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What Are Mental Disorders?

ù muốn dù không, bệnh tâm thần có thể ảnh
hưởng đến bất cứ người nào. Theo kết quả khảo
cứu của Bộ Y Tế Canada và Liên Minh Bệnh Tâm
Thần và Sức Khỏe Tâm Thần, Canada thì tại BC,
cứ năm người sẽ có một người sẽ bị một dạng bệnh
tâm thần nào đó trong năm nay.

Các Sự Kiện Về Bệnh Tâm Thần
Facts About Mental Illness

• Một trong năm người Canada bị hoặc sẽ bị
bệnh tâm thần
• Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ,
cảm giác, phán xét và hành vi của một người
• Bệnh tâm thần không lây hoặc nguy hiểm
• Bệnh tâm thần không phân biệt tuổi tác, phái
tính, kinh tế, chủng tộc và chính trị
• Tuy không có cách trị dứt một số bệnh tâm
thần, những cách điều trị có thể giảm bớt triệu
chứng và giúp bệnh nhân sống một cuộc sống
hữu dụng và thỏa mãn
• Bệnh tâm thần có một yếu tố sinh lý đáng kể
• Người bị bệnh tâm thần cần được yểm trợ
chăm sóc: các chứng bệnh này có thể tác
động nặng nề đến cảm xúc và tài chánh của
người bị bệnh và gia đình và bạn bè của họ

Một số người Canada tránh né những người bị
rối loạn tâm thần, nhưng trong nhiều trường hợp thì
không phải là chúng ta sợ người bị bệnh tâm thần.
Mà chính những điều chúng ta nghĩ sai về người bị
bệnh tâm thần—là họ thiếu thông minh, không đóng
góp được gì hoặc nguy hiểm và bạo động—khiến
cho chúng ta lo âu. Cách hay nhất để phá tan các
huyền thoại này là giáo dục cộng đồng, và trong
một số trường hợp, tiếp xúc trực tiếp với người bị
những bệnh này.
Bệnh tâm thần là một từ ngữ bao quát diễn tả
nhiều loại rối loạn tâm thần như các chứng rối loạn
tâm trạng, các chứng rối loạn lo âu, chứng tâm thần
phân liệt, các chứng rối loạn ăn uống, các chứng rối
loạn nhân cách, các chứng rối loạn do sử dụng chất
kích thích và nghiện ngập, và bệnh Alzheimer’s và
chứng mất trí liên hệ. Các triệu chứng của bệnh tâm
thần có thể là nhẹ, trung bình hoặc nặng và có thể
xuất hiện vào những thời điểm khác nhau trong đời
người. Một số chứng rối loạn, chẳng hạn như các
chứng rối loạn tâm trạng và lo âu, cũng thường được
chẩn đoán hơn các chứng rối loạn khác.
Bệnh tâm thần có thể ảnh hưởng đến ai? Bất cứ
người nào. Người bị bệnh tâm thần là giáo viên, bác
sĩ, thợ máy, luật sư, người vô gia cư, viện trưởng đại
học, nghệ sĩ và Tổng Giám Đốc Điều Hành công
ty. Chỉ cần nhìn quanh bất cứ văn phòng, tiệm ăn
hoặc chỗ công cộng nào, quý vị có thể chắc chắn là

