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định nghĩa

Sức Khỏe Tâm Thần: Một tình trạng sức khỏe mà mỗi cá 
nhân nhận thức rõ khả năng của mình, có thể đối phó với 
những căng thẳng bình thường trong cuộc sống, làm việc 
hiệu quả và thành công cũng như có thể đóng góp cho cộng 
đồng. – Tổ chức Y tế Thế giới

Bệnh Tâm Thần: bất cứ căn bệnh hoặc tình trạng nào ảnh 
hưởng đến cách một người suy nghĩ, cảm nhận, ứng xử và/
hoặc liên quan đến những người khác và môi trường xung 
quanh mình. – Medicenet.com



1. Thư Ngỏ từ Chủ Tịch

2. Thư Ngỏ từ Ủy Viên Hội Đồng

3. Các Lĩnh Vực Trọng Tâm của United Way 

of Central Oklahoma

4. Mức Độ Phổ Biến và Khả Năng Tiếp Cận 

Dịch Vụ Chăm Sóc

5. Giải Pháp trong Thực Tiễn

6. Mức Độ Phổ Biến và Khả Năng Tiếp Cận 

Dịch Vụ Chăm Sóc (Tiếp)

7. Bàn về Sức Khỏe Tâm Thần

8. Trầm Cảm ở Người Trưởng Thành

9. Người Cao Tuổi

10. Trầm Cảm và Tự Tử ở Thanh Thiếu Niên

11. Tự Tử ở Người Trưởng Thành

MỤC LỤC

12. Tự Tử: Dấu Hiệu Cảnh Báo

13. Chất Gây Nghiện

14. Câu Chuyện Thành Công: Hành Trình Trở Về 

Nhà Của Schlandria

15. Smart on Crime

16. Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương Tâm 

Lý (PTSD)

17. PTSD: Sau Thiên Tai và trong Quân Đội

18. Câu Chuyện Thành Công: Sau Cơn Bão

19. Lời Cảm Ơn

20. Ủy Ban và Nhân Viên

21. Tài Liệu Tham Khảo

22. Ghi Chú và Chú Thích



Người Cao Tuổi, 
Trang 9 9

Câu Chuyện Thành Công: Hành Trình 
Trở Về Nhà Của Schlandria, Trang 16

Câu Chuyện Thành Công: Sau Cơn Bão, 
Trang 18
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Sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện từ lâu đã là một chủ đề cấm kỵ, hiếm khi được đem ra thảo 
luận và nếu có, thì chỉ là những tiếng nói thầm lặng sau những cánh cửa khép kín. Trong những năm gần đây, 
các rào cản được dựng lên bởi kỳ thị xã hội đã bắt đầu sụp đổ dần khi toàn bộ đất nước, tiểu bang và cộng 
đồng địa phương của chúng ta đang đạt được tiến bộ trong việc khắc phục “bệnh dịch” im lặng này. 
bệnh dịch. Bằng cách làm giảm sự kỳ thị và cải thiện kết quả, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và 
các bên liên quan vẫn đang tiếp tục dấy lên thảo luận 
xung quanh bệnh tâm thần và chứng nghiện. Mặc dù đã có nhiều tiến triển vượt bậc, tình trạng kỳ thị dai dẳng 
cũng như các rào cản tiếp cận dịch vụ chăm sóc vẫn tiếp tục gây bất lợi cho hệ thống sức khỏe hành vi cũng 
như những người mắc bệnh tâm thần và chứng nghiện. 

Oklahoma đứng gần cuối bảng xếp hạng khi xét về vấn đề sức khỏe tâm thần, với tỉ lệ người trưởng thành 
mắc bệnh tâm thần cao thứ hai trong cả nước. 
bệnh tâm thần cao thứ hai trong cả nước. Hiện tại, cứ trong bốn người dân Oklahoma lại có một người mắc 
bệnh tâm thần hoặc lạm dụng chất gây nghiện. Đã đến lúc chúng ta cần thảo luận cởi mở và chú trọng gấp đôi 
tới vấn đề rất quan trọng này, một vấn đề đang gây ảnh hưởng tới bạn bè, thành viên gia đình, và chính bản 
thân chúng ta. Mục tiêu của ấn phẩm này là nhằm 
giáo dục cộng đồng về các vấn đề xung quanh sức khỏe tâm thần, làm nổi bật các giải pháp hiện đang đem lại 
hiệu quả tốt trong cộng đồng của chúng ta, và 
tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực. Cùng đón đọc số xuất bản kỳ này của Vital Signs và hãy tham 
gia với chúng tôi trong việc đạt được những mục tiêu nói trên.

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và ý kiến của quý vị. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tới signs@
unitedwayokc.org hoặc gọi số 405-236-8441. 

Trân trọng,

Robert Clements,
Chủ Tịch, Ủy Ban Nghiên Cứu và Sáng Kiến Cộng Đồng
United Way of Central Oklahoma

THƯ NGỎ TỪ CHỦ TỊCH
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Các vấn đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện là mối quan tâm sức khỏe cộng đồng hàng đầu của Oklahoma. Tiểu bang của 
chúng ta luôn đứng trong danh sách những tiểu bang có tỉ lệ người mắc các căn bệnh hành vi cao nhất trên toàn quốc. Các căn bệnh này nếu 
không được điều trị và giải quyết đúng mức sẽ để lại những hệ quả tiêu cực tàn phá từng cá nhân, gia đình, cộng đồng địa phương và toàn bộ 
tiểu bang. 

Tuy vậy, chúng ta biết rằng khi mọi người được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc thích hợp, những điều tuyệt vời sẽ diễn ra. Trên thực tế, việc điều 
trị thường có tác dụng; tuy nhiên lại có quá ít người tìm ra được những dịch vụ có thể giúp họ có được sức khỏe lành mạnh.

Là một tiểu bang, và là cộng đồng, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về tác động của những căn bệnh chết người này và phải cùng làm việc với 
nhau để đảm bảo rằng tất cả người dân Oklahoma đều có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đó là lý do vì sao tôi rất hứng thú đón 
chờ ấn bản này của Vital Signs. Đây là một khởi đầu tuyệt vời cho việc giáo dục cộng đồng và giúp chúng ta hiểu rõ hơn việc liên kết với các dịch 
vụ thích hợp có thể gia tăng chất lượng cuộc sống và năng suất lao động, cũng như giúp ích cho tất cả chúng ta thông qua nhiều cách khác nhau 
ra sao.

Điều chúng ta đang nói tới ở đây là bệnh về não. Bệnh này không nên được đối xử khác biệt với bất kỳ bệnh lý nào khác, nhưng trên thực tế lại 
đang là như vậy. Chúng ta phân biệt đối xử trong cách chúng ta đưa ra việc điều trị cũng như cách thức chúng ta tìm nơi chăm sóc sức khỏe. 

Nếu ai đó có vấn đề về tim và được bảo rằng tim của họ đang chịu thương tổn, nhiều khả năng là họ sẽ tiếp nhận điều trị và tiếp tục chăm sóc 
theo dõi để giữ cho bệnh tình không trở nên tồi tệ hơn. Họ sẽ không chỉ đơn giản là bị từ chối tiếp nhận và được yêu cầu quay trở lại khi bệnh 
tình thực sự nghiêm trọng; tuy nhiên, đây là điều chúng ta thường làm khi ai đó đang tìm kiếm việc điều trị trong giai đoạn đầu của bệnh tâm 
thần. Có nhiều khả năng là người đó sẽ được bảo rằng: “Bây giờ quý vị chưa ốm lắm đâu, do đó, hãy quay trở lại khi bệnh tình tiến triển xấu hơn 
nhé.” 

Thực tế hệ thống của chúng ta đang đối xử với bệnh về não rất khác biệt so với cách chúng ta đối xử với các bệnh khác. Bảo hiểm không phải 
lúc nào cũng đưa ra mức đài thọ bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, trên toàn hệ thống công cộng và tư nhân, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
bị giới hạn và có rất ít cơ hội can thiệp bệnh sớm trước khi hậu quả nghiêm trọng hơn bắt đầu xảy ra can thiệp bệnh sớm trước khi hậu quả 
nghiêm trọng hơn bắt đầu xảy ra. Điều này cần phải thay đổi. 

Năng suất lao động kém, tăng sự phụ thuộc vào các dịch vụ y tế, tình trạng bỏ học, gia đình ly tán, dính líu đến thực thi pháp luật và bất kỳ hậu 
quả tiêu cực nào khác, gắn liền trực tiếp với các vấn đề về bệnh tâm thần hay lạm dụng chất gây nghiện chưa được xử lý một cách phù hợp. Bên 
cạnh việc có nhiều sinh mạng bị mất đi còn là việc liên tục tiêu hao các nguồn lực cộng đồng để đối phó với hậu quả.

Tình trạng này không nhất thiết phải diễn ra. Chúng ta chỉ cần giúp những người mắc bệnh tiếp cận được dịch vụ chăm sóc phù hợp. 

Tôi hy vọng rằng quý vị cảm thấy thông tin được cung cấp trong ấn phẩm này khiến cho mình phải suy nghĩ, và có thể khiến quý vị quyết định 
hỏi thêm về việc bệnh về não sẽ tác động ra sao tới công việc, gia đình của quý vị và cộng đồng của chúng ta. Điều quan trọng là tất cả chúng ta 
phải cùng nhau làm việc để tạo nên sự khác biệt.

