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hEALTH NEWS

support for the idea that cocoa in chocolate may
actually be good for you.

 Women who take a common form of HRT are
nearly three times as likely to get breast cancer, a
major study has found, the Daily Mail reports.

But be cautious if you're tempted to raid the
candy aisle: While it seems to be beneficial, the
impact of chocolate on day-to-day health isn't
clear.

Hormone replacement therapy (HRT) is a
treatment used to relieve symptoms of the
menopause, such as hot flushes. It replaces
hormones that typically drop to a lower level
during the menopause.
A landmark study in 2001 first linked HRT to an
increased risk of breast cancer. But exactly how
much of an increase has since been a matter of
debate.

Some critics argue the risk was overstated,
leading to a "'wasted decade' of suffering since
the HRT scare", as we discussed in 2012.
This study aimed to better quantify the size of
the risk with the different HRT types by looking
at questionnaire data from around 40,000 women
in the UK.
Researchers found women taking combined
HRT – both oestrogen and progestogen – had
just over twice the risk of developing breast
cancer compared with women who have never
taken HRT.
Women who took the pill for 15 years or more
had three times the risk – though this was only
seven women in total, meaning the link may
have been subject to chance.
Reassuringly, the risk returned to baseline
around a year or two after a woman had stopped
taking HRT.

And the researchers aren't ready to offer
recommendations about exactly how much
chocolate -- and what type -- provides benefits
that outweigh its unhealthy effects.
Whatever the case, "when balancing the benefits
and risks," said study lead author Xiaochen Lin,
users "shouldn't ignore the calories and sugar that
may come with chocolate." Lin is a graduate
student at Brown University in Providence, R.I.

 Eating a Mediterranean diet and consuming
caffeine may lower your chances of developing
age-related macular degeneration (AMD), a
leading cause of blindness, according to a new
study.
Previous research has shown that a Mediterranean diet -- high in fruits, vegetables, whole grains,
nuts, healthy fats and fish -- benefits the heart and
lowers cancer risk. But there has been little
research on whether it helps protect against eye
diseases such as AMD, the researchers noted.
Using questionnaires, the researchers assessed the
diets of 883 people, aged 55 and older, in
Portugal. Of those, 449 had early stage AMD and
434 did not have the eye disease.
Closely following a Mediterranean diet was associated with a 35 percent lower risk of AMD, and
eating lots of fruit was especially beneficial.

Baroness Delyth Morgan, Chief Executive at
Breast Cancer Now, advised: "Some women will
feel HRT to be a necessity. But in order to
minimise the risk of breast cancer … it is
recommended that the lowest effective dose is
used for the shortest possible time."
 All smokers face a higher risk of heart attack,
but the threat is particularly high among those
under 50, a new study finds.
Compared to former smokers and nonsmokers in
their age group, heart attack risk was nearly 8.5
times higher for smokers younger than 50,
British researchers found.
One expert in smoking and health who reviewed
the report said the findings underline the
importance of keeping youth and cigarettes
apart.
 A new analysis of existing studies provides more
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 每日郵報報導宣稱，一項大型研究發現，採
用 常 見 形 式 的 賀 爾 蒙 替 代 療 法(Hormone
replacement therapy HRT)女性患乳腺癌的機率
增加近三倍。
賀爾蒙替代療法（HRT）是用於緩解更年期
症狀的治療，例如熱潮紅。它取代了在絕經
期間激素通常降到較低的水平。
2001年一項具里程碑意義的研究首先將賀爾
蒙替代療法 - HRT與增加的乳腺癌風險聯繫起
Trang 2

來。 但究竟增加多少是一個辯論的問題。
一些批評者認為風險誇大了，正如我們在
2012年討論的那樣，導致了“自賀爾蒙替代療
法 - HRT恐嚇以來”浪費了十年的痛苦。
這項研究旨在通過查看來自英國約40,000名
婦女的問卷數據，更好地量化不同自賀爾蒙
替代療法 - HRT類型的風險的大小。
研究人員發現，從未接受過賀爾蒙替代療法 HRT的婦女，與使用聯合賀爾蒙替代療法 HRT的女性相比發生乳腺癌的風險的發生率
是多兩倍。

服藥15年或以上的女性有三倍的風險 - 雖然
這總數只有七個女性，意味著鏈接可能是偶
然。令人放心地，在女性停止服用HRT後約
一兩年後，風險回到基本線。
現在乳腺癌(Breast Cancer Now)的首席執行
官Delyth Morgan女士建議：〝有些女性會認
為賀爾蒙替代療法 - HRT是必需的，但為了
盡量減少乳腺癌的風險...建議盡可能用最短
的時和間最有效劑量〞。

