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Anxiety Disorders

L

o âu là một áp lực có thể giúp chúng ta có khả
năng sáng tạo, hay nghĩ ra cách giải quyết, báo
cho chúng ta biết trước về nguy hiểm hoặc thúc đẩy
chúng ta hành động khi gặp khủng hoảng. Lo âu
cũng có thể làm cho chúng ta bị tê liệt mà không
làm được gì. Nhưng dù muốn dù không, lo âu là
một tình trạng căng thẳng mà đa số người Canada
đều thỉnh thoảng phải trải qua.

Tôi Có Bị Chứng Rối Loạn Lo Âu
Hay Không? 					
Do I Have an Anxiety Disorder?

•
•
•
•
•
•
•
•

Tôi thường giật mình vì những chuyện nhỏ nhặt
nhất
Tôi lo ngại là tôi hoặc những người khác sẽ bị
những chuyện kinh khủng xảy đến cho mình
Tôi dễ bị khó chịu
Tôi đột nhiên sợ chết hoặc không kiểm soát
được việc mình làm
Tôi thường lo ngại là việc làm của tôi không đúng
mức dù biết là tôi đã làm việc đó đúng
Tôi lo ngại nhiều về bệnh tật (chẳng hạn như vi
trùng, nhiễm trùng, đất, bụi, những chất ô nhiễm,
vấn đề sạch sẽ)
Tôi cần được trấn an liên tục
Tôi thấy tôi hay làm việc gì đó nhiều lần (chẳng
hạn như rửa tay, tắm, đánh răng)

Theo Hội Các Chứng Rối Loạn Lo Âu BC
(Anxiety Disorders Association of BC – ADABC)
thì lo âu ảnh hưởng đến thể chất, cảm xúc và mọi
khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Thông thường,
lo âu thật quan trọng trong việc sống còn. Khi
bị đe dọa, cơ thể chúng ta chuẩn bị đối phó với
nguy hiểm bằng cách sản xuất thêm adrenalin,
tăng lưu lượng máu và tim đập nhanh hơn, ngoài
những việc khác. Cách “chống lại hay bỏ chạy”
theo bản năng này có thể giúp một người chống
lại khi bị hành hung hoặc trong một trận động đất
chẳng hạn.
Tuy nhiên, đa số những “hiểm họa” ngày nay
như tình trạng thất nghiệp thì không phải là loại
nguy hiểm mà một người có thể chống lại hay
bỏ chạy. Vì không có chỗ bộc phát, cơ thể có thể
luôn luôn phải chuẩn bị đối phó cả về mặt tinh
thần lẫn thể chất khiến có thể gây quá mệt mỏi
về lâu về dài.
Theo ADABC, khi tình trạng lo âu kéo dài
nhiều tuần và nhiều tháng, khi lo âu trở thành mối
lo sợ không bớt hoặc bắt đầu cản trở đến cuộc sống
hàng ngày, thì lúc đó lo âu đã vượt quá phạm vi
lo âu bình thường.
“Một người bị lo âu đến mức này có thể cần
được trợ giúp từ bên ngoài để cảm thấy an toàn
trở lại trong cuộc sống,” theo lời của Elen Alexov,
Chủ Tịch ADABC.