Terri White, Ủy Viên Hội Đồng

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Oklahoma

THƯ NGỎ TỪ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

2



United Way of Central Oklahoma tập trung kinh phí và nỗ lực vào năm lĩnh vực chính xoay quanh các dịch vụ sức khỏe và con người: công dân 
khỏe mạnh, trẻ em thành công, gia đình vững mạnh, đời sống độc lập và sự chuẩn bị sẵn sàng của cộng đồng. Các lĩnh vực này bao gồm nhiều 
mảng dịch vụ sức khỏe và con người, và việc tập trung cải thiện các lĩnh vực này có thể làm tăng đáng kể chất lượng cuộc sống cho tất cả các công 
dân ở miền trung Oklahoma. Bệnh tâm thần và chứng nghiện có tác động đến từng lĩnh vực trong số các lĩnh vực nói trên, quý vị sẽ nhận thấy 
điều này rõ ràng xuyên suốt ấn phẩm này. Bằng cách tiếp cận toàn diện để giải quyết những thách thức về sức khỏe tâm thần trong năm lĩnh vực 
trọng tâm này, chúng ta có thể bắt đầu tạo ra sự thay đổi đáng kể và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng cũng như trên khắp tiểu bang của chúng ta.

CÔNG DÂN KHỎE MẠNH
Khi hầu hết mọi người nghĩ về bệnh tật, họ nghĩ tới cảm lạnh, bệnh tim và các căn bệnh thể chất khác. Mặc dù sức khỏe thể 
chất là một phần thiết yếu trong sức khỏe tổng thể của mỗi cá nhân, sức khỏe tâm thần lại thường bị bỏ qua,nhưng đây cũng là 
một phần quan trọng không kém trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Thật không may, bệnh tâm thần đang là một trong 
những mối lo ngại về sức khỏe hàng đầu mà người dân Oklahoma phải đối mặt, đe dọa tới khả năng cư dân chúng ta có được 
cuộc sống lành mạnh. Bằng cách gia tăng nỗ lực của chúng ta để hiểu và điều trị trầm cảm, tâm thần phân liệt, chứng nghiện 
và các bệnh tâm thần khác, chúng ta có thể tiếp tục cải thiện sức khỏe cho cộng đồng. 

SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CỦA CỘNG ĐỒNG
Sau một thảm họa hay thảm kịch, các dịch vụ sức khỏe tâm thần là một trong những nhu cầu lớn nhất. Tư vấn tâm lý và dịch 
vụ chăm sóc để giúp các cá nhân đương đầu với sự mất mát của những người thân yêu, nỗi lo lắng, sợ hãi, giận dữ, và nhiều 
cảm xúc khác gia tăng đáng kể khi một sự kiện đau buồn diễn ra. Từ một trong những cuộc tấn công khủng bố đầu tiên trên 
đất nước đến những trận lốc xoáy tàn phá gần như diễn ra hàng năm, Oklahoma không xa lạ gì với các sự kiện bi thảm gây 
tác động tới toàn thể cộng đồng. Khi những bi kịch và thảm họa này xảy ra, điều quan trọng là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng 
để ứng phó, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và cộng đồng, bao gồm cả về mặt sức khỏe tâm thần. 

GIA ĐÌNH VỮNG MẠNH
Gia đình là nền tảng của xã hội chúng ta, với trách nhiệm bồi dưỡng và truyền đạt đạo đức cùng nhiều giá trị cho thế hệ công 
dân hữu ích tiếp nối. Khi một thành viên trong gia đình gặp khó khăn, thường là cả gia đình cũng sẽ phải đối mặt với nhiều 
vấn đề. Đây là lý do tại sao bệnh tâm thần như chứng trầm cảm và nghiện có thể gây nên tác động tàn phá nghiêm trọng tới 
gia đình. Bằng việc hiểu được các vấn đề này gây ảnh hưởng đến công dân của chúng ta ra sao và giáo dục cho các gia đình 
cách để cùng nói chuyện và vượt qua những vấn đề này như thế nào, chúng ta có thể củng cố các gia đình tại Oklahoma thêm 
vững chắc và cải thiện sức khỏe của cha mẹ cũng như con cái. 

NHỮNG ĐỨA TRẺ THÀNH CÔNG
Người ta thường nói rằng trẻ em chính là tương lai. Bởi vậy, điều quan trọng là chúng ta phải cung cấp cho các em những 
nguồn lực cần thiết để thành công trong học tập, phát triển kỹ năng sống, và trở thành những công dân hữu ích. Đã đến lúc 
chúng ta nên bắt đầu dạy con em mình về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần và nhận thức cảm xúc. Xã hội chúng ta thiếu 
đối thoại về sức khỏe tâm thần, nhưng con em chúng ta có thể là diện mạo của một thế hệ mới, nơi mà chúng ta không còn 
coi sức khỏe tâm thần như là một chủ đề cấm kỵ nữa. Dạy trẻ em hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần của chính 
mình là yếu tố sống còn trong việc xây dựng tương lai thành công cho các em.

SỐNG ĐỘC LẬP
Người cao tuổi và người khuyết tật phải đối mặt với một thách thức riêng biệt trong việc duy trì sự độc lập của họ. Mặc dù cá 
nhân chúng ta thường nghĩ đến những nhu cầu thể chất của người cao tuổi và người khuyết tật, các nhóm đối tượng này cũng 
có thể có nguy cơ gia tăng nhu cầu về sức khỏe tâm thần. Sự cô độc và giảm thiểu hoạt động thường có thể dẫn đến chứng 
trầm cảm và ý định tự tử trong những năm cuối đời, làm tăng nhu cầu về các dịch vụ giúp hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tăng 
cường sự gắn kết cộng đồng sự gắn kết cộng đồng. Điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết những nhu cầu này để cải thiện 
chất lượng cuộc sống và sự độc lập cho các cư dân Oklahoma cao tuổi và khuyết tật. 
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Để hiểu được những thách thức về sức khỏe tâm thần ở Oklahoma, đầu tiên quý vị phải nhận thức được mức độ 
phổ biến của bệnh tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện tại tiểu bang chúng ta và những thách thức mọi người 
phải đối mặt để tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc. Những thuật ngữ này được định nghĩa là:

MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH 
VỤ CHĂM SÓC

Mức độ phổ biến: Số lượng hoặc tỉ lệ phần trăm các 
cá nhân gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần

Khả năng t iếp cận dịch vụ chăm sóc:  Khả năng tiếp cận 
được xếp hạng dựa trên chín phương diện bao gồm: tiếp cận 
bảo hiểm, tiếp cận điều trị, chất lượng và chi phí bảo hiểm, tiếp 
cận với giáo dục đặc biệt, và sự sẵn có của lực lượng lao động

TRẺ EM CÓ CÁC VẤN ĐỀ VỀ CẢM XÚC, HÀNH VI VÀ PHÁT TRIỂN
OKLAHOMA
xếp hạng 9 về hệ thống sức khỏe tâm 
thần cho thanh thiếu niên tệ nhất, 
dựa trên mức độ phổ biến và khả 
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc.3 

50% trong tổng số 
các trường hợp 
bệnh tâm thần bắt 
đầu từ năm 14 tuổi. 

75% trong tổng số 
các trường hợp bệnh 
tâm thần bắt đầu từ 
năm 24 tuổi.4 

Số lượng trẻ em có các vấn đề về cảm xúc, hành vi và phát triển.5 Phần trăm 
tính trên tất 
cả trẻ em.

thanh thiếu niên ở Quận 
Oklahoma mắc một chứng rối 
loạn sức khỏe tâm thần, nhưng 
chỉ có 9,546 (23,7%) đã nhận 
được dịch vụ chăm sóc.6

học sinh trên toàn quốc từ 14 tuổi trở 
lên mắc bệnh tâm thần bỏ học trung 
học phổ thông. Đây là tỉ lệ bỏ học cao 
nhất trong bất kỳ nhóm khuyết tật 
nào.7 

6,25 tr iệu

Hoa Kỳ OKLAHOMA



GIẢI PHÁP TRONG THỰC TIỄN

Thực hành tốt nhất ở Oklahoma là Hệ Thống Chăm Sóc, một hệ thống bao phủ toàn diện về sức khỏe tinh thần 
và các dịch vụ hỗ trợ khác được tổ chức thành mạng lưới điều phối để đáp ứng những nhu cầu đa dạng và không 
ngừng thay đổi của thanh thiếu niên, lứa tuổi từ 6-18 tuổi, và gia đình của họ,với những rối loạn cảm xúc nghiêm 
trọng. Điều này đạt được thông qua một mô hình bao quanh, nhằm mục tiêu giải quyết tất cả các nhu cầu của thanh 
thiếu niên và gia đình của họ qua các gói dịch vụ chăm sóc được cá nhân hóa, toàn diện giúp giải quyết các vấn đề 
hành vi ở nhà, trường học và trong cộng đồng. Chương trình được tiến hành tại 72 trong số 77 quậncủaOklahoma. 
Chương trình này đã đạt được những kết quả sau xét trên số thanh thiếu niên đã tham gia:8 

phần trăm thanh 
thiếu niên bỏ nhà 
ra đi đã giảm

phần trăm thanh 
thiếu niên tự làm 
hại/làm đau bản 
thân đã giảm

phần trăm thanh 
thiếu niên bị bắt 
giữ đã giảm

phần trăm thanh 
thiếu niên bị đình 
chỉ học đã giảm

5



MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH 
VỤ CHĂM SÓC – TIẾP TỤC

NGƯỜI LỚN MẮC BỆNH TÂM THẦN

Oklahoma xếp hạng 2 về mức độ phổ 
biến của người trưởng thành mắc bệnh 
tâm thần trên toàn quốc gia, với mức 
21,88%.9 Oklahoma cũng xếp hạng 2 
về mức độ phổ biến của người trưởng 
thành mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng 
trên toàn quốc, với mức 5,24%.10

có Số lượng và phần trăm 
người trưởng thành mắc 
bệnh tâm thần.

là độ trễ trung bình tính từ 
khi phát hiện triệu chứng 
tới khi bệnh tình được can 
thiệp.18

Oklahoma xếp hạng 7 về 
hệ thống sức khỏe tâm thần 
tổng thể tệ nhất trên toàn 
Hoa Kỳ, dựa trên mức độ 
phổ biến và khả năng tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc.17 

(18,6%) người dân Oklahoma 
có bảo hiểm mắc bệnh tâm thần 
được báo cáo là có nhu cầu 
chưa được đáp ứng.19 

Nhu cầu chưa được 
đáp  ứng được định nghĩa là 
một nhu cầu điều trị/tư vấn đã 
được nhận thức nhưng người 
bệnh không nhận được điều trị/
tư vấn đó. Rào cản có thể bao 
gồm việc không có khả năng 
chi trả cho điều trị, các phúc lợi 
bảo hiểm hạn chế, khó khăn 
trong việc tiếp cận các phúc lợi 
bảo hiểm, hoặc thiếu các dịch 
vụ có sẵn. Nhiều chương trình 
bảo hiểm sức khỏe có phạm vi 
bảo hiểm hạn chế đối với các 
dịch vụ sức khỏe hành vi. 

