảo luận trong nhóm:

! “Người nghèo sinh ra đã không hạnh phúc, 
việc sử dụng cụm từ “bệnh tâm thần” chỉ là 
cách y tế hóa một vấn đề xã hội”.
! “Cấm đoán không phải là một cách thực 
tế để đối phó với vấn đề lạm dụng rượu cồn 
trong cộng đồng những người nghèo”.
! “Nhân viên y tế không việc gì phải can thiệp 
vào các vấn đề như bạo lực gia đình”.

Tiết 3: 3 tiếng

Mục tiêu: chủ đề cần bao quát: Làm thế nào 
các chuyên gia y tế có thể chỉ ra mối liên quan 
giữa giới, nghèo đói và sức khỏe tâm thần?

Các bài tập gợi ý

Làm thế nào phát hiện ra bệnh tâm thần:Học 
viên được chia thành 4 nhóm. Hai nhóm sẽ 
dịch các câu hỏi CAGE (Giảm bớt, khó chịu 
do bị chỉ trích, cảm giác tội lỗi, và tỉnh ngộ) 
và Bảng hỏi chung về sức khỏe (trong phần 
Công cụ) ra tiếng địa phương. Hai nhóm khác 
(tốt nhất những người chưa đọcbản gốc bằng 
tiếng Anh).sẽ dịch chúng sang tiếng Anh. 
Sau đó, đọc to các mục trong bảng hỏi, trước 
tiên giảng viên đọc bằng tiếng Anh và sau đó 
các báo cáo viên của từng nhóm lần lượt đọc 
bằng tiếng bản địa và tiếng Anh được dịch 
lại. Mục tiêu của bài tập nhằm xác định một 
cách thống nhất rằng bản dịch có nghĩa tương 
đương, nghĩa là giống với phiên bản gốc bằng 
tiếng Anh, nhằm phát hiện bệnh tâm thần. 
Mục đích là tạo điều kiện cho học viên nhận 
thức được ý nghĩa của các thành ngữ diễn trả 
khái niệm căng thăng trong quá trình phát 
hiện bệnh tâm thần.

Đáp ứng nhu cầu sức khỏe tâm thần trong cộng 
đồng khó khăn: Vấn đề dành cho thảo luận 
nhóm nhỏ: anh/chị làm việc trong một trung 
tâm y tế  nông thôn trong một cộng đồng 
25000 người với nhiều người mù chữ, đói 
nghèo và thất nghiệp. Tại trung tâm y tế có 
một bác sĩ, một vài điều dưỡng và nhân viên 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Anh/chị ghi 
nhận tình trạng lạm dụng rượu cồn ở mức 
đáng báo động và gần đây xảy ra nhiều vụ bạo 
lực gia đình và tự tử. Bạn có thể làm gì, từ góc 
độ trung tâm y tế, nhằm đáp ứng những nhu 
cầu về sức khỏe tâm thần của các nhómdễ bị 
tổn thương nhất? Liệt kê các hoạt động cụ thể 
và sắp xếp chúng theo thứ tự từ dễ đến khó ( 1 
= dễ thực hiện; 3 = khó thực hiện), giải thích 
lý do tại sao lại xếp hạng như vây.

Tiết 4: 3 tiếng

Mục tiêu: Xác định đối tác của nhân viên y tế 
là ai?
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Các bài tập gợi ý

! Anh/chị có thể cộng tác với ai? Yêu cầu các 
nhóm xem xét một danh sách các cơ quan 
trong cộng đồng có thể giải quyết các vấn đề 
sức khỏe và phúc lợi xã hội, các vấn đề giới, và 
những người sống trong điều kiện khó khăn 
về kinh tế. Các cơ quan này sau đó sẽ được sắp 
xếp theo mức độ liên quan đến sức khỏe tâm 
thần (ví dụ như cơ quan trợ giúp những phụ 
nữ là nạn nhân của bạo lực). Học viên sẽ liệt 
kê các phương pháp cụ thể, theo đó họ có thể 
gắn kết cộng việc lâm sàng của mình với người 
mắc bệnh tâm thần, và những dịch vụ do các 
cơ quan này cung cấp
! Bài tập “hãy tưởng tượng nếu”: Hãy tưởng 
tượng anh/chị là Bộ trưởng Bộ Y tế. Bạn sẽ 