có một người nào đó gần đó đang, hoặc đã, bị một
dạng bệnh tâm thần nào đó.
Người sống trong thành phố và người sống tại các
cộng đồng xa xôi hẻo lánh đều có thể bị bệnh tâm
thần. Tuy nói thế, một số người dễ bị một số chứng
bệnh tâm thần nào đó hơn những người khác. Thí
dụ, so với nữ giới thì nam giới dễ bị các chứng rối
loạn do sử dụng chất kích thích và chứng rối loạn
nhân cách chống xã hội hơn, gồm hung hãn, hành
hung và vi phạm các quyền của người khác. Phụ
nữ dễ bị các chứng rối loạn lo âu, rối loạn ăn uống,
và chứng trầm cảm hơn.
Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều bằng chứng
cho thấy một người dễ bị bệnh tâm thần nếu:
• Thuở bé đã bị hành hạ thân thể hoặc tình dục
• Có cha mẹ đang, hoặc đã, bị bệnh tâm thần
• Chưa học xong trung học
• Thất nghiệp
• Đang hưởng trợ cấp công và/hoặc sống nhà họ
có lợi tức thấp.
Tuy nhiên, dù không có các yếu tố rủi ro này thì
cũng không phải là sẽ không bị bệnh tâm thần. Một
lần nữa, các chứng rối loạn này có thể ảnh hưởng
đến bất cứ người nào.
Bệnh tâm thần không phải là lỗi của ai cả. Đây
không phải là hậu quả của việc nuôi dạy kém, cảm
xúc yếu đuối hay thất bại cá nhân, Đa số những
người bị bệnh tâm thần là những người hữu dụng
trong xã hội. Họ có công ăn việc làm, các mối quan
hệ, gia đình, trò giải trí và hoạt động trong cộng
đồng của họ.
Để yểm trợ chăm sóc cho người bị bệnh tâm
thần, điều quan trọng là phải biết các triệu chứng
của các căn bệnh này thường không thuộc khả năng
kiểm soát của họ. Người bị bệnh tâm thần không thể
“bừng tỉnh khỏi tình trạng đó”; họ không thể chận
đứng các triệu chứng của họ chỉ bằng cách cố gắng
cũng như người bị thính khuyết không thể nào nghe
rõ hơn chỉ bằng cố gắng nghe nhiều hơn.
Các triệu chứng có thể là từ tâm trạng buồn chán
hoặc sợ đi máy bay cho đến các hành vi ăn uống
không lành mạnh hoặc trả lời tiếng nói trong đầu
mà không người nào khác nghe được. Với một số
bệnh tâm thần, ý nghĩ và cảm giác người bệnh có
thể thay đổi thường xuyên trong nội tâm, đôi khi
thật hỗn loạn và không tiên liệu được. Một số người
không còn màng đến các sinh hoạt hàng ngày và có
thể trông như không tắm rửa và lôi thôi lếch thếch,
trong khi một số khác bị bệnh tâm thần có thể che
giấu đa số các triệu chứng của họ mà người khác
không biết.
Bị bệnh tâm thần không giống như bị khuyết tật
tâm thần, hay ngày nay gọi là khuyết tật phát triển.
Người bị khuyết tật phát triển vì một chứng rối loạn
di truyền như Hội Chứng Down’s bị chậm phát triển
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Bệnh Tâm Thần và Khuyết Tật Phát Triển
Mental Illnesses vs. Developmental Disabilities

Tuy một người có thể bị cả bệnh tâm thần lẫn khuyết tật phát triển (mà trước đây từng được gọi là khiếm khuyết
tâm thần), các từ ngữ này không dùng lẫn nhau được.
Bệnh tâm thần có thể ảnh hưởng bất cứ người nào thuộc bất cứ tuổi nào, nói chung không ảnh hưởng đến
khả năng trí tuệ, có thể điều trị thành công trong đa số trường hợp, và tuy thường có một phần di truyền, thông
thường yếu tố này không thấy xuất hiện khi mới sinh.
Các thí dụ về bệnh tâm thần:
• Chứng trầm cảm (Depression)
• Chứng rối loạn tâm thần lưỡng cực (Bipolar Disorder)
• Các chứng rối loạn lo âu (Anxiety Disorders)
• Các chứng rối loạn ăn uống (Eating Disorders)
• Các chứng rối loạn nhân cách (Personality Disorders)
• Các chứng rối loạn phân ly (Dissociative Disorders)
• Chứng mất trí (Dementia)
• Các chứng rối loạn thiếu chú ý (Attention Deficit Disorders)
Các chứng khuyết tật phát triển (developmental disabilities) ảnh hưởng ít người hơn, và thông thường xuất hiện
từ thuở bé, không phải là bệnh, kéo dài suốt đời và có thể ảnh hưởng đến việc phát triển trí tuệ và khả năng
hoạt động trong các lãnh vực như ngôn ngữ, cử động, học tập và tự chăm sóc. Các chứng khuyết tật phát triển
thường biết đến nhất là Hội Chứng Down’s và một số loại tự kỷ. Dĩ nhiên, người bị khuyết tật phát triển cũng có
thể cùng lúc bị bệnh tâm thần.
Các thí dụ về khuyết tật phát triển mà không bị khiếm khuyết trí tuệ:
Bại Não (Cerebral Palsy)