Trong số những người được 
điều trị thích hợp, 80,9% người 
dân Oklahoma được báo cáo 
đã cải thiện quan hệ xã hội.20 
85,4% được báo cáo đã cải 
thiện hoạt động chức năng.21 

Người trưởng thành mắc 
bệnh tâm thần ở Oklahoma 
không có bảo hiểm.22 Tại 
Oklahoma, tỉ lệ số lượng 
nhà cung cấp dịch vụ sức 
khỏe tâm thần trên số 
lượng công dân là 1:426.23 
Tỉ lệ số lượng nhà cung 
cấp dịch vụ sức khỏe tâm 
thần trên số lượng người 
trưởng thành mắc bệnh 
tâm thần là khoảng 1:93

Trong số 1.300 cá nhân 
là NGƯỜI VÔ GIA CƯ tại 
Thành phố Oklahoma, 495 
người mắc bệnh tâm thần 
nghiêm trọng và 603 người 
gặp vấn đề về lạm dụng 
chất gây nghiện.24
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Số lượng và phần trăm người 
trưởng thành mắc bệnh tâm 
thần nhận được điều trịCAO NHẤT  

THỨ 2 42.5 TRIỆU 17.41 TRIỆU (41.4%)

Quận Oklahoma13.16Oklahoma12.5Hoa Kỳ11.14

TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ

 NĂM
VÔ GIA CƯ



NGƯỜI LỚN MẮC BỆNH TÂM THẦN

BÀN VỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN

“Điều gì đưa quý vị tới đây ngày hôm nay? Triệu chứng 
của quý vị là gì?”
Chúng có lẽ là những câu hỏi mà bạn đã được nghe tại cuộc hẹn 
gặp bác sĩ lần gần đây nhất. 

“Gần đây quý vị có ý định tự tử hay không? Dạo này quý vị có 
nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào phát ra trong đầu hay không?”
Các câu hỏi như thế này, tuy nhiên, có lẽ đã không được đưa ra. 

Thật không may, chúng ta lại không đối xử với sức khỏe tâm thần 
giống như cách chúng ta đối xử với sức khỏe thể chất. Nếu cảm 
thấy đau tức ngực, quý vị sẽ tìm gặp bác sĩ. Nếu bác sĩ chẩn 
đoán quý vị mắc bệnh tim, bạn bè và gia đình của quý vị sẽ tỏ 
ra thông cảm, hỗ trợ và khuyến khích quý vị tiếp tục lộ trình điều 
trị. Tuy nhiên, nếu quý vị nghe thấy những tiếng nói phát ra trong 
đầu, quý vị sẽ cố gắng giấu kín điều này. Khi gia đình và bạn bè 
để ý thấy quý vị cư xử kỳ lạ, họ thường tỏ ra không chắc chắn 
hay sợ hãi và khuyến khích bạn hành động bình thường. 

Trong xã hội của chúng ta, câu nói “Tôi bị tâm thần phân liệt” sẽ 
không dẫn đến phản ứng tương tự như câu nói “Tôi bị mắc bệnh 
tim.” Mặc dù tâm thần phân liệt và bệnh tim khác nhau, chúng 
đều là những tình trạng bệnh lý có thể điều trị được.
những tình trạng bệnh lý có thể điều trị được. Điều trị bệnh tim 
đạt 41% đến 52% tỉ lệ thành công nhưng điều trị bệnh tâm thần 
phân liệt đạt tới 60% tỉ lệ thành công. Khi một người lạm dụng 
chất ma tuý, họ gặp phải vấn đề giảm quá trình trao đổi chất ở 
não. Cũng tương tự, các cá nhân mắc bệnh tim sẽ gặp phải vấn 
đề giảm quá trình trao đổi chất ở tim. 

Tương tự như vậy, khi cá nhân bị nghiện tìm cách điều trị và duy 
trì tỉnh táo, chức năng não bộ của họ bắt đầu tăng và trở lại bình 
thường, cũng giống như một cá nhân mắc bệnh tim trải qua quá 
trình điều trị sẽ phục hồi được chức năng tim. Cũng giống như cơ 
thể quý vị phản ứng với các bệnh thể chất và phương pháp điều 
trị thể chất, cơ thể quý vị phản ứng với các bệnh tâm thần và 
phương pháp điều trị tâm thần. 

Cuối cùng, cách duy nhất để thay đổi sự kỳ thị xung quanh sức 
khỏe tâm thần là bắt đầu đối xử với vấn đề như cách chúng ta 
đối xử với sức khỏe thể chất. Bằng cách hiểu rõ hơn những ảnh 
hưởng của bệnh tâm thần như trầm cảm, lạm dụng ma túy, và 
tâm thần phân liệt đối với cơ thể, chúng ta có thể phá vỡ những 
rào cản này, mở cửa cho đối thoại và điều trị hiệu quả. Nếu thành 
công, sẽ tới một ngày bác sĩ sẽ kiểm tra cả về sức khỏe thể chất 
VÀ tinh thần của quý vị.

HÃY COI BỘ NÃO NHƯ MỘT PHẦN CỦA CƠ THỂ

Điều trị bệnh tim đạt 41% đến 52% 
tỉ lệ thành công nhưng điều trị bệnh 
tâm thần phân liệt đạt tới60% tỉ lệ 
thành công.

7

Quận Oklahoma13.16

VÔ GIA CƯ



TRẦM CẢM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Người Mỹ tại một thời điểm 
nào đó sẽ phải đương đầu 
với chứng trầm cảm.28 

là lý do hàng đầu dẫn đến tình 
trạng mất việc làm và giảm năng 
suất lao động tại Oklahoma

200.000  người lao động tại Oklahoma bị 

trầm cảm, tiêu tốn của tiểu bang 600 tr iệu 
đô-la Mỹ  mỗi năm cho chi phí y tế.30

Lợi ích kinh tế ước tính từ việc 
chẩn đoán và điều trị trầm cảm 
mở rộng có tỉ lệ lợi nhuận trên 
vốn đầu tư là 7:1.31

Số lượng người trưởng thành mắc bệnh trầm cảm 
năm 2013.

SỐ LƯỢNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM NĂM 2013 THEO QUẬN.32

Người ta ước tính rằng có 
khoảng 20-30% các cá nhân 
khuyết tật lâu năm mắc chứng 
trầm cảm.33 16,9% người trưởng 
thành trên 65 tuổi ở Oklahoma 
mắc một số dạng của bệnh trầm 
cảm.34
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Quận Canadian
Quận Cleveland
Quận Kingfisher
Quận Linclon
Quận Logan
Quận Oklahoma
Quận Pottawatomie

đến 



NGƯỜI CAO TUỔI

Erik Erikson, một nhà tâm lý học bản ngã, đã cho ra đời cuốn Các 
Giai Đoạn Phát Triển Tâm Lý Xã Hội, tập trung vào việc phát triển 
nhân cách và làm thế nào một cá nhân có thể giải quyết thành công 
những khủng hoảng mang bản chất xã hội rõ ràng. Giai đoạn cuối 
cùng của cuộc sống, thời kỳ cuối tuổi trưởng thành, tập trung vào 
những biểu hiện của sự toàn vẹn so với nỗi tuyệt vọng.

Vào cuối tuổi trưởng thành, một cá nhân trải nghiệm sự toàn vẹn 
thông qua việc cảm thấy tự hào về những điều mình đã đạt được, 
tích cực lên kế hoạch và suy nghĩ về tương lai, nỗ lực để giữ gìn 
sức khỏe, và chấp nhận quá trình lão hóa như một phần của chu kỳ 
sống. Nỗi tuyệt vọng thể hiện thông qua cảm giác lãng phí, oán giận, 
hối tiếc, hạ thấp lòng tự trọng, tức giận với bản thân và những người 
khác hoặc với thế giới, và tự tách mình khỏi những người khác. 