Nói về mặt cảm xúc, người lo âu có thể cảm thấy
sợ hãi, khó chịu, hoặc luôn luôn e ngại là họ và
những người thân cận với họ sẽ gặp chuyện không
hay. Tùy theo mức độ, lo âu có thể khiến một người
cảm thấy bị kẹt trong nhà, quá sợ đến nỗi không
dám mở cửa.
Lo âu là dạng rối loạn tâm thần thông thường
nhất, ảnh hưởng đến 12 đến 14% dân số BC vào
bất cứ năm nào. Ngoài tình trạng lo âu tổng quát,
như đã được nói trên, lo âu còn có thể mang nhiều
dạng khác. Những loại rối loạn chính về lo âu là
ám ảnh sợ hãi, rối loạn hoảng hốt, rối loạn ám ảnhthôi thúc, lo âu xã hội và rối loạn căng thẳng hậu
chấn thương.
Một số yếu tố khác nhau có thể làm dễ bị rối loạn
lo âu hơn là kinh nghiệm quá khứ, các hành vi đã
học (chẳng hạn như đối phó bằng cách tránh né) và
khuynh hướng di truyền, đó là chỉ mới kể một vài yếu
tố. Không phải chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà
thông thường là nhiều yếu tố rủi ro này gộp lại mà
gây ra rối loạn lo âu cho bất cứ người nào.
Đôi khi lo âu xảy ra cùng lúc với các chứng rối
loạn tâm thần khác như chứng trầm cảm và rối loạn
tâm thần lưỡng cực. Khi bị như vậy, khả năng của
một người còn bị suy yếu hơn nữa vì bệnh và càng
dễ bị nguy cơ tự sát. Thí dụ, một cuộc nghiên cứu
vào năm 2005 thấy rằng khi bị sẵn các chứng rối
loạn lo âu thì càng khiến nghĩ đến hoặc toan tự sát;
nhất là khi cũng bị các chứng khác như rối loạn
tâm trạng.
Hoảng sợ là khi thình lình cảm thấy sợ sệt, sợ hãi
và kinh hoàng, cũng như cảm thấy sắp chết. Những
lần như vậy có thể làm hụt hơi, tim đập nhanh, run
rẩy và chấn động cơ thể, cảm giác xa rời thực tại
và ngay cả sợ chết. Tuy chỉ ngắn hạn, những lần
hoảng sợ này là các kinh nghiệm ghê rợn có thể xảy
ra thường xuyên hơn nếu không điều trị.
Người bị ám ảnh sợ hãi cảm thấy tràn ngập nỗi
kinh hoàng hoặc hoảng sợ khi gặp một vật, tình trạng

Các Chứng Rối Loạn Lo Âu   Anxiety Disorders – Vietnamese

Cách Giữ Cơ Thể Thư Giãn 		
Body Relaxation Technique

Hãy dùng cách tập sau đây để thư giãn bất cứ khi
nào quý vị cần. Nhiều người thấy tập như vậy giúp
cho họ dễ ngủ:

•
•
•
•
•
•

Hít thở chậm rãi và sâu, để bụng dưới phồng lên
xẹp xuống theo nhịp thở
Co bắp thịt bàn chân, cong các ngón chân lại và
giữ nguyên càng lâu càng tốt
Sau đó thả ra, có cảm giác ấm vì bắp thịt giãn ra
Co thắt các bắp thịt ở bắp chân, rồi từ từ làm lên
phía trên của cơ thể
Chấm dứt bằng cách co thắt các bắp thịt trán và
da đầu
Khi quý vị giải tỏa căng thẳng cơ thể, hãy giải tỏa
tất cả mọi ý nghĩ

Xuất Xứ: BC Medical Association

hoặc hoạt động mà họ đang sợ. Có nhiều chứng ám
ảnh sợ hãi thường gặp—chẳng hạn như sợ những
chỗ bít bùng, máy bay hoặc sợ nhện hoặc rắn—và
loại sợ đó có tên gọi riêng.
Thí dụ, người bị chứng sợ-những-chỗ-có-thểkhông-có-ai-giúp (agoraphobia) cảm thấy kinh
hoàng trong chỗ đông người hoặc tại những chỗ
công cộng, hoặc bất cứ chỗ nào có thể không được
giúp ngay. Họ lo âu đến mức họ sợ sẽ bị ngất xỉu,
lên cơn đau tim hoặc mất kiểm soát. Những người
này thường tránh bất cứ tình trạng nào mà họ khó
thoát thân (chẳng hạn như trên máy bay), không
thể chịu nổi hoặc bẽ mặt. Trong một số trường hợp,
người bị chứng sợ những chỗ có thể không có ai
giúp có thể ở rịt nhà trong nhiều năm.
Chứng rối loạn ám ảnh-thôi thúc (obsessive-compulsive disorder) là một loại rối loạn lo âu khác. Để
đối phó với lo âu do một trường hợp ám ảnh gây ra,
một người có thể cảm thấy bị ép buộc hay có hành
động do bị cảm thấy thôi thúc mà làm nhiều lần. Thí
dụ, họ có thể hay nghĩ là “tôi dơ bẩn” để rồi phải
rửa tay liên tục để đối phó với chứng ám ảnh và nỗi
lo âu đó. Rửa tay tạm thời giải quyết được nỗi lo