xem xét những chính sách nào để tiếp cận với 
người nghèo và giải quyết hiệu quả những vấn 
đề về giới? Như các bài tập trước đó, yêu cầu 
các nhóm liệt kê ra các chính sách và sắp xếp 
chúng theo mức độ quan trọng (hoặc hiệu 
quả).
! Khuyến cáo của báo cáo sức khỏe Thế giới năm 
2001: trên cơ sở những khuyến cáo này, xem 
xét các cách xử lý những tồn tại này tận dụng 
nguồn lực hiện có trong cộng đồng
! Phát bản “Nghiên cứu tình huống”: Maria: 
Dụng cụ dạy học cho từng nhóm. Yêu cầu các 
nhóm tưởng tượng họ  là nhân viên y tế và đưa 
ra những câu trả lời phù hợp. Liệt kê các câu 
trả lời của từng nhóm. Sau đó sử dụng Hộp 
“Đề xuất của giảng viên” để tổng hợp và gợi ý 
một vài đáp án thích hợp.

Nghiên cứu trường hợp: Maria. Giáo cụ dạy học

Maria là một phụ nữ 30 tuổi đã kết hôn. Cô đến một nhà thờ Tin Lành và than phiền về chứng 
chóng mặt và đau đầu suốt một năm qua mà không rõ nguyên nhân. Khi được hỏi, Maria thừa nhận 
cô lo lắng rất nhiều, ngủ kém, và đã có ý nghĩ tự tử. Cô cảm thấy rất mệt mỏi vì mình không đảm 
đương được công việc gia đình, mối quan hệ giữa cô và chồng đã trở nên tồi tệ. Chồng cô tức giận 
vì họ cưới nhau đã 2 năm mà chưa có con, và đang dọa lấy vợ khác. Maria mất việc 3 tháng trước 
và đang rất lo lắng và có cảm giác rằng mình sẽ không thể tìm được việc khác. Cô cũng than phiền 
là cảm thấy cô đơn.

Nghiên cứu tình huống: Maria. Gợi ý của giảng viên

Nhân viên y tế có thể giúp Maria bằng cách:
1) trấn an cô ấy rằng những gì cô ấy đang trải qua không phải là một bệnh vô phương cứu chữa;
2) giải thích với cô ấy rằng cô ấy đang nghĩ quá nhiều về vấn đề mất việc làm và hôn nhân của mình, 
đó là lý do tại sao cô cảm thấy mệt mỏi, ngủ không ngon... v.v và
3) Xác định một vấn đề và danh mục hành động (để giải quyết vấn đề), ví dụ:
a) Bệnh trầm cảm: điều trị bằng thuốc chống trầm cảm;
b) Vô sinh: cùng chồng đến phòng khám phụ khoa;
c) Vấn đề hôn nhân: mời chồng cùng tham gia tư vấn để trao đỏi những vấn đề của hai bên;
d) Thất nghiệp: Ngừng tìm việc cho đến khi giải quyết triệt để vấn đề trầm cảm, và
e) Cô đơn: đi lễ nhà thờ, xưng tội với mục sư.
Nhân viên y tế yêu cầu Maria hàng tuần quay lại để theo dõi. Cô cảm thấy tốt hơn sau 3 tuần và vợ 
chồng cô nhận được tư vấn làm thể nào để cải thiện cơ hội có con. Khi cô cảm thấy khá hơn, Maria 
xin vào làm lao công cho một nhà hàng địa phương. Bây giờ các nhân viên y tế đề nghị theo dõi cô 
một tháng một lần, và sau sáu tháng, các triwuj chứng giảm và cô ngừng hẳn dùng thuốc. Lồng ghép giới và đói nghèo vào trong các chương trình y tế: Cẩm nang nguồn dành cho chuyên gia y tế

Mô đun về sức khỏe tâm thần
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6. Các công cụ, nguồn thông tin 
và tài liệu tham khảo
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6. Các công cụ phát hiện các chứng rối loạn tâm thần

Các câu hỏi khung nhằm phát hiện ra chứng lạm dụng rượu cồn

Bốn câu hỏi nhằm phát hiện lạm dụng rượu cồn (câu hỏi CAGE):
1. Anh/chị có cảm thầy rằng mình cần phải cắt giảm tiêu thụ rượu cồn trong thời gian gần đây 
không?
2. Anh/chị  có cảm thấy khó chịu khi người khác chỉ trích việc uống rượu của bạn trong thời gian 
gần đây không?
3. Anh/chị  có cảm thấy uống rượu là một hành động sai trái trong thời gian gần đây không?
4. Anh/chị có cần phải uống rượu ngay sau khi thức dậy mỗi sáng trong thời gian gần đây không?
Bất kỳ người nào trả lời “Có” từ hai câu hỏi trở lên đầu có thể đang lạm dụng rượu cồn và cần phải 
được đánh giá thêm.