Trạng thái tinh thần của một cá nhân là rất quan trọng cho sức khỏe 
tổng thể. Một cá nhân không có kết nối xã hội, vai trò xã hội hiệu quả 
và cảm giác đạt được thành tựu có thể nhanh chóng rơi vào trạng 
thái tuyệt vọng, điều này có thể dẫn đến trầm cảm, và nếu không 
được điều trị, sẽ khiến nguy cơ tự tử tăng lên. 
Cá nhân vào thời kỳ cuối tuổi trưởng thành có thể làm việc để 
hướng tới đạt được sự toàn vẹn bằng cách tham gia tích cực vào 

cộng đồng của mình sau khi đã nghỉ hưu. Hoạt động tình nguyện có 
thể mang đến cảm giác đạt được thành tựu và tự khẳng định bản 
thân, điều mà công việc và việc chăm sóc gia đình đã từng đem lại 
cho mỗi cá nhân. 

Các cá nhân cũng có thể gặt hái nhiều lợi ích từ việc chia sẻ về 
cuộc sống và kinh nghiệm của bản thân với những người khác, và 
tích cực suy nghĩ về tương lai thông qua việc lập kế hoạch các hoạt 
động và dự án dịch vụ. 
kinh nghiệm của bản thân với những người khác, và tích cực suy 
nghĩ về tương lai thông qua việc lập kế hoạch các hoạt động và dự 
án dịch vụ. 

Thông qua hoạt động tình nguyện, cá nhân mở lòng mình để chia sẻ 
với những người khác và có thể cảm thấy mình hữu dụng hơn cũng 
như thúc đẩy lòng tự trọng của chính họ. Duy trì 
Duy trì hoạt động tích cực thông qua các hoạt động tình nguyện là 
một cách đặc biệt để giữ cho tâm trí và cơ thể của một người khỏe 
mạnh, đồng thời đạt được sự toàn vẹn trong những năm cuối của 
cuộc đời. 

BẢN NGÃ – SỰ TOÀN VẸN SO VỚI NỖI TUYỆT VỌNG
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TRẦM CẢM VÀ TỰ TỬ Ở THANH THIẾU NIÊN

CÁC NGUYÊN NHÂN TỬ VONG HÀNG ĐẦU  
Ở THANH NIÊN NĂM 213

Số lượng trẻ em trải qua ít nhất một giai đoạn trầm cảm nặng trong năm vừa qua.  Phần trăm tính 
trên tất cả trẻ em.

CHỈ 38%  thanh thiếu niên tại 
Oklahoma (12-17 tuổi), có trải 
qua một giai đoạn trầm cảm 
nặng được tiếp nhận điều trị 
trầm cảm.36 

Giữa
là nguyên nhân đứng thứ 2 
trong các nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong ở trẻ lứa tuổi 
từ 10 đến 14 tuổi và cũng là 
nguyên nhân đứng thứ 2 trong 
các nguyên nhân hàng đầu gây 
tử vong ở lứa tuổi thanh thiếu 
niên từ 15 đến 24.37 37

Chấn thương 
Không chủ ý

Tự tử Dị tật 
Bẩm sinh

Bướu Tân 
sinh Ác tính
Bướu Tân 

sinh

Bướu Tân 
sinh Ác tính 

Bệnh
Chấn thương 
Không chủ ý

Tự tử Giết 
người

Bệnh tim
Bướu Tân 

sinh

Bệnh tim 
Bệnh

Tuổi từ 10-1438

Tuổi từ 15-2439

thanh thiếu niên ở 
Oklahoma báo cáo là đã 
từng thử tự tử.40 
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TRẺ EM TRẢI QUA ÍT NHẤT MỘT GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM NẶNG TRONG NĂM VỪA QUA.35
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Hoa Kỳ
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CÁC NGUYÊN NHÂN TỬ VONG HÀNG ĐẦU  
Ở THANH NIÊN NĂM 213

TỰ TỬ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
CÁC TRƯỜNG HỢP HÀNG ĐẦU LIÊN QUAN  
ĐẾN TỰ TỬ TẠI OKLAHOMA LÀ:45

SỐ LƯỢNG NGƯỜI CHẾT NĂM 2014 DO TỰ TỬ:42,43

Oklahoma xếp 
hạng 17 về tỉ lệ tự 
tử.41 

Số lượng các cá nhân tử vong do tự tử năm 2014 (tỉ lệ tự tử trên 
100.000 người).

tâm trạng 
chán nản 
hiện thời 
34%

vấn đề với 
bạn tình

bị chẩn đoán mắc 
hoặc đang tiếp nhận 
điều trị các vấn đề về 
sức khỏe tâm thần

người trưởng thành ở Oklahoma 
báo cáo là đã từng suy nghĩ 
nghiêm túc đến việc tự tử.44 Tự tử 
là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến 
tử vong có chủ ý tại Oklahoma.46

Tỉ lệ tự tử đối với người 
trưởng thành trên 65 tuổi 
tăng 28% từ năm 2010 
đến năm 2014, đây là 
mức tăng cao thứ hai xét 
trên mọi nhóm tuổi.52 Lên 
tới 75% người cao tuổi 
từng tự tử đã đến gặp bác 
sĩ trong tháng trước.53 

Nhóm tuổi 2007 2010 2012 Cấp độ

nạn nhân tự tử đã có tiền 
sử cố gắng thử tự tử và 
32% đã từng chia sẻ về 
ý định của họ với người 
khác.4945% người trưởng 
thành tử vong do tự tử đã 
đến gặp bác sĩ chăm sóc 
chính của họ trong tháng 
trước khi tử vong.50 

Số vụ tự tử nhiều hơn gấp 
ba lần số vụ giết người ở 
nam giới tại Oklahoma.47 
Từ 2007-2012, Central 
Oklahoma có mức tăng lớn 
nhất về tỉ lệ tử vong do tự tử, 
ở mức 42%.48

Với mỗi vụ tự tử được 
ngăn chặn, Oklahoma 
có thể tiết kiệm được 
1.097.763 đô-la Mỹ; 3.545 
đô-la Mỹ chi phí y tế và 
1.094.218 đô-la Mỹ năng 
suất lao động bị mất.51 11

TỶ LỆ TỰ TỬ THEO NHÓM TUỔI.51
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TỰ TỬ: DẤU HIỆU CẢNH BÁO

Trước khi ai đó cố gắng tự tử, họ thường thể hiện một hoặc nhiều dấu hiệu cảnh báo trong lời nói, hành vi, hay 
tình cảm. Nhận biết sớm những dấu hiệu này và tìm kiếm hỗ trợ có thể giúp ta cứu sống được một người bạn hay 
người thân yêu. Dưới đây là danh sách những dấu hiệu cảnh báo cần lưu tâm. 

LỜI NÓI
Nếu một người nói về việc:
Không còn lý do để sống • Là gánh nặng cho người khác • Cảm thấy bế tắc • Đau đớn 
không thể chịu đựng • Tự giết mình

HÀNH VI
Nguy cơ tự tử của một người trở nên lớn hơn nếu một hành vi mới xuất hiện hoặc tăng 
lên, đặc biệt là nếu nó liên quan đến một sự kiện đau đớn, mất mát, hay thay đổi. Các 
hành vi đáng lưu tâm bao gồm:
Tăng cường sử dụng rượu hoặc ma túy • Hành động thiếu thận trọng • Rút lui khỏi các 
hoạt động • Cô lập bản thân với gia đình và bạn bè • Ngủ quá nhiều hoặc quá ít • Gây 
sự • Ghé thăm hoặc gọi điện cho mọi người để nói lời tạm biệt • Cho đi của cải quý giá • 
Tìm kiếm một cách để tự tử, chẳng hạn như tìm kiếm vật liệu hay phương tiện để tự tử

TÂM TRẠNG
Những người đang cân nhắc việc tự tử thường biểu hiện một hoặc nhiều tâm trạng sau:
Mất hứng thú • Thịnh nộ • Khó chịu • Nhục nhã • Lo âu • Trầm cảm

Nếu ai đó quý vị biết đang gặp một hoặc nhiều các dấu hiệu này, xin vui lòng gọi Đường Dây Nóng Quốc Gia về Ngăn 
Chặn Tự Tử theo số 1-800-273-TALK (8255) hoặc truy cập trực tuyến tại www.suicidepreventionlifeline.org. (Tại 
Oklahoma, nhân viên người Oklahoma tại HeartLine, một Cơ quan Đối tác của United Way sẽ trả lời cuộc gọi tới 
Đường Dây Nóng Quốc Gia về Ngăn Chặn Tự Tử.)
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LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN

Số lượng người trưởng thành gặp các vấn đề về lạm 
dụng chất gây nghiện.

 Phần trăm 
tính trên tất cả 
người trưởng 

thành.(6,41%) thanh thiếu niên ở 
Oklahoma gặp vấn đề về lạm 
dụng chất gây nghiện.55 Trong 
năm 2013 , 13.067 (68,8%) thanh 
thiếu niên đủ tiêu chuẩn tiếp nhận 
các dịch vụ về lạm dụng chất 
gây nghiện.56 Tuy vậy chỉ 1.769 
(13,5%) các em nhận được các 
dịch vụ đó.57 

Trong năm 2013, có khoảng 
51.663 người trưởng thành 
ở Quận Oklahoma cần tới 
các dịch vụ điều trị lạm 
dụng chất gây nghiện.59Chỉ 
16.788 (32,5%) trong số đó 
nhận được dịch vụ.60 

Ngày nào cũng vậy, có 
khoảng600 người dân 
Oklahoma trên danh sách 
chờ điều trị nội trú.61Mỗi 1 
đô-la Mỹ được đầu tư vào 
việc điều trị nghiện rượu 
và các vấn đề liên quan 
đến ma túy khác giúp tiết 
kiệm cho người nộp thuế 
7,14 đô-la Mỹ chi phí trong 
tương lai.62 

Rượu

Methamphetamine

Cần sa

Heroin/thuốc phiện
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Sau 14 năm vô gia cư và sống sót dựa vào lòng hảo tâm của bạn bè và gia 
đình ở Texas, Schlandria đã chuyển đến Thành phố Oklahoma với hy vọng 
về một tương lai tốt đẹp hơn. 