âu của ý nghĩ ám ảnh, nhưng vì chỉ giải quyết ngắn
hạn, họ lại có hành vi thôi thúc đó. Những người
lâm vào chu kỳ này có thể rửa tay chà xát nhiều lần
cho đến khi trầy đỏ da.
Các hành động khác do bị cảm thấy thôi thúc là
cứ kiểm soát liên tục xem đã đóng cửa hay chưa
hoặc đã tắt lò hay chưa. Những loại ám ảnh thường
thấy là trong đầu họ cứ hiện ra những hình ảnh, số
hoặc chữ nào đó.
Một số người sau khi bị chấn thương nặng và
thường là có liên quan đến bạo hành thể chất hoặc
tinh thần có thể nhiều năm sau vẫn mang cảm giác
sống lại cảnh đó. Họ có thể bị chứng rối loạn căng
thẳng hậu chấn thương khiến họ bị ác mộng, kinh
hoảng trong đêm hoặc hồi tưởng lại các biến cố đau
thương như đụng xe, hãm hiếp hoặc cướp bóc đe
dọa đến sinh mạng.
Chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương có
các triệu chứng như cảm thấy tê liệt cảm xúc, lo âu
chung và kinh hoảng hoặc cảm thấy tội lỗi vì mình
còn sống sót. Đặc biệt các cựu chiến binh thường
bị dạng lo âu này khiến có thể ảnh hưởng đến ký ức
và khả năng tập trung tư tưởng và giấc ngủ.
Tuy những người bị bệnh lo âu vẫn thường cảm
thấy có những lần sợ hãi, theo ADABC thì các
chứng rối loạn lo âu được điều trị thành công nhất
trong số những dạng rối loạn tâm thần. Nhiều người
được giúp bằng cách điều trị tri thức-hành vi (ý nghĩ
và hành động). Cách này được dựa trên lý thuyết là
con người có thể thay đổi được cảm xúc và cải tiến
được cả các triệu chứng của họ bằng cách đánh giá

Những loại rối loạn lo âu 		
Types of Anxiety Disorders

•
•
•
•
•
•

Rối loạn lo âu nói chung

•

Những chứng sợ khác

Rối loạn hoang mang
Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương
Chứng sợ xã hội
Rối loạn ám ảnh-thôi thúc
Chứng-sợ-những-chỗ-có-thể-không-có-ai-giúp
(agoraphobia)

Các Cơ Quan
Hợp Tác: 		
Partners:
Hội Các Chứng Rối Loạn
Lo Âu British Columbia
(Anxiety Disorders		
Association of British
Columbia)
Hội Tâm Thần Phân Liệt
British Columbia
(British Columbia
Schizophrenia Society)
Hội Sức Khỏe Tâm Thần
Canada, Phân Hội BC
(Canadian Mental Health
Association, BC Division)
Trung Tâm Khảo Cứu
Nghiện Ngập BC
(Centre for Addictions
Research of BC)
Hội Chăm Sóc Sức Khỏe
Tâm Thần Trẻ Em FORCE
(FORCE Society for Kids’
Mental Health Care)
Hội Hy Vọng của Jessie
(Jessie’s Hope Society)
Hội Các Chứng Rối Loạn
Tâm Trạng BC 		
(Mood Disorders 		
Association of BC)