Nguồn: Ewing J. Phát hiện nghiện rượu: Bảng câu hỏi khung. Tạp chí của hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, 1984, 252:1905-7.

Bảng hỏi tổng hợp nhằm phát hiện các rối loạn tâm thần thường gặp

Gần đây anh/chị có 
1. Có thể tập trung vào công việc đang làm?   Có = 0  Không = 1
2. Mất ngủ do lo lắng quá mức? Có = 1  Không = 0
3. Cảm thấy mình là người vai trò hữu ích trong mọi việc? Có = 0  Không = 1
4. Cảm thấy có thể đưa ra quyết định về mọi việc? Có = 0  Không = 1
5. Luôn cảm thấy thăng thẳng? Có = 1  Không = 0
6. Cảm thấy có thể vượt qua được các khó khăn? Có = 0  Không = 1
7. Cảm thấy thích thú với các hoạt động thường ngày? Có = 0  Không = 1
8. Có thể đối mặt với các vấn đề của mình? Có = 0  Không = 1
9. Cảm thấy không hài lòng và chán nản? Có = 1  Không = 0
10. Mất sự tự tin vào bản thân? Có = 1  Không = 0
11. Cảm thấy mình là một người vô dụng? Có = 1  Không = 0
12. Cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có? Có = 0  Không = 1
Bất kỳ người nào nhiều hơn 3 điểm đều có thể bị rối loạn tâm thần và cần được đánh giá thêm.

Nguồn: Trích từ Goldberg,D. Các câu hỏi phát hiện bệnh tâm thần. Oxford, Oxford University Press. 1972.
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Những chỉ số để theo dõi và đánh giá can thiệp y tế về mặt tâm thần vì người nghèo 
và nhận thức giới 

Mức độ của sự nhận thức về mối quan hệ giữa nghèo đói và giới cùng các vấn đề sức khỏe tâm thần 
căn cứ mức độ mà những chủ đề này được thể hiện trong các tài liệu tập huấn và lượng giá kiến thức 
về bệnh tâm thần.
! Số lượng và chủng loại các đơn thuốc  có thuốc hướng thần và giả dược dành cho người ở mọi tầng 
lớp kinh tế khác nhau, cho phụ nữ và nam giới.
! Số người sống dưới mức nghèo đói hoặc thuộc các nhóm thiệt thòi về kinh tế hoặc xã hội của cộng 
đồng tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần.
! Tỷ lệ những người từ các tầng lớp kinh tế khác nhau được chẩn đoán mắc một bệnh tâm thần, 
được can thiệp về sức khỏe tâm thần hoặc được chuyển gửi.
! Số phụ nữ sống ở nhà họ (nhà bố mẹ đẻ hoặc nhà mẹ chồng) và được các can thiệp sức khỏe tâm 
thần sau khi chẩn đoán có mắc một chứng rối loạn tâm thần.
! Đánh giá của người sử dụng về các dịch vụ y tế về chất lượng chăm sóc (ví dụ về thời gian thăm 
khám, sự hài lòng với giải thích về các triệu chứng..

Mười khuyến nghị để đảm bảo sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người

Điều trị tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu
Đảm bảo luôn có sẵn thuốc hướng thần
Dịch vụ chăm sóc trong cộng đồng
Giáo dục người dân
Huy động sự tham gia của cộng đồng, gia đình và người bệnh
Xây dựng các chính sách, chương trình và luật pháp quốc gia.
Phát triển nguồn nhân lực
Phối hợp với các ngành khác
Theo dõi sức khỏe tâm thần của cộng đồng.
Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu.

Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới. Báo cáo Y tê Thế giới 2001: Sức khỏe tâm thần: hiểu biết mới, hy vọng mới. Geneva, 2001a.
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SƠ ĐỒ: Phương pháp tiếp cận lâm sàng dành cho các triệu chứng bệnh không rõ 
nguyên nhân

Các triệu chứng y khoa không giải thích được bao gồm: Đau nhức, mệt mỏi, hồi hộp, chóng mặt, các 
bệnh đường ruột (táo bón, phân lỏng), đột nhiên mất chức năng vận động, đau ngực, khó thở.

Loại trừ một số bệnh lý nhất định bằng việc khám và khai thác tiền sử lâm sàng các cơ quan có liên 
quan. Nếu cần thiết, tiến hành khám sâu, chẳng hạn như chụp X quang lồng ngực, xét nghiệm máu v.v

Nếu không phát hiện bên thể chất, hoặc việc điều trị thông thường không có tiến triển, khai thác 
thêm về vấn đề gây căng thẳng, ví dụ như bạo lực gia đình, mất việc, vấn đề trong các mối quan hệ.

Khai thác những triệu chứng trầm cảm và lo âu như giảm hứng thú đối với các công việc hàng ngày, 
cảm thấy căng thẳng, buồn bã, hay lo lắng, rối loạn giấc ngủ, vị giác, ý tưởng tự sát.

Nếu có các triệu chứng trên, tiến hành điều trị bệnh trầm cảm và lo âu: giáo dục, trấn an họ, tập thở, 
giải quyết các vấn đề, chống trầm cảm.
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Bảng 5: Các hành động tối thiểu cần thiết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần

Mười kiến 
nghị tổng thể

Kịch bản A: 
Có ít nguồn lực

Kịch bản B: Có vừa 
đủ nguồn lực

Kịch bản C: Có nhiều 
nguồn lực

1. Điều trị tại 
cơ sở chăm 
sóc sức khỏe 
ban đầu

! Coi sức khỏe tâm thần như là 
một phần trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe ban đầu.
! Đựa nội dung ghi nhận và điều 
trị các chứng rối loạn tâm thần 
phổ biến trong chương trình 
đào tạo các nhân viên y tế.
! Đào tạ nhắc lại cho nhân viên 
chăm sóc sức khỏe ban đầu 
(bao phủ nhất 50% trong 5 
năm).

! Phát triển các tài 
liệu đào tạo phù hợp 
với điều kiện tại địa 
phương.
! Đào tạo nhắc lại 
những nhân viên chăm 
sóc sức khỏe ban đầu 
(bao phủ 100%  trong 
5 năm).

! Nâng cao hiệu quả 
xử trí các chứng rối 
loạn tâm thần trong 
quá trình chăm sóc sức 
khỏe ban đầu.
! Cải thiện các mô hình 
chuyển gửi.

2. Đảm bảo 
luôn có sẵn 
thuốc hướng 
thần

! Đảm bảo có 5 loại thuốc thiết 
yếu tại tất cả các cơ sở y tế.

! Đảm bảo có sẵn tất 
các loại thuốc hướng 
thần thiết yếu trong tất 
cả các cơ sở y tế.

! Tiếp cận dễ dàng hơn 
với các thuốc hướng 
thần thế hệ mới trong 
khuôn khỏ các chương 
trình điều trị của tư 
nhân và nhà nước.

3. Dịch vụ 
chăm sóc 
trong cộng 
đồng

! Đưa những người bị rối loạn 
tâm thần ra khỏi nhà tù.
! Giảm số lượng các bệnh viện 
tâm thần và cải thiện việc chăm 
sóc tại các cơ sở này.
! Phát triển thêm khoa sức khỏe 
tâm thần tại các cơ sở đa khoa.
! Thực hiện chăm sóc trong 
cộng đồng (bao phủ ít nhất 
20%).

! Đóng cửa các bệnh 
viện tâm thần mang 
tính chất giam giữ.
! Bắt đầu thí điểm các 
dự án lồng ghép chăm 
sóc sức khỏe tâm thần 
với chăm sóc sức khỏe 
chung.
! Thực hiện chăm sóc 
trong cộng đồng (bao 
phủ ít nhất 50%).

! Đóng cửa các bệnh 
viện tâm thần giam giữ.
! Phát triển thêm các cơ 
sở điều trị nội trú thay 
thế.
! Thực hiện 100% chăm 
sóc tại công đồng
! Chăm sóc cho những 
người bị rối loạn tâm 
thần nghiêm trọng tùy 
theo bệnh cảnh của 
từng người bệnh cụ thể.