Nhưng với tiền sử lâu dài lạm dụng chất gây nghiện và mắc bệnh tâm thần, 
Schlandria cảm thấy rất khó khăn để lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của 
chính mình. Cô sống trong chiếc xe ô tô của mình, và tự ý mua và sử dụng 
thuốc để điều trị bệnh tâm thần của bản thân. Mục tiêu của cô là không bị 
phát hiện và không gây ra bất kỳ sự chú ý nào đến hoàn cảnh của mình. Cô 
đã tìm được việc làm tại một nhà hàng địa phương, nhưng đã trải qua một 
cơn hoảng loạn nghiêm trọng và không thể trở lại làm việc trong vài tháng. 

Sau chuyện này, Schlandria quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô đã gặp gỡ 
người quản lý trường hợp cho Journey Home OKC, một sáng kiến về nhà 
ở cho những người vô gia cư dễ bị tổn thương lâu năm về mặt y khoa ở 
Thành phố Oklahoma. Người quản lý trường hợp của cô đã giúp cô tiếp 
nhận tư vấn cho bệnh trầm cảm tại Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo, đồng thời 
giúp cô định cư tại căn hộ mới của mình. 

Schlandria nhớ lại cuộc đấu tranh chuyển từ tình trạng vô gia cư sang có 
nhà ở:quản lý tài chính, thanh toán hóa đơn đúng hạn, và tạo ra những ranh 
giới lành mạnh. 

Schlandria hiện nay hoạt động với vai trò là một người đấu tranh cho những 
người trong tình trạng vô gia cư khác ở Thành phố Oklahoma. 
vô gia cư khác ở Thành phố Oklahoma. Cô là đồng chủ tịch của ABLE, một 
hệ thống hỗ trợ giữa những người cùng cảnh ngộ, nơi những người mới 
được cấp nhà ở có thể nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ các cá nhân đã 
chuyển tới sống ổn định. 
hỗ trợ giữa những người cùng cảnh ngộ, nơi những người mới được cấp 
nhà ở có thể nhận được sự tư vấn và 
hỗ trợ từ các cá nhân đã chuyển tới sống ổn định. 

Cô đã được trao tặng giải thưởng Thành Tựu Phục Hồi từ tổ chức Dịch Vụ 
Cộng Đồng HOPE, và đang tiếp tục việc học của mình tại trường dạy nấu 
ăn. 
Dịch Vụ Cộng Đồng HOPE, và đang tiếp tục việc học của mình tại trường 
dạy nấu ăn. Cô đang phấn đấu để trở thành tiếng nói đại diện cho những 
người đang cần giúp đỡ thông qua ABLE và tiếp tục phát triển dấu ấn nghệ 
thuật của mình thông qua chương trình Fresh StART của Liên Minh Vô Gia 
Cư. 
chương trình. 

Gần đây, con gái cô đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đã dành một tuần 
với Schlandria ở Thành phố Oklahoma, nơi họ bắt đầu xây dựng lại mối 
quan hệ của mình. 

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ NHÀ CỦA SCHALANDRIA

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

14



MÔ HÌNH SMART ON CRIME
Mô hình Smart on Crime cho phép hệ thống tư pháp hình sự làm việc với các cơ quan cộng 
đồng tại nhiều thời điểm khác nhau để xác định cách thức tốt nhất giúp cho cá nhân tái 
hòa nhập xã hội. Điều này bao gồm việc sử dụng nhiều lựa chọn như tòa án chuyên trách, 
chương trình chuyển hướng, chương trình ân xá trước hạn và nhiều chương trình khác để 
giải quyết những trường hợp đặc biệt như mắc bệnh tâm thần và nghiện ngập. Dưới đây là 
những thời điểm mà mô hình Smart on Crime có thể can thiệp vào để giúp cải thiện khả năng 
tái hòa nhập xã hội của một cá nhân. 

Ngăn chặn (Trước khi ghi danh tội phạm) • Giam giữ ban đầu (Khi ghi danh tội phạm) • Sau 
khi ghi danh tội phạm (phiên điều trần đầu tiên) • Khi xét chung thẩm (Kết án) • Trong khi bị 
giam giữ • Trong giai đoạn tái hòa nhập xã hội

CÓ ĐIỀU TRỊ

KHÔNG ĐIỀU TRỊ

Chi phí giường ổn định khủng 
hoảng trung bình/ngày

Chi phí cai nghiện trung 
bình/ngày

Chi phí điều trị lạm dụng chất 
gây nghiện trung bình/người 
trưởng thành/năm

Chi phí phòng cấp cứu 
trung bình/lần cấp cứu

Chi phí bệnh viện trung 
bình/ngày

Chi phí nhà tù trung bình/
người phạm tội về ma túy/
năm

Pháp luật Oklahoma cho phép việc sàng lọc người phạm tội 
được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ điều trị được cấp 
chứng nhận của Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Oklahoma là căn cứ xác định 
nguy cơ tái phạm của người phạm trọng tội cũng như để xác định 
nhu cầu điều trị sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện.64 

TRIỆU
Mức giảm thời gian 
mà người phạm tội 
ở trong tù (từ 31 
ngày trước khi thực 
hiện giảm xuống 
còn 4 ngày sau khi 
thực hiện). 
ngày sau khi thực 
hiện).

Mức giảm chi phí để 
giam giữ người phạm 
tội (từ 2.532.717 
đô-la trước khi thực 
hiện giảm xuống còn 
326.802 đô-la sau khi 
thực hiện). 
72% ngày sau khi 
thực hiện).

Mức giảm thời gian 
tính từ khi bị bắt giữ 
tới khi tham dự phiên 
tòa ma tuý (từ 221,5 
ngày trước khi thực 
hiện xuống còn 61,7 
ngày sau khi thực 
hiện) 

Tòa án sức khỏe tâm thần cho phép người phạm tội, 
những người thông thường sẽ bị gửi đến nhà tù để 
giam giữ, được tham gia điều trị sức khỏe tâm thần 
lâu dài thay vì phải đi tù. Tòa án sức khỏe tâm thần tại 
Oklahoma đã thu được những kết quả sau:64

Mức giảm số 
vụ bắt giữ.

Mức giảm số 
ngày ở tù.

Mức giảm số 
ngày điều trị 
nội trú.

Mức giảm 
tình trạng 
thất nghiệp.
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RỐI LOẠN CĂNG THẲNG SAU CHẤN 
THƯƠNG TÂM LÝ (PTSD)
Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương Tâm Lý (PTSD) có thể xảy ra sau khi một cá nhân đã trải qua một sự kiện 
đau buồn. Những sự kiện này gây dấu ấn bằng việc gây sốc, đem lại cảm giác đáng sợ, hoặc bằng một cách nào 
đó khác, để lại “vết sẹo” trong trạng thái tinh thần của một cá nhân. 

Trên toàn quốc, 60% nam giới và 50% phụ nữ sẽ trải qua ít 
nhất một sự kiện đau buồn trong cuộc sống của họ, bao gồm 
việc tham gia chiến đấu, bị tấn công tình dục, và chứng kiến 
cái chết của những người khác.67 Mặc dù hơn một nửa dân 
số Mỹ sẽ trải qua ít nhất một lần chấn thương tâm lý trong 
suốt cuộc đời của mình, điều này không có nghĩa là họ sẽ 
mắc PTSD.

Đàn ông Phụ nữ

Bốn phần trăm nam giới và mười 
phần trăm phụ nữ mắc PTSD xuất 
phát từ (những) trải nghiệm đau 
buồn của họ, tỉ lệ tổng thể nằm ở 
mức từ bảy đến tám phần trăm.68 
Có nhiều yếu tố khiến cho các cá 
nhân có khả năng mắc PTSD xuất 
phát từ chấn thương tâm lý của 
họ. 

Mặc dù hầu hết những ai từng trải qua chấn 
thương tâm lý sẽ không mắc PTSD, quý vị sẽ có 
khả năng mắc PTSD nếu quý vị:

Đã phải trực tiếp chịu chấn thương như một nạn nhân 
hoặc nhân chứng • Đã chịu tổn thương nghiêm trọng 
trong sự kiện • Đã trải qua một chấn thương tâm lý lâu 
dài hoặc rất nặng • Tin rằng mình đã gặp nguy hiểm • 
Tin rằng một thành viên trong gia đình đã gặp nguy hiểm 
• Đã có phản ứng nghiêm trọng trong sự kiện, chẳng 
hạn như khóc lóc, run rẩy, nôn mửa, hoặc cảm thấy bị 
tách biệt với môi trường xung quanh mình • Đã cảm 
thấy bất lực khi trải qua chấn thương tâm lý và không 
thể giúp đỡ bản thân hay người thân yêu của mình

Quý vị cũng sẽ có khả năng mắc PTSD nếu quý vị:

Đã từng trải qua một sự kiện đe doạ tới tính mạng hoặc 
chấn thương tâm lý từ khi còn nhỏ, chẳng hạn như bị lạm 
dụng khi còn là một đứa trẻ • Có thêm một vấn đề sức 
khỏe tâm thần khác nữa • Có thành viên trong gia đình 
đã từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần • Nhận được ít 
sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè • Gần đây vừa mất đi một 
người thân yêu, đặc biệt là nếu sự kiện này không được 
ngờ tới • Mới trải qua những thay đổi về cuộc sống gây 
căng thẳng • Uống rượu quá mức • Là phụ nữ • Không 
được giáo dục tốt • Trẻ tuổi
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PTSD: SAU THIÊN TAI VÀ TRONG QUÂN ĐỘI
Những người sống sót sau thiên tai và các sự kiện bạo lực hàng loạt sẽ dễ bị tăng tỉ lệ mắc PTSD sau sự kiện đau 
buồn đó. Dưới đây là một số tỉ lệ mắc PTSD liên quan tới các thảm hoạ được tìm thấy thông qua nghiên cứu các 
sự kiện này.69

Thiên tai Đánh bom Máy bay đâm  
vào tòa nhà

Xả súng vào 
đám đông

những người sống sót sau vụ đánh bom 
Thành phố Oklahoma bị Rối Loạn Căng 
Thẳng Sau Chấn Thương Tâm Lý.70 Trong 
một nghiên cứu về những người sống sót 
sau vụ đánh bom Thành phố Oklahoma, 
69% số người sống sót đã nhận được một 
số hình thức can thiệp sức khỏe tâm thần 
trong vòng sáu tháng sau vụ đánh bom. 
Cũng theo nghiên cứu này, 34% những 
người sống sót được lấy mẫu đã được 
chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng 
sau chấn thương tâm lý (PTSD) trong 
vòng sáu tháng kể từ vụ đánh bom, 31% 
sau 17 tháng, và 26% sau bảy năm.