來的卡路里和糖分。” Xiaochen Lin是在布朗
大學在普羅維登斯，R.I的研究生。
 根據一項新的研究，吃用地中海飲食方式和
攝入咖啡因可能會降低發生年齡相關性黃斑
變性（macular degeneration - AMD）的機
會，這是導致失明的主要原因。
以前的研究顯示，地中海飲食方式 - 多食用
水果、蔬菜、全穀物、堅果、健康脂肪和魚 有益於心臟，降低癌症風險。但是，研究人
員指出，對於是否有助於防止諸如(macular
degeneration - AMD)等眼睛疾病，進行研究還
不多。
使用調查問卷，研究人員在葡萄牙評估了
883名55歲及以上人仕的飲食。 其中，449例
有早期黃斑變性，434例沒有眼病。
密切跟隨地中海飲食方式可降低35％黃斑變
性眼疾相關的風險，並且吃大量水果是特別
有益的。

 所有吸煙者面臨著更高心臟病發作的風險，
但是一個新的研究發現，50歲以下人仕的威
脅特別高。
與以前吸煙者和非吸煙者年齡組相比，英國
研究人員發現，50歲以下吸煙者的心臟病發
作風險是多近8.5倍。
一位吸煙和健康專家審查了該報告說，這些
發現強調了青年和香煙分開的重要性。
 對現有研究的新分析認為巧克力中的可可實
際上對你有好處的想法提供了更多的支持。

但是要小心，如果你試圖增加糖果服用量：
雖然它似乎是有益的，巧克力對日常健康的
影響還不清楚。
研究人員還沒有準備好提供關於食用多少和
什麼類型的巧克力，其益處和不健康效果的
建議。
研究的主要作者Xiaochen Lin說：“當平衡利
益和風險時，” 用戶“不應忽視巧克力可能帶
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 Căn cứ theo bài tường trình của nhật báo Daily
Mail - phụ nữ đang sử dụng thể loại kích thích tố
(hormone) thông thường theo Liệu Pháp Kích
Thích Tố Bổ Xung (HRT) có nguy cơ mắc bệnh
ung thư ngực cao gấp 3 lần so với người không
sử dụng.
Liệu Pháp Kích Thích Tố Bổ Xung (HRT – Hormone Replacement Therapy) là một phương
pháp trị liệu phổ thông giúp giảm bớt các hội
chứng xảy ra cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh,
điển hình nhất là các cơn nóng bừng lên mặt.
Liệu pháp này sẽ giúp bổ xung hay điều hòa
lượng kích thích tố nữ cơ bản đã bị giảm xuống
dưới mức trung bình trong cơ thể người phụ nữ
vào giai đoạn mãn kinh. Căn cứ theo kết quả của
bản tường trình quan trọng năm 2001, liệu pháp
này lần đầu tiên được xác định có liên quan đến
nguy cơ gia tăng tỉ lệ ung thư ngực. Tuy nhiên
mức độ gia tăng là bao nhiêu thì cho đến nay vẫn
Trang 3

chưa có con số chuẩn định.

sử dụng là bao nhiêu để có thể đảm bảo mức an
toàn cho sức khỏe con người. Trưởng ban khảo
cứu Xiaochen Lin thuộc đại học Brown/
Providence RI, có tuyên bố rằng - để có thể cân
bằng giữa lợi ích và nguy hại của chất ca cao
trong xô cô la, chúng ta đừng quên rằng xô cô la
có lượng đường và nhiệt lượng rất cao cho
người sử dụng.

Có một số các phê bình gia biện luận rằng nguy
cơ ung thư ngực liên kết với liệu pháp này đã bị
thổi phồng quá đáng, kết quả đưa đến việc một
số không ít phụ nữ đã phải trải qua nhiều khó
khăn đối phó với các hội chứng mãn kinh trong
hơn một thập niên qua 2001-2012 vì sợ nên
không sử dụng liệu pháp này.

Căn cứ theo kết quả của một khảo nghiệm mới
nhất, ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh Địa
Trung Hải (Mediterranean diet) và uống cà phê
có nhiều cơ may giảm thiểu mức độ phát bệnh về
mắt “thoái hoá điểm vàng” ở người cao niên
(AMD – Aged related Macular Degeneration).
Đây là một thể bệnh trọng yếu thường gây ra nạn
mù mắt. Các bài khảo cứu trước đó đã từng xác
minh rằng phương pháp dưỡng sinh Địa Trung
Hải hướng dẫn cách ăn uống hàng ngày bao gồm
nhiều trái cây, rau tươi và các loại hạt ngũ cốc,
có tác dụng bổ dưỡng tim hay hệ tuần hoàn, và
nhất là giảm thiểu cơ nguy phát bệnh ung thư.
Tuy nhiên các bài khảo cứu vẫn chưa đề cập đến
mức độ hữu hiệu của phương pháp dưỡng sinh
này đối với thể bệnh thoái hoá về mắt ở người
cao niên như thế nào. Chương trình khảo
nghiệm đã gửi bảng câu hỏi đến cho 833 người
dân Bồ Đào Nha (Portugal) từ 55 tuổi trở lên.
Kết quả thu thập được cho thấy có 434 người
không bị bệnh thoái hoá mắt và 449 người mắc
bệnh thoái hoá mắt ở thời kỳ đầu tiên. Ắn uống
theo phương pháp dưỡng sinh này đã được xác
minh có khả năng giúp giảm thiểu 35% nguy cơ
mắc bệnh thoái hoá mắt, đồng thời ăn nhiều trái
cây rất tốt cho sức khỏe tổng quát.