Muốn biết thêm chi tiết,
xin gọi cho Đường Dây
Thông Tin Sức Khỏe
Tâm Thần BC tại số
1-800-661-2121
hoặc email cho
bcpartners@
heretohelp.bc.ca

web:
heretohelp.bc.ca
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Hướng Dẫn Cách Nói Chuyện với Bác Sĩ Của Quý Vị 					
Tips for Talking to Your Doctor
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Các Chứng Rối Loạn Lo Âu
(bằng tiếng Việt)
Chứng Rối Loạn Ám Ảnh-Thôi Thúc
Chứng Rối Loạn Căng Thẳng Hậu
Chấn Thương (bằng tiếng Việt)
Chứng Rối Loạn Hoảng Sợ
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Các Chứng Rối Loạn Tâm Thần và
Các Vấn Đề Dùng Chất Kích Thích
Chứng Rối Loạn do Rượu trong
Thai Nhi

Bệnh nhân bình thường chỉ hỏi hai câu trong suốt buổi khám kéo dài trung bình 15 phút. Tuy nhiên, các cuộc
nghiên cứu cho thấy là bệnh nhân nào tham gia tích cực vào việc quyết định thì họ hài lòng hơn, có phẩm chất
cuộc sống và sức khỏe tốt hơn. Vì phòng mạch bác sĩ gia đình là chặng đầu để điều trị chứng rối loạn tâm thần
của đa số mọi người, dưới đây là một số hướng dẫn để nâng cao quyền hạn của quý vị và bắt đầu cuộc đối
thoại về chứng lo âu gây cản trở đến cuộc sống của quý vị:

•
•
•

•
•
•

Hoạch Định–Hãy nghĩ trước về những gì quý vị muốn nói với bác sĩ hoặc tìm hiểu từ bác sĩ. Sau khi đã liệt
kê những điều đó ra, đánh số những điều quan trọng nhất.
Nói Ra–Khi gặp bác sĩ, nói với bác sĩ những gì quý vị muốn nói trong buổi khám.
Trao Đổi Tin Tức–Nhớ cho bác sĩ biết điều gì quý vị thấy không ổn. In ra giấy một phương tiện dò tìm
(chẳng hạn như  www.heretohelp.bc.ca/self-tests), hoặc đem theo nhật ký nếu có. Nhớ ghi cả triệu chứng
thể chất lẫn cảm xúc. Quý vị cũng có thể đem theo bạn hoặc thân nhân để hỗ trợ và giúp miêu tả hành vi và
triệu chứng nếu quý vị không tự miêu tả được.
Tham Gia–Thảo luận với bác sĩ về những cách khác nhau để đối phó với bệnh tình quý vị. Nhớ chắc chắn là
quý vị hiểu rõ những điểm lợi hại của mỗi cách. Hỏi thật nhiều.
Thỏa Thuận–Nhớ thỏa thuận với bác sĩ về một kế hoạch điều trị mà quý vị có thể theo được.
Lặp Lại–Cho bác sĩ biết quý vị nghĩ là mình cần làm gì để đối phó với bệnh tình.

Thuốc Lá
Tự Sát: Các Dấu Hiệu Cần Cảnh
Giác (bằng tiếng Việt)
Những Cách Điều Trị Rối Loạn
Tâm Thần

Hội Các Chứng Rối Loạn Lo Âu và Đường Dây Thông Tin Sức Khỏe Tâm Thần BC có thể cung cấp danh sách
những chỗ có thể giới thiệu để quý vị đề nghị với bác sĩ. Nếu quý vị muốn tìm một bác sĩ gia đình khác, Đoàn
Bác Sĩ và Bác Sĩ Giải Phẫu BC có thể cung cấp cho quý vị danh sách các bác sĩ có nhận bệnh nhân tại khu
vực quý vị.