Sau những trận lốc xoáy xảy ra vào 
tháng 5 năm 2013, hơn 20.000 NGƯỜI  
ở miền trung Oklahoma đã tìm kiếm các 
dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Sau một thảm họa hoặc sự kiện đau 
buồn, những người sống sót thường 
trải qua các phản ứng căng thẳng phổ 
biến. Những phản ứng này có thể kéo 
dài trong vài ngày hoặc thậm chí vài 
năm tùy theo mỗi sự kiện và mỗi cá 
nhân. Các phản ứng có thể bao gồm:

Phản Ứng Cảm Xúc: sốc, sợ hãi, đau 
buồn, giận dữ, tội lỗi, xấu hổ, cảm giác 
bất lực, cảm giác tê liệt, buồn bã.

Phản Ứng Nhận Thức: nhầm lẫn, thiếu 
quyết đoán, lo lắng, rút ngắn khoảng 
chú ý, khó tập trung.

Phản Ứng Thể Chất: căng thẳng, mệt 
mỏi, bực dọc, mất ngủ, đau/nhức, tim 
đập nhanh, buồn nôn, thay đổi mức độ 
thèm ăn.

Phản Ứng Trong Tương Tác Giữa 
Các Cá Nhân: mất lòng tin, xung đột, 
thu mình, dễ bị kích thích, mất đi sự 
thân mật, cảm giác bị bỏ rơi.

Chiến Dịch Tự Do Iraq (OIF) và Chiến 
Dịch Tự Do Vĩnh Cửu (OEF): 11-20% 
Cựu chiến binh mắc PTSD trong thời 
gian một năm.

Chiến Tranh Vùng Vịnh (Cơn Bão Sa 
Mạc): Khoảng 12% binh sĩ mắc PTSD 
trong thời gian một năm.

Chiến Tranh Việt Nam: Khoảng 15% 
binh sĩ hiện đang được chẩn đoán mắc 
PTSD tại thời điểm tiến hành nghiên cứu 
gần đây nhất vào cuối những năm 1980, 
Nghiên Cứu về Việc Tái Thích Nghi của 
Các Cựu Chiến Binh Quốc Gia Tham 
Chiến tại Việt Nam (NVVRS). Ước tính 
có khoảng 30% binh sĩ đã mắc PTSD 
trong cuộc đời của họ. 17
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SAU CƠN BÃO

John là một cậu bé 15 tuổi, người đã được giới thiệu tới 
Dự Án Moore Hope vì mắc chứng lo lắng sau khi bị ảnh 
hưởng bởi trận lốc xoáy xảy ra ngày 20 tháng 5 năm 
2013. 

Ban đầu, gia đình cậu đã cố gắng tự mình giải quyết 
chứng lo lắng của cậu mà không tìm kiếm các dịch vụ bên 
ngoài để được giúp đỡ. Nhưng sau khi John trải qua một 
cơn hoảng loạn trong một cuộc diễn tập tình huống lốc 
xoáy thường kỳ, họ nhận ra rằng sức khỏe tâm thần của 
cậu đang bị đe dọa. 

John nghĩ về cuộc diễn tập tình huống lốc xoáy và cách 
nó khiến cậu nhớ lại những cảm xúc và cảm giác mà mình 
đã cảm thấy trong trận lốc xoáy ngày 20 tháng 5 năm 
2013. 

Trong buổi điều trị đầu tiên của mình tại Dự Án Moore 
Hope, cậu đã chia sẻ rằng mình sẵn sàng làm bất cứ điều 
gì để có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. 

Cậu đã cam kết thực hiện các kỹ năng đối phó mà mình 
đã học được, nhưng hiểu rằng mình sẽ không thực sự 
biết bản thân đã tiến bộ ra sao cho đến khi một cơn bão 
khác xảy ra tại Oklahoma. 

Đáng ngạc nhiên thay, vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, 
một cơn bão khác đã ập đến khu vực gần nơi John sống. 

John đã đến buổi điều trị tiếp theo của mình vào tuần sau 
đó và vô cùng vui mừng chia sẻ rằng các kỹ năng đối phó 
mình học được đã phát huy hiệu quả. Cậu nói rằng ban 
đầu mình đã rất sợ hãi khi nhìn thấy lốc xoáy chạm xuống 
đất, nhưng hiểu rằng bản thân và gia đình đang ở cùng 
nhau và được an toàn trong nhà. 

John cảm thấy thành công với khả năng kiểm soát nỗi lo 
lắng của mình bởi vì cậu cảm thấy giờ đây tự mình có thể 
đối phó với cơn bão. 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
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CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG VÀ 
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
Hội Cai Nghiện Rượu

Hội Cai Nghiện Ma Túy

Liên Minh Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm 
Dụng Chất Gây Nghiện Oklahoma

Cục Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng 
Chất Gây Nghiện

Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ Miền Trung & Tây Oklahoma

Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, Heart of Oklahoma Chapter

Bethesda, Inc.

Trung Tâm Calm Waters cho Trẻ Em & Gia Đình

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo 

Quỹ Cơ Hội Đổi Thay (A Chance to Change)

Family Builders, Inc.

HeartLine

Liên Minh Vô Gia Cư

Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế Cuối Đời INTEGRIS

Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng Latinh

Hiệp Hội Sức Khỏe Tâm Thần Oklahoma

Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên & Gia đình Moore

NorthCare

Tổ Chức Dịch Vụ Khu Phố

Sunbeam Family Services, Inc.

Variety Care

Youth & Family Services, Inc.

Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên 
cho Quận Oklahoma

YWCA Thành phố Oklahoma
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Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách nhận biết các dấu 
hiệu và triệu chứng của tự tử hoặc các bệnh tâm thần khác, 
hãy nghiên cứu các khóa học này: 
ASSIST (Đào Tạo Kỹ Năng Can Thiệp Ứng Dụng Trong 
Trường Hợp Tự Tử) www.livingworks.net
QPR (Hỏi, Thuyết Phục và Giới Thiệu) 
www.qprinstitute.com 
Sơ Cứu Sức Khỏe Tâm Thần
www.mentalhealthfirstaid.org
Sơ Cứu Tâm Lý 
www.nctsn.org/content/psychological-first-aid

CÁC KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE TÂM 
THẦN VÀ TỰ TỬ

TỚI TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TA ĐANG GIÚP 
ĐỠ CÁC CÁ NHÂN MẮC BỆNH TÂM THẦN VÀ LẠM DỤNG CHẤT 
GÂY NGHIỆN
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Robert Clements, Chủ Tịch 

Nancy Anthony
Jane Abraham
Susan Agel
Shea Bracken
Cordell Brown
Mike Coats
Mary Jane Coffman
Deborah Copeland
Tiến sĩ Mark Davies

      Drew Dugan 
      Tiến sĩ Martha Ferretti
       Tiến sĩ Carole Hall Hardeman
      Marsha Ingersoll
      Christi Jernigan
      George Johnson
      Allison Loeffler 
      Rob Neu
      J. T. Petherick
      Lisa Pitsiri
      Patrick Raglow
      

             Tiến sĩ Doug Reed
             Kris Rogers
             Meg Salyer
             Connie Schlittler
             Tiến sĩ David Schroeder
             Wendi Schuur
             Steven Shepelwich
             Perry Sneed
             Dan Straughan
             Lori Wharton

ỦY BAN NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG TẠO CỘNG ĐỒNG

Terri White, Ủy Viên Hội Đồng, 
Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện

Jeff Dismukes, Giám Đốc Truyền Thông, 
Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện

Gary Cox, Giám Đốc Điều Hành, 
Sở Y Tế Quận – Thành Phố Oklahoma

Tiến sĩ Dr. Murali Krishna, Chủ Tịch, 
Sức Khỏe Tâm Thần INTEGRIS 

Robert Patton, Giám Đốc, 
Cơ Quan Cải Huấn Oklahoma

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Debby Hampton, 
Chủ Tịch & Tổng Giám Đốc

Crystal Stuhr, 
Phó Chủ Tịch Chiến Lược và Tác Động 
Cộng Đồng

Whitley O’Connor, 
Giám Đốc Nghiên Cứu, Hội Họp và Vận 
Động

Mary Cornelsen, 
Quản Lý Nghiên Cứu & Hội Họp

Shelbi Rosa, 
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

NHÂN VIÊN UNITED WAY OF CENTRAL 
OKLAHOMA

20



Trung Tâm về Kiểm Soát và Phòng Chống Bệnh Tật, Trung Tâm Quốc Gia về 
Phòng Chống và Kiểm Soát Thương Tật. (không rõ thời gian). Hệ Thống Thống 
Kê, Truy Vấn và Thông Báo Thương Tật trên nền Web.  

