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Tâm Lý Tuổi Già
Nhờ khoa học tiến bộ và tổ chức xã hội có phần khả quan hơn
trước nên tuổi thọ con người càng ngày càng tăng. Tuy nhiên,
thống kê y tế cho thấy là tỷ lệ người có tuổi điều trị tại các
viện tâm thần vẫn còn quá cao. Ngoài yếu tố cơ thể suy mòn
và di truyền ra thì yếu tố xã hội và gia đình rất là quan trọng,
có ảnh hưởng lớn đến sự xáo trộn tâm lý người già, do vì nhu
cầu của họ chưa được thỏa mãn đúng mức.
Ngày nay, tổ chức gia đình được thu nhỏ lại, hết còn cảnh
nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà, nên sợi dây liên
lạc giữa thân nhân không còn chặt chẽ như thời trước nữa.
Con cái phải đi học hoặc đi làm xa, hoặc phải lo cho vợ con,
công việc, các sở thích riêng v.v. nên chỉ dành có ít thì giờ để
thăm viếng chăm sóc cha mẹ già, gây cho họ cảm tưởng là bị
bỏ rơi và cô lập với người khác. Xã hội thì không còn coi
người già là một vốn quí nữa, mà trái lại là một gánh nặng.
Những vấn đề liên quan đến tuổi già
Làm việc và về hưu
Các khảo sát về tâm lý cho thấy trí tuệ người già kém minh
mẫn và họ ít khả năng thi hành các công tác đòi hỏi phải có
thêm kiến thức mới. Tuy nhiên, họ vẫn có thể hoàn tất các
công việc ít có sự thay đổi. Ngoài ra, để bù lại họ được các ưu
điểm như tận tâm, cẩn thận, và kinh nghiệm hơn lớp trẻ. Dù
vậy,muốn tiến lên, xã hội cũng đừng quên là vẫn còn trách
nhiệm phải tạo cơ hội cho người già đóng góp, thi thố khả
năng mình vào việc chung.
Trừ một số vị có chuẩn bị chu đáo việc về hưu của mình nên
ít gặp khó khăn, còn đa số thì có những vấn đề mới như:
1

Mất đi một số bạn bè, mất đi khung cảnh và không khí quen
thuộc nơi làm việc cũ, để nay ngồi nhà hết đi vào lại đi ra; và
vì không biết làm gì cho hết thì giờ, một số đã mượn rượu chè
để giải khuây. Khó khăn về tài chính nên phải giới hạn lại
một số sở thích cũng như chi tiêu.
Các thú vui
Các thú vui cũng thay đổi với tuổi già. Họ thích làm các công
việc vặt ở nhà, đọc báo, xem truyền hình, hơn là những hoạt
động đòi hỏi nhiều về thể chất. Họ cũng thích vui thú lẻ loi
hơn là tham gia chung với mọi người, phần vì cơ thể suy
mòn, phần khác vì có cảm tưởng bị cô lập với xã hội, mặc dù
họ không hề muốn xa cách với người chung quanh.
Sự cô lập
Người già sống cô lập với người chung quanh mình vì nhiều
lý do : sức khỏe yếu, các giác quan như thính giác thị giác
ngày càng suy kém tạo cho họ ý nghĩ xa rời khỏi sinh hoạt
với người khác; về tinh thần thì họ khó thích hợp được với tư
tưởng cùng khuynh hướng của lớp trẻ; khả năng tập trung,
chú ý, trí nhớ về những gì mới xảy ra không còn như trước
nên lối suy nghĩ cũng mất đi sự uyển chuyển cần thiết.
Người già sống nhiều với quá khứ hơn là với hiện tại, có thể
vì các khó khăn gặp phải và vì không tiếp thu được các
khuynh hướng mới nên đành tìm an ủi trong việc nhớ lại
những kỷ niệm xưa. Con cháu do đó mà có thể sinh chán nản,
bực bội với việc bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại dĩ vãng vàng son
của mình mà không hiểu đến các vấn đề của cuộc sống hiện
tại.
Một yếu tố khác làm tăng thêm sự cô lập là xã hội ngày nay
có nhiều thay đổi, đặc biệt là mối liên lạc giữa gia đình ngày
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càng lỏng leo, người già hết còn được trọng nể như thời trước
nữa. Tất nhiên là nếu họ sống một mình thì lại càng thấy cô
lập hơn. Tại Tây phương, các chính phủ đã cố giải quyết phần
nào vấn đề với việc thiết lập các Câu lạc bộ, Cư xá người già,
tổ chức các cuộc du ngoạn.. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ, vì
thực ra điều mà người già cần hơn cả là được xã hội công
nhận họ vẫn còn hữu dụng và còn có thể đóng một vai trò
quan yếu đối với tập thể. Nếu họ có bực tức, khó chịu hoặc
tính khi có thay đổi chăng là vì gia đình, xã hội đã thiếu thông
cảm, tình thương và sự kính trọng đối với họ.