•

Loạn Dưỡng Cơ (Muscular Dystrophy)

•

Hở Đốt Cột Sống (Spina Bifida)

bẩm sinh và có thể ảnh hưởng đến mức phát triển trí
tuệ và chức năng trong các lãnh vực như ngôn ngữ,
cử động, học tập và tự chăm sóc. Ngược lại, bệnh
tâm thần có thể bộc phát ở bất cứ tuổi nào, có thể
điều trị được và có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh
hưởng đến khả năng trí tuệ của người đó.
Nhưng không có cách chữa lành bệnh tâm thần.
Tuy nhiên, khi công trình khảo cứu tiến triển, những
loại thuốc mới và các liệu pháp khác đang trở nên
có hiệu quả hơn trong việc giảm bớt triệu chứng
bệnh tâm thần và phục hồi phẩm chất cuộc sống
của người bệnh.
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Hội Các Chứng Rối Loạn
Lo Âu British Columbia
(Anxiety Disorders		
Association of British
Columbia)

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)

Sự Kiện về Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới

Hội Chăm Sóc Sức Khỏe
Tâm Thần Trẻ Em FORCE
(FORCE Society for Kids’
Mental Health Care)

• Số người trên thế giới bị các chứng rối loạn tâm
thần hoặc thần kinh: 450,000,000

Hội Hy Vọng của Jessie
(Jessie’s Hope Society)

World Mental Health Facts

• Số người bị một chứng rối loạn tâm thần quen
thuộc, có thể điều trị nhưng không bao giờ nhờ
giúp: 297,000,000
• Số gia đình có thể có ít nhất là một người trong gia
đình bị rối loạn tâm thần: 1 trong 4
• Số nước (trong tổng số 191) hiện không có chính
sách về sức khỏe tâm thần: 78
• Số nước không có chương trình sức khỏe tâm
thần: 69
• Số nước không có luật về sức khỏe tâm thần: 37

SOURCES

Partners:

Hội Tâm Thần Phân Liệt
British Columbia
(British Columbia
Schizophrenia Society)

• Chứng tâm thần phân liệt (Schizophrenia)

•

Các Cơ Quan
Hợp Tác: 		

• Số nước không có biện pháp điều trị các chứng
rối loạn tâm thần nặng trong dịch vụ chăm sóc sức
khỏe chính: 73
• Tỷ lệ phần trăm các nước chỉ dành 1% ngân sách
y tế của họ cho sức khỏe tâm thần: 33
• Tỷ lệ phần trăm các nước dành dưới 1% tổng số
ngân sách y tế của họ cho sức khỏe tâm thần: 33

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

• Số nước không có ba loại thuốc được kê toa
thường nhất để điều trị chứng trầm cảm, tâm thần
phân liệt và động kinh: 48
• Số bác sĩ tâm thần trung bình cho mỗi 100,000
người tại phân nửa các nước trên thế giới: 1
• Số giường bệnh viện trung bình dành cho các
chứng rối loạn tâm thần trong 40% các nước trên
thế giới: ít hơn 1
Xuất Xứ: World Health Organization
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web:
heretohelp.bc.ca

Những Loại Bệnh Tâm Thần và Một Số Dạng Biểu Lộ Bệnh Thông Thường 		
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Categories of Mental Illness and Some Common Forms They Take