Quỹ Christopher và Dana Reeve. (không rõ thời gian). Trầm Cảm.

Conwell, Y. (2001) Tự Tử vào Cuối Đời: Đánh giá và khuyến nghị để phòng chống. 
Tự tử và Hành vi Đe dọa Tính mạng, 32-47.

Drapeau, C.W. & McIntosh, J.L. (cho Hiệp Hội Người Mỹ về Tự Tử Học) (2015). 
Tự tử tại Hoa Kỳ năm 2013: Dữ liệu chính thức cuối cùng. Washington DC: Hiệp 
Hội Người Mỹ về Tự Tử Học, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Ma Túy, Não Bộ và Hành Vi: Khoa Học về Chứng Nghiện. (không rõ thời gian). Lấy 
từ Viện Y Tế Quốc Gia, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh. https://www.drugabuse.
gov/sites/default/files/sciofaddiction.pdf

McDowell, A. K., Lineberry, T. W. & Bostwick, J. M. (2011). Quản Lý Nguy Cơ Tự 
Tử Thiết Thực dành cho các Bác Sĩ Chăm Sóc Chính Bận Rộn. Tập Biên Chuyên 
Đề của Phòng Khám Mayo, 792-800.

Sức Khỏe Tâm Thần Mỹ. (2015). Bình Đẳng hay Bất Bình Đẳng: Tình Trạng Sức 
Khỏe Tâm Thần ở Mỹ.

Liên Minh Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần. (1998). Sự Thật về Tâm Thần Phân Liệt.

Liên Minh Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần. (không rõ thời gian). Lợi Tức Đầu Tư 
(ROI) Tốt Nhất: Điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện.

Trung Tâm Quốc Gia về Thống Kê Sức Khỏe, Thống kê về Tỉ Lệ Sinh Tử Quốc 
Gia. (2011). Văn Phòng Thống Kê và Lập Chương Trình, Trung Tâm Quốc Gia về 
Phòng Chống và Kiểm Soát Thương Tật, Trung tâm Kiểm soát và Phòng Chống 
Dịch Bệnh.

Trung Tâm Quốc Gia về PTSD. (không rõ thời gian). Phản Ứng Sức Khỏe Tâm 
thần Sau Thảm Họa. 

Viện Quốc Gia về Sức Khỏe Tâm Thần. (2005). Bệnh Tâm Thần Kéo Theo Những 
Thiệt Hại Nặng Nề, Bắt Đầu Từ Thanh Thiếu Niên. 

North, C. S., Nixon, S. J., Shariat, S., Mallonee, S., McMillen, J. C., & Spitznagel, 
E. L. (1999). Rối Loạn Tâm Thần Ở Những Người Sống Sót Sau Vụ Đánh Bom 
Thành Phố Oklahoma. Tạp Chí của Hiệp hội Y Khoa Mỹ.

Sở Kế hoạch Thành Phố Oklahoma - Phòng Phát Triển Cộng Đồng. (Năm 2014). 
Khoảnh Khắc: Ảnh chụp tình trạng vô gia cư ở Thành phố Oklahoma.

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện 
Oklahoma. (2013). Khách Hàng Được Phục Vụ. Truy Vấn Nâng Cao, Thành Phố 
Oklahoma City, OK.

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện 
Oklahoma. (2015). Thuyết minh Theo Yêu Cầu về Ngân Sách Năm Tài Chính 
2016.

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện 
Oklahoma. (2015). Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động  của Ủy Ban Thượng Viện 
Oklahoma về Phân Bổ Ngân Sách năm 2014-2015. 

Sở Y Tế Tiểu Bang Oklahoma (OSDH), Trung Tâm Thống Kê Sức Khỏe, Thông 
Tin Chăm Sóc Sức Khỏe, Thống Kê Tỉ Lệ Sinh Tử 2014, trên Thống kê Oklahoma 
về Sức Khỏe Có Sẵn Cho Tất Cả Mọi Người (OK2SHARE).

Sở Y Tế Tiểu Bang Oklahoma. (2013). Thống Kê Tỉ Lệ Sinh Tử. Truy Vấn Cơ Sở 
Dữ Liệu, Thành Phố Oklahoma: Trung Tâm Thống Kê Sức Khỏe. 

Sở Y Tế Tiểu Bang Oklahoma. (2014). Tình Trạng Sức Khỏe Tại Tiểu Bang.

Sở Y Tế Tiểu Bang Oklahoma, Dịch Vụ Phòng Chống Thương Tật. (2013). Tóm 
Tắt về Tử Vong do Bạo Lực ở Oklahoma: Hệ thống báo cáo về tử vong do bạo lực 
ở Oklahoma, 2004-2010.

Hệ Thống Báo Cáo về Tử Vong do Bạo Lực ở Oklahoma - Sở Y Tế Tiểu Bang 
Oklahoma.

SAMHSA, Trung Tâm Thống Kê và Chất Lượng Sức Khỏe Hành Vi, Khảo Sát 
Quốc Gia về Sử Dụng Ma Túy và Sức Khỏe, 2009-2013.

Cục Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện. 
(2014). Thước Đo Sức Khỏe Hành Vi.

Dấu Hiệu Cảnh Báo Tự Tử. (không rõ thời gian). Lấy từ Tổ Chức Phòng Chống Tự 
Tử Hoa Kỳ: https://www.afsp.org/preventing-suicide/suicide-warning-signs

Tucker, P., Pfefferbaum, B., Jeon-Slaughter, H., & Garton, T. S. (Năm 2014). Phản 
Ứng Sau Vụ Đánh Bom Thành Phố Oklahoma. Tâm Thần Học Trực Tuyến, 65(4), 
559-562.

Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. (không rõ thời gian). Ảnh Hưởng của Căng Thẳng 
Sau Chấn Thương Tâm Lý, Khủng Bố Hàng Loạt, hoặc Thiên Tai. Lấy từ Cựu 
Chiến Binh: Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương Tâm Lý. Bộ Cựu Chiến Binh 
Hoa Kỳ.

Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. (không rõ thời gian). PTSD Phổ Biến Ra Sao? Lấy từ 
Cựu Chiến Binh: Rối Loạn Căng Thẳng Sau Chấn Thương Tâm Lý. Bộ Cựu Chiến 
Binh Hoa Kỳ.

Volkow, N. D.-K. (2004). Nghiện Ma Túy: Sinh học thần kinh về hành vi đi chệch 
mong muốn. Tạp chí Nature Reviews Neuroscience, 5, 963-970.

White, T. (không rõ thời gian) Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Thần. Cơ Quan Quản Lý 
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện.

Tài Liệu Tham Khảo

21



 1 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 2 Cơ Quan Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  Ok lahoma,  Hệ  Thống  Hỗ Trợ  Ra Quyế t  Đ ịnh .
 3  Tổ Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 4  Viện  Sức  Khỏe  Tâm Thần  Quốc  G ia .  (2005) .  Bệnh  Tâm Thần  Kéo  Theo  Những Th iệ t  Hạ i  Nặng  Nề,  Bắ t  Đầu  Từ Thanh  Th iếu  N iên .
 5 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 6  Cơ Quan Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  Ok lahoma,  Hệ  ThốngHỗ Trợ  Ra Quyế t  Đ ịnh . 
 7  L iên  Minh  Quốc  G ia  về  Bệnh  Tâm Thần .  Sự thậ t  về  Sức  khỏe  Tâm thần  của  Trẻ  em ở Mỹ.
 8  Các Tòa  Án  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Ok lahoma.  Cơ Quan Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  Ok lahoma. 
 9  Tổ Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 10  Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 11  Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 12 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 13 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 14 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 15 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 16 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 17 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 18 V iện  Sức  Khỏe  Tâm Thần  Quốc  G ia .  (2005) .  Bệnh  Tâm Thần  Kéo  Theo  Những Th iệ t  Hạ i  Nặng  Nề,  Bắ t  Đầu  Từ Thanh  Th iếu  N iên .
 19 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 20 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 21 Cục  Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  (2014) .  Thước Đo Sức  Khỏe  Hành Vi . 
 22 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 23 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 24 Sở Kế  Hoạch  Thành  Phố  Ok lahoma –  Phòng  Phá t  Tr iển  Cộng Đồng.  (2015) .  Khoảnh  Khắc . 
 25 L iên  M inh  Quốc  G ia  về  Bệnh  Tâm Thần  (1998) .  Sự Thậ t  về  Tâm Thần  Phân  L iệ t . 
 26 Ma  Túy,  Bộ  Não và  Hành Vi :  Khoa  Học  về  Chứng Ngh iện .  (không  rõ  thờ i  g ian ) .  Lấy  từ  Các  Viện  Y Tế  Quốc  G ia ,  Hoa  Kỳ  Bộ  Y Tế  và  D ịch  Vụ  Nhân S inh  Hoa Kỳ 
  h t tps : / /www.drugabuse .gov /s i tes /de fau l t / f i l es /sc io fadd ic t ion .pd f