Tình cảm /cảm xúc và Tính khí
Với mỗi giai đoạn của cuộc đời thì thì tình cảm/cảm xúc cũng
thay đổi theo; lúc nhỏ tình cảm/cảm xúc bộc lộ một cách
bồng bột, hồn nhiên; tuổi đời càng tăng thì càng được chế
ngự để không thể hiện một cách thái quá hoặc không đúng lúc
và đúng trường hợp; nhưng về già vì lý trí kém sáng suốt đi
nên tình cảm/cảm xúc có thể lại như thời trẻ : một bất bình
nhỏ đối với người khác thì không sao, nhưng có thể gây giận
hờn, bực tức cho người già, một cử chỉ thương yêu săn sóc thì
thường được đề cao, nhắc nhở đến hoài. Tình cảm cũng có
thể thay đổi nhanh chóng : một người phút trước còn được nể
thương thì phút sau có thể bị ghét bỏ khinh khi!.
Tính khí cũng thay đổi do sinh lý não bộ và thần kinh hệ bị
thoái hóa, nhưng phần lớn là do những khó khăn họ gặp phải,
nên dễ làm cho họ lúc thì cau có giận dữ, lúc khác lại than
khóc không lý do chính đáng, tinh thần suy nhược, tránh tiếp
xúc với người khác để chỉ sống với nội tâm, nhắc đi nhắc lại
quá khứ của mình, hoặc không thì nghĩ rằng mình hết bị bệnh
này đến bệnh kia, hoặc sinh ra tính nghi kỵ người khác làm
hại mình để rồi có những cử chỉ lời nói sổ sàng, kém lịch sự.
Hình ảnh trên gây cho ta có cảm tưởng là người già ích kỷ,
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chỉ biết nghĩ đến bản thân, nhưng thật ra thì họ không đáng
trách chút nào, chẳng qua vì xã hội đã không ngó ngàng gì
đến họ đấy thôi.
Niềm tin
Con người khác với loài vật là vì biết đến sự chết. Thể chất
tinh thần suy giảm với số tuổi đã giúp người già chấp nhận
cái chết một cách bình thản hơn là lớp trẻ. Nhưng yếu tố quan
trọng nhất là niềm tin vào tôn giáo càng thêm vững chắc, giúp
họ ý thức được rằng chết không phải là hết mà chỉ là một sự
bắt đầu.
Ðối với những ai không có đức tin tôn giáo thì cái chết cũng
sẽ được nhận một cách nhẹ nhàng nếu họ nghĩ rằng mình đã
sống một đời sống có ý nghĩa.
Rối loạn tâm lý
Như đã nói trên, yếu tố xã hội và gia đình đóng một vai trò
quan trọng trong việc gây ra các rối loạn tâm lý ở tuổi già, mà
đa số không cần phải vào bệnh viện, chỉ cần điều trị ngoại
chẩn và nhất là có sự chăm sóc của gia đình và xã hội là đủ.
Chứng già lẫn
Về cơ thể học thì chứng này thể hiện bằng những cụm tế bào
não bị teo lại, nguyên do vì các mạch máu li ti não bộ bị tắt
nghẻn, vì chấn thương sọ não, bướu não, siêu vi khuẩn, giang
mai, xáo trộn tuyến nội tiết, hoặc nguyên do chưa định rõ như
trong chứng Alzheimer (già lẫn có trước 65 tuổi).
Các triệu chứng là : hay quên các sự kiện mới xảy ra (ví dụ
mới nói tên người lạ một phút trước thì phút sau đã quên),
khả năng tập trung và chú ý giảm, phán đoán thiếu sáng suốt,
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lối cư xử hành động đôi khi vi phạm đến pháp luật như trộm
đồ đạc, xâm phạm tiết hạnh phụ nữ v.v.
Chứng suy nhược tinh thần
Chứng này chiếm một tỷ lệ cao ở người già. Một lần nữa
ngoài yếu tố cơ thể - tế bào não ỀgiàỂ đi nên sự điều hành và
vận chuyển hóa học trong não không còn được điều hòa nữa yếu tố xã hội và gia đình đóng một vai trò quan trọng trong
việc gây bệnh và tiên liệu bệnh : người già sẽ ít bị suy nhược
tinh thần nếu vẫn tiếp tục liên hệ với người chung quanh,
được sự chăm sóc tốt của thân nhân, không có khó khăn về
tài chính, có tinh thần tham gia các sinh hoạt cộng đồng, có ý
thức và được xã hội chấp nhận rằng mình không phải là gánh
nặng cho người khác.
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