Các chứng rối loạn tâm trạng, còn được gọi là các chứng rối loạn tình cảm, ảnh hưởng đến cách người
bệnh tự cảm nhận về mình, về người khác và cuộc sống nói chung:
• Chứng trầm cảm (depression)
• Chứng rối loạn tâm thần lưỡng cực (hưng trầm cảm) [bipolar disorder (manic depression)]
• Hành vi tự sát
Các chứng rối loạn lo âu là kinh nghiệm sợ hãi, lo ngại bất thường và ngay cả kinh hoàng:
• Chứng rối loạn lo âu chung
• Hoảng sợ
• Ám ảnh (tràn ngập cảm giác kinh hoảng khi thấy một vật, tình trạng hoặc hoạt động cụ thể)
• Chứng rối loạn ám ảnh-thôi thúc (các hành động lặp đi lặp lại để đối phó với các ý nghĩ không muốn nhưng
tái hiện nhiều lần)
• Chứng rối loạn căng thẳng sau khi bị chấn thương (ý thức gặp lại biến cố đau thương trong nhiều tháng và
đôi khi nhiều năm sau khi xảy ra biến cố đó)
Chứng tâm thần phân liệt và các chứng rối loạn liên hệ là các thay đổi về hóa chất và cơ cấu não bộ, có
thể gây trạng thái rũ rượi, ảo giác (chẳng hạn như nghe “tiếng nói”) và ảo tưởng (chẳng hạn như tưởng có
quyền lực huyền bí). Các chứng bệnh này không phải là chứng rối loạn đa nhân cách (nay được gọi là chứng
rối loạn phân ly), một bệnh tâm thần không liên hệ và hoàn toàn khác:
• Chứng tâm thần phân liệt (schizophrenia)
• Chứng tâm trạng phân liệt (schizoaffective disorder)
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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
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Các chứng rối loạn ăn uống liên quan đến các hình ảnh méo mó về cơ thể khiến người bệnh khó tự ăn uống
dinh dưỡng lành mạnh:
• Chứng biếng ăn (anorexia nervosa) (xuống cân quá nhiều và rất sợ lên cân)
• Chứng cuồng ăn (bulimia nervosa) (những lần ăn không kiểm soát được và sau đó là ói ra hoặc tống xuất
dưới dạng nào đó)
• Chứng cảm thấy thôi thúc phải ăn
Các chứng rối loạn lạm dụng chất kính thích là nói về những người dùng rượu và/hoặc những loại thuốc
bất hợp pháp quá độ, đưa đến các khó khăn đáng kể về xã hội, nghề nghiệp và y tế:
• Nghiện rượu (alcoholism)
• Lạm dụng thuốc hoặc ma túy
• Hai bệnh (lạm dụng chất kích thích kèm với một dạng bệnh tâm thần khác)
Các chứng rối loạn nhân cách gồm những lề thói suy nghĩ, tâm trạng, giao tiếp và bốc đồng khiến người
bệnh và những người khác khổ sở:
• Chứng rối loạn nhân cách chưa rõ hẳn (borderline personality disorder) (khó duy trì những mối quan hệ tích
cực)
• Chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng (paranoid personality disorder) (không tin và nghi ngờ người khác
quá độ)
• Chứng rối loạn nhân cách chống xã hội (antisocial personality disorder) (hành vi bốc đồng, hung hãn và vi
phạm quyền của những người khác)
Bệnh Alzheimer’s và chứng mất trí liên hệ là tình trạng suy thoái khả năng thể chất và trí tuệ của một người
vì các tế bào não bị thoái hóa dần:
• Bệnh Alzheimer’s
• Những dạng mất trí khác (chẳng hạn như bệnh Pick’s, bệnh Creutzfeldt Jakob Disease (CJD), mất trí cơ thể
Lewy, mất trí liên quan đến AIDS)

Nhờ Trợ Giúp về Các Vấn Đề Dùng
Chất Kích Thích
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British Columbia
(British Columbia
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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)
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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
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