4. Giáo dục 
người dân

! Tăng cường chiến dịch công 
chống lại sự kì thị và phân biệt 
đối xử.
! Hỗ trợ các tổ chức phi chính 
phủ trong việc giáo dục cộng 
đồng.

! Sử dụng các phương 
tiện thông tin đại 
chúng để nâng cao sức 
khỏe tâm thần với thái 
độ tích cực và giúp dự 
phòng các rối loạn.

! Phát động các chiến 
dịch cộng đồng nhằm 
thừa nhận và  điều trị 
các chứng rối loạn tâm 
thần.

5. huy động 
cộng đồng, 
gia đình và 
người bệnh 
tham gia

! Hỗ trợ việc hình thành các 
nhóm tự lực.
! Cơ chế cấp kinh phí cho các tổ 
chức phi chính phủ và các sáng 
kiến cho sức khỏe tâm thần.

! Đảm bảo sự đại diện 
của cộng đồng, gia 
đình và người bệnh 
trong quy trình dịch 
vụ và hoạt định chính 
sách.

! Cổ động cho các sáng 
kiến.

Tiếp theo trang sau
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Mười kiến 
nghị tổng thể

Kịch bản A: 
Có ít nguồn lực

Kịch bản B: Có vừa 
đủ nguồn lực

Kịch bản C: Có nhiều 
nguồn lực

6. Xây dựng 
các chính 
sách, chương 
trình và luật 
pháp quốc gia

! Sửa đổi luật pháp dựa trên 
kiến thức hiện tại và quyền con 
người.
! Xây dựng các chương trình 
và chính sách về sức khỏe tâm 
thần.
! Tăng ngân sách cho chăm sóc 
sức khỏe tâm thần.

! Tạo các chính sách về 
ma túy và rượu cồn cấp 
quốc gia và địa phương.
! Tăng ngân sách cho 
chăm sóc sức khỏe tâm 
thần.

! Đảm bảo sự công bằng 
trong tài chính y tế bao 
gồm cả bảo hiểm.

7. Phát triển 
nguồn nhân 
lực

! Đào tạo các bác sĩ và điều 
dưỡng chuyên khoa tâm thần.

! Xây dựng các trung 
tâm đào tạo quốc gia 
cho các bác sĩ, điều 
dưỡng tâm thần, các 
nhà tâm lý học và cán 
sự xã hội trong lĩnh vực 
tâm thần.

! Đào tạo bác sĩ chuyên 
khoa kỹ năng điêu trị 
nâng cao.

8. Liên kết 
với các ngành 
khác

! Khởi động các chương trình 
sức khỏe tâm thần tại trường 
học và nơi làm việc.
! Khuyến khích các hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ.

! Tăng cường các 
chương trình sức khỏe 
tâm thần tại trường học 
và nơi làm việc.

! Tạo điều kiện đặc biệt 
trong các trường học 
và nơi làm việc để cho 
những người bị rối loạn 
tâm thần tham gia học 
tập và làm việc.
! Thực hiện các chương 
trình thúc đẩy sức khỏe 
tầm thần dựa trên bằng 
có kết hợp với các 
ngành khác.

9. Giám sát 
sức khỏe tâm 
thần trong 
cộng ồng

! Đưa thông tin về rối loạn tâm 
thần vào trong hệ thống thông 
tin cơ bản về sức khỏe.
! Điều tra các nhóm người có 
nguy cơ cao.

! Tiến hành khảo sát 
các rối loạn cụ thể 
trong cộng đồng (ví dụ 
như trầm cảm).

! Xây dựng hệ thống 
theo dõi  sức khỏe tâm 
thần tiên tiến.
! Theo dõi hiệu quả của 
các chương trình dự 
phòng.

10. hỗ trợ 
nghiên cứu

! Tiến hành nghiên cứu tại các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe ban 
đầu về tỷ lệ mắc, liệu trình và 
kết quả và tác động của các rối 
loạn tâm thần trong cộng đồng.

Tiến hành các nghiên 
cứu về hiệu quả chi phí 
khi xử trí các rối loạn 
tâm thần thường gặp  
tại các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe ban đầu.