Những Cách Điều Trị Khác về Rối
Loạn Tâm Thần

Xuất Xứ: Institute for Healthcare Communication P.R.E.P.A.R.E. Patient Education Program

Những Cách Điều Trị Nghiện Ngập
Bình Phục Các Chứng Rối Loạn
Tâm Thần
Nghiện Ngập và Ngăn Ngừa Tái Phát
Giảm Thiểu Tác Hại
Ngăn Ngừa Nghiện Ngập
Có Được Sức Khỏe Tâm Thần Tốt
Căng Thẳng
Các Chứng Rối Loạn Tâm Thần và
Nghiện Ngập tại Nơi Làm Việc
Những Vấn Đề về Sức Khỏe Tâm Thần
và Nghiệp Ngập ở Người Cao Niên
Trẻ Em, Thiếu Niên và Các Chứng
Rối Loạn Tâm Thần
Thanh Tiếu Niên và Dùng Chất Kích
Thích (bằng tiếng Việt)
Hành Hạ Tình Dục Trẻ Em: Một Vấn
Đề Sức Khỏe Tâm Thần
Tiếng Xấu và Kỳ Thị Quanh Các
Chứng Rối Loạn Tâm Thần và
Nghiện Ngập  
Các Vấn Đề về Sức Khỏe Tâm Thần
và Nghiện Ngập Liên Văn Hóa
Thất Nghiệp, Sức Khỏe Tâm Thần
và Nghiện Ngập
Gia Cư
Các Phí Tổn Kinh Tế của Các
Chứng Rối Loạn Tâm Thần và
Nghiện Ngập
Các Phí Tổn Cá Nhân của Các
Chứng Rối Loạn Tâm Thần và
Nghiện Ngập  
Vấn Đề Bạo Động
Đối Phó với Những Cuộc Khủng
Hoảng và Trường Hợp Khẩn Cấp về
Sức Khỏe Tâm Thần
Gia Đình và Bạn Bè Có Thể Làm Gì
để Giúp (bằng tiếng Việt)
Nhờ Giúp về Các Chứng Rối Loạn
Tâm Thần (bằng tiếng Việt)
Nhờ Trợ Giúp về Các Vấn Đề Dùng
Chất Kích Thích

lại thái độ, những cách suy nghĩ và diễn giải biến
cố của họ. Một kế hoạch điều trị hiệu quả có thể
dùng thuốc, những nhóm tự giúp, và những cách
thư giãn. Cũng nên giáo dục về bản chất, tác động
của lo âu đối với cơ thể và vai trò của lo âu trong
bản năng sống còn mãnh liệt. Dần dần, đa số mọi
người có thể học cách nhận biết sớm các dấu hiệu
của một đợt sợ hãi và khống chế các triệu chứng của
họ trước khi trở thành nỗi lo âu trọn vẹn.

XUẤT XỨ 				
SOURCES

Anxiety Disorders Association of BC. Anxiety Disorders:
Estimated Provincial Prevalence. Trích ngày 10 Tháng
Giêng, 2006, tại www.anxietybc.com/site/images/stories/faqanxiety%20disorder%20 prevalance.pdf
BC Medical Association. (2004). Stress: Straight Talk from your
Doctor. Trích ngày 10 Tháng Giêng, 2006, tại www.bcma.org/
public/patient_advocacy/ patient_pamphlets/stress.htm
Health Canada. (2002). “Chapter 4: Anxiety Disorders.” A Report
on Mental Illnesses in Canada. Ottawa, ON: Author. Trích ngày
10 Tháng Giêng, 2006, tại www.phac-aspc.gc.ca/publicat/miicmmac/index.html
Institute for Healthcare Communication. “PREPARE to be Partners
in Your Health Care: Six Steps to Help You Get More Out of
Your Doctor’s Visit.” Trích ngày 10 Tháng Giêng, 2006, tại www.
healthcarecomm.org/index.php?sec=courses&sub=special&c
ourse=1
Sareen, J., Cox, B.J., Afifi, T.O. et al. (2005). Anxiety Disorders and
Risk for Suicidal Ideation and Suicide Attempts: A PopulationBased Longitudinal Study of Adults. Archives of General
Psychiatry, 62, 1249-1257.

Những nguồn xuất xứ được cập nhật vào năm 2006
Các Chứng Rối Loạn Lo Âu   Anxiety Disorders – Vietnamese

Các Cơ Quan
Hợp Tác: 		
Partners:
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Muốn biết thêm chi tiết,
xin gọi cho Đường Dây
Thông Tin Sức Khỏe
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1-800-661-2121
hoặc email cho
bcpartners@
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