 27 Vo lkow,  Nora  D .  &  L i ,  Ting-Ka i .  (2004) .  Ngh iện  Ma Túy :  S inh  học  thần  k inh  về  hành  v i  đ i  chệch  mong muốn .  Tạp  ch í  Na tu re  Rev iews  Neurosc ience ,  5 ,  963-970 .
 28 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 29 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 30 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ .
 31 L iên  M inh  Quốc  G ia  về  Bệnh  Tâm Thần .  Lợ i  Tức  Đầu Tư (ROI )  Tố t  Nhấ t :  Đ iều  t r ị  sức  khỏe  tâm thần  và  lạm dụng  chấ t  gây  ngh iện .
 32 Cơ Quan Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  Ok lahoma.  (2013) .  Khách  Hàng Được Phục  Vụ .  Truy  Vấn  Nâng Cao.  Ok lahoma C i ty,  OK.
 33  Quỹ Chr is topher  và  Dana Reeve .  Trầm Cảm.
 34  Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma.  (2014) .  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tạ i  Tiểu  Bang .
 35 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 36  Cục Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  (2014) .  Thước Đo Sức  Khỏe  Hành Vi .
 37  Văn Phòng Thống  Kê  và  Lập  Chương Tr ình ,  Trung  Tâm Quốc  G ia  về  Phòng  Chống và  K iểm Soát  Thương Tậ t ,  Trung  Tâm K iểm Soát  và  Phòng  Chống D ịch  Bệnh . 
 38  Trung  Tâm Thống Kê  Sức  Khỏe  Quốc  G ia ,  Thống  Kê  T ỉ  Lệ  S inh  Tử Quốc  G ia  (2011) .  Văn  Phòng  Thống  Kê  và  Lập  Chương Tr ình ,  Trung  Tâm Quốc  G ia  về  Phòng  Chống và 

K iểm Soát  Thương Tậ t ,  Trung  Tâm K iểm Soát  và  Phòng  Chống D ịch  Bệnh .
 39  Trung  Tâm Thống Kê  Sức  Khỏe  Quốc  G ia ,  Thống  Kê  T ỉ  Lệ  S inh  Tử Quốc  G ia  (2011) .  Văn  Phòng  Thống  Kê  và  Lập  Chương Tr ình ,  Trung  Tâm Quốc  G ia  về  Phòng  Chống và 

K iểm Soát  Thương Tậ t , 
 40 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 41 D rapeau ,  C .W.  &  McIn tosh ,  J .L .  (đạ i  d iện  cho  H iệp  Hộ i  Người  Mỹ  về  Tự Tử Học)  (2015) .  Tự tử  tạ i  Hoa  Kỳ  năm 2013 :  Dữ l i ệu  ch ính  thức  cuố i  cùng .  Wash ing ton  DC:  H iệp 

Hộ i  Người  Mỹ  về  Tự Tử Học) ,  ngày  24  tháng  4  năm 2015 . 
 42 Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma.  (2013) .  Thống  Kê  T ỉ  Lệ  S inh  Tử.  Truy  Vấn  Cơ Sở Dữ L iệu ,  Thành  Phố  Ok lahoma:  Trung  Tâm Thống Kê  Sức  Khỏe . 
 43  Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma (OSDH) ,  Trung  Tâm Thống Kê  Sức  Khỏe ,  Thông  Tin  Chăm Sóc  Sức  Khỏe ,  Thống  Kê  T ỉ  Lệ  S inh  Tử 2014 ,  t rên  Thống  kê  Ok lahoma về  Sức 

Khỏe  Có Sẵn  dành  cho  Tấ t  cả  mọ i  người  (OK2SHARE) . 
 44  SAMHSA,  Trung  Tâm Thống Kê  và  Chất  Lượng Sức  Khỏe  Hành Vi ,  Khảo  Sá t  Quốc  G ia  về  Sử Dụng Ma Túy  và  Sức  Khỏe ,  2009-2013 .
 45 Hệ  Thống  Báo  Cáo về  Tử Vong  do  Bạo  Lực  ở  Ok lahoma -  Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma. 
 46  Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma (2014) .  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tạ i  Tiểu  Bang .
 47  Các Trung  Tâm K iểm Soát  và  Phòng  Chống D ịch  Bệnh ,  Trung  Tâm Quốc  G ia  về  Phòng  Chống và  K iểm Soát  Thương Tậ t .  Hệ  Thống  Thống  Kê ,  Truy  Vấn  và  Thông  Báo 

Thương Tậ t  t rên  nền  Web.
 48  Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma.  (2014) .  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tạ i  Tiểu  Bang .
 49  Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma,  D ịch  Vụ  Phòng  Chống Thương Tậ t .  (2013) .  Tóm Tắ t  về  Tử Vong  do  Bạo  Lực  ở  Ok lahoma:  Hệ  thống  báo  cáo  về  tử  vong  do  bạo  lực  ở 

Ok lahoma,  2004-2010 .
 50 McDowe l l ,  A .  K . ,  L ineber ry,  T.  W.  &  Bos tw ick ,  J .  M.  (2011) .  Quản  Lý  Nguy  Cơ Tự Tử Th iế t  Thực  dành  cho  Bác  S ĩ  Chăm Sóc  Chính  Bận  Rộn.  Tập  B iên  Chuyên  Đề của 

Phòng  Khám Mayo ,  792-800 .
 51 Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma.  (2014) .  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tạ i  Tiểu  Bang .
 52 Sở Y Tế  Tiểu  Bang  Ok lahoma (2014) .  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tạ i  Tiểu  Bang .
 53 Conwe l l ,  Y.  (2001) .  Tự Tử vào  Cuố i  Đờ i :  Đánh  g iá  và  khuyến  ngh ị  để  phòng  chống .  Tự tử  và  Hành v i  Đe  dọa  T ính  mạng,  32-47 .
 54 Dấu  H iệu  Cảnh Báo  Tự Tử.  Tổ  Chức Phòng  Chống Tự Tử Hoa Kỳ
 55 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 56 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 57 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 58 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 59 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 60 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 61 Tổ  Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 62 L iên  M inh  Quốc  G ia  về  Bệnh  Tâm Thần .  Lợ i  Tức  Đầu Tư (ROI )  Tố t  Nhấ t :  Đ iều  t r ị  sức  khỏe  tâm thần  và  lạm dụng  chấ t  gây  ngh iện .
 63  Tổ Chức Sức  Khỏe  Tâm Thần  Hoa Kỳ .  (2015) .  B ình  Đẳng hay  Bấ t  B ình  Đẳng:  T ình  Trạng  Sức  Khỏe  Tâm Thần  ở  Mỹ.
 64  L iên  Minh  Quốc  G ia  về  Bệnh  Tâm Thần .  Lợ i  Tức  Đầu Tư (ROI )  Tố t  Nhấ t :  Đ iều  t r ị  sức  khỏe  tâm thần  và  lạm dụng  chấ t  gây  ngh iện .
 65 Cơ Quan Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  Ok lahoma.  (2015) .  Báo  Cáo Kế t  Quả Hoạt  Động  của  Ủy  Ban  Thượng Viện  Ok lahoma về 
Phân  Bổ  Ngân Sách  năm 2014-2015 . 
 66  Cơ Quan Quản Lý  D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  và  Lạm Dụng Chất  Gây  Ngh iện  Ok lahoma.  (2015) .  Thuyế t  m inh  Theo  Yêu  Cầu về  Ngân Sách  Năm Tà i  Ch ính  2016 .
 67  Bộ Cựu Ch iến  B inh  Hoa Kỳ .  PTSD Phổ B iến  Ra Sao?
 68  Bộ Cựu Ch iến  B inh  Hoa Kỳ .  PTSD Phổ B iến  Ra Sao?
 69  Bộ Cựu Ch iến  B inh  Hoa Kỳ .  Ảnh  Hưởng của  Căng Thẳng  Sau  Chấn Thương Tâm Lý ,  Khủng  Bố  Hàng Loạ t ,  hoặc  Th iên  Ta i .
 70 Nor th ,  Caro l  S . ;  N ixon ,  Sara  J . ;  Shar ia t ,  Shery l l ;  Ma l lonee ,  Sue ;  McMi l len ,  J .  Cur t i s ;  Sp i t znage l ,  Edward  L .  &  Smi th ,  E l i zabe th  M.  (1999) .  Rố i  Loạn  Tâm Thần  Ở 
   Những Người  Sống  Só t  Sau  Vụ  Đánh Bom Thành Phố  Ok lahoma.  Tạp  Chí  của  H iệp  hộ i  Y Khoa  Mỹ. 
 71 Tucker,  Phebe ;  P fe f fe rbaum,  Be t te r ;  Jeon-S laugh te r,  Haekyung ;  Gar ton ,  Theresa  S .  &  Nor th ,  Caro l  S .  Sử Dụng D ịch  Vụ  Sức  Khỏe  Tâm Thần  Kéo  Dà i  G iữa  Những Người 

Sống  Só t  Sau  Vụ  Đánh Bom Thành Phố  Ok lahoma.  Tâm Thần  Học  Trực  Tuyến ,  65(4 ) ,  559-562 .
 72 Trung  Tâm Quốc  G ia  về  PTSD.  Phản  Ứng Sức  Khỏe  Tâm thần  Sau  Thảm Họa. 
 73  Bộ Cựu Ch iến  B inh  Hoa Kỳ .  PTSD Phổ B iến  Ra Sao?

Ghi Chú và Chú Thích





Vital Signs là một ấn phẩm của United Way of Central Oklahoma. 
Chúng tôi  hoan nghênh mọi câu hỏi  và ý k iến của quý v ị.  Hãy gửi emai l  cho chúng tôi  tới
feedback@unitedwayokc.org hoặc gọi  số 405.236.8441.

United Way of  Central  Oklahoma
1444 NW 28th Street
Oklahoma City,  Oklahoma 73106
www.unitedwayokc.org
405 -236 - 8441
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