! Mở rộng nghiên cứu 
về nguyên  nhân của rối 
loạn tâm thần.
! Tiến hành nghiên cứu 
về cung cấp dịch vụ.
! Tìm hiểu bằng chứng 
cứ về dự phòng các rối 
loạn tâm thần.

Nguồn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới. Báo cáo của tổ chức Y tế thế giới năm 2001: Sức khỏe tâm thần: hiểu biết mới, hy vọng mới. Geneva, 2001a.

Tiếp theo trang sau
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Các công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo

Thư mục nguồn thông tin

Nhập thông tin về tính sẵn có của các nguồn thôngtin đề cập trong bảng phía dưới khu vực anh/chị 
sinh sống

Nguồn thông tin về trẻ em

(Bao gồm: nhà cho trẻ em, nhà cho độ tuổi vị thành niên, đường dây điện thoại hỗ trợ cho trẻ em; cơ 
quan chống lạm dụng trẻ em, các tổ chức bảo vệ trẻ em đường phố; các cơ quan bảo vệ trẻ em, các cơ 
quan hoạt động chuyên biệt về lĩnh vực trẻ em ví dụ như Quỹ bảo vệ trẻ em, các hội thảo phục hồi chức 
năng, các trường học đặc biệt dành cho trẻ em chậm phát triển)

Tên và người liên hệ Dịch vụ cung cấp Địa chỉ, số điện thoại

Nguồn thông tin về người cao tuổi

(Bao gồm: nhà cho người cao tuổi; các cơ quan chính phủ cung cấp phúc lợi và trợ giúp tài chính cho 
người cao tuổi; các chi nhánh địa phương của Tổ chức quốc tế về bệnh Alzheimer, Hội giúp đỡ người 
cao tuổi và các cơ quan hoạt động chuyên biệt về lĩnh vực người cao tuổi).

Tên và người liên hệ Dịch vụ cung cấp Địa chỉ, số điện thoại

Nguồn thông tin về các vấn đề liên quan tới ma túy và rượu cồn

(Bao gồm: chi nhánh địa phương của Hội nghiên rượu ẩn danh và các cơ quan khác làm về vấn đề lạm 
dụng rượu cồn; các cơ quan làm việc với các gia đình có người lạm dung rượu cồn và ma túy, các cơ sở 
y tế chuyên điêu trị lệ thuộc rượu cồn và ma túy).

Tên và người liên hệ Dịch vụ cung cấp Địa chỉ, số điện thoại

Nguồn thông tin về phụ nữ và vấn đề bạo lực gia đình

(Bao gồm:  các tổ chức phụ nữ, các đơn vị phụ trách vấn đề bạo lực gia đình trong lực lượng cảnh sát và 
cơ quan chính phủ  khác, luật sư, cán sự xã hội và tư vấn viên nhạy cảm với vấn đề bạo lực đối với phụ 
nữ, nhà tạm lánh cho phụ nữ và phòng khám sức khỏe cho phụ nữ).

Tên và người liên hệ Dịch vụ cung cấp Địa chỉ, số điện thoại
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Mô đun về sức khỏe tâm thần

Các chuyên gia sức khỏe tâm thần

(Bao gồm các các bác sĩ khoa tâm thần, tâm lý học, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Phải chắc chắn 
bạn có thông tin về các cơ sở chăm sóc sức khỏe công và tư. Cụ thể, ghi lại thông tin về cơ sở điêu trị 
bệnh tâm thần gần nhất và phòng khám cấp cứu để chuyển gửi bệnh nhân nặng).

Tên và người liên hệ Dịch vụ cung cấp Địa chỉ, số điện thoại

Nguồn thông tin dành cho các gia đình có người bệnh tâm thần

(Bao gồm các nhóm hỗ trợ và các tổ chức làm việc với gia đình của những người bị bệnh tâm thần 
thưởng gặp bao gồm chứng thiểu năng trí tuệ , mất trí nhớ ở người già, các vần đề về rượu cồn và ma túy 
cũng như các rối loạn tâm thần nặng.

Tên và người liên hệ Dịch vụ cung cấp Địa chỉ, số điện thoại

Đường dây điện thoại hỗ trợ

Ghi lại các số điện thoại của các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như phòng chống tự sát, phụ nữ gặp nguy 
hiểm

Số điện thoại Vấn đề cần giải quyết
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