Bài khảo luận này có mục đích xác định chính
xác mức độ của nguy cơ ung thư ngực liên quan
đến, không chỉ một loại, mà nhiều thể loại kích
thích tố, kết quả được đúc kết từ các dữ liệu thu
thập qua các bảng câu hỏi gửi ra cho 40.000
người phụ nữ tham gia cuộc khảo luận tại Anh
quốc. Kết quả thu thập được cho thấy các phụ
nữ sử dụng Kích Thích Tố nam nữ hỗn hợp bao
gồm cả oestrogen và progesterone, có nguy cơ
ung thư ngực gia tăng gấp đôi so với các phụ nữ
không sử dụng liệu pháp này.
Phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai từ 15 năm trở
lên có nguy cơ ung thư gia tăng gấp 3 lần, tuy
nhiên kết quả này chỉ thu thập từ 7 người trên
tổng số phụ nữ tham gia cuộc khảo sát, do đó kết
quả này không thể hiện con số chính xác. May
mắn thay nguy cơ ung thư lại giảm xuống đến
mức độ bình thường sau khi phụ nữ ngưng dùng
liệu pháp kích thích tố bổ xung trong vòng 1-2
năm sau đó. Bà Công Tước Delyth Morgan,
Tổng Giám Đốc Hội Ung Thư Ngực tuyên bố
“Liệu pháp kích thích tố bổ xung có thể cần thiết
và hữu hiệu cho một số phụ nữ. Tuy nhiên để
giảm thiểu nguy cơ ung thư ngực … cách tốt
nhất là nên uống thuốc với liều lượng thấp nhất
và trong thời gian trị liệu ngắn nhất”.
 Căn cứ theo bài khảo luận mới nhất, các người
hút thuốc thuộc lứa tuổi dưới 50, có nguy cơ bị
nhồi máu cơ tim (heart attack) cao nhất. So
sánh số người hút thuốc và không hút thuốc
trong cùng một hạn tuổi, mức độ nguy cơ nhồi
máu cơ tim của người hút thuốc là 8.5 lần cao
hơn. Chuyên viên y tế về hút thuốc đã nhấn
mạnh rằng, dựa vào kết quả của bài khảo luận,
điều quan trọng là nên cố giữ khoảng cách giữa
nhóm người trẻ tuổi và thuốc lá càng xa càng
tốt.
 Kết quả phân tích các cuộc khảo nghiệm hiện
hành cho thấy chất ca cao (cocoa) có trong xô cô
la tốt cho sức khỏe chúng ta. Tuy ca cao có giúp
ích cho sức khỏe con người, nhưng hiệu quả
chính xác của xô cô la trong đời sống thường
nhật vẫn chưa được xác định rỏ ràng. Các nhà
khảo cứu cho đến nay vẫn chưa sẳn sàng tuyên
bố chính thức loại xô cô la nào, với liều lượng
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Five steps to mental
wellbeing
Evidence suggests there are five steps we can all
take to improve our mental wellbeing.
If you give them a try, you may feel happier, more
positive and able to get the most from life.


What is mental wellbeing?

Sarah Stewart-Brown, professor of public health at
the University of Warwick and a wellbeing expert,
says: "Feeling happy is a part of mental wellbeing.
But it’s far from the whole.
"Feelings of contentment, enjoyment, confidence
and engagement with the world are all a part of
mental wellbeing. Self-esteem and self-confidence
are, too.
Trang 4

"So is a feeling that you can do the things you want
to do. And so are good relationships, which bring
joy to you and those around you.
"Of course, good mental wellbeing does not mean
that you never experience feelings or situations that
you find difficult,” says Professor StewartBrown. "But it does mean that you feel you have
the resilience to cope when times are tougher than
usual."



什麼是心理健康？

華威大學公共衛生教授和健康專家Sarah Stewart-Brown說：“快樂是心理健康的一部分，但是
離整體還很遠。”
“感覺滿足，享受，信心和與世界的接觸都是
心理健康的一部分，自尊和自信也是。”

It can help to think about "being well" as something
you do, rather than something you are. The more
you put in, the more you are likely to get out.

“還有一種感覺，你可以做你想做的事情，和
良好的關係，這給你和你周圍的人帶來快樂。”

"No-one can give wellbeing to you. It's you who
has to take action," says Professor Stewart-Brown.

“當然，良好的心理健康並不意味著你永遠不
會遇到你感到困難的情緒或情況，” StewartBrown教授說，“但它的確意味著你覺得你有適
應能力，當你遇到比平常更困難的時刻。”

Five steps to mental wellbeing
Below are five things that, according to research,
can really help to boost our mental wellbeing:


Connect – connect with the people around you:
your family, friends, colleagues and neighbours.
Spend time developing these relationships.



Be active – you don't have to go to the gym.
Take a walk, go cycling or play a game of football. Find an activity that you enjoy and make it
a part of your life.



Keep learning – learning new skills can give you
a sense of achievement and a new confidence. So
why not sign up for that cooking course, start
learning to play a musical instrument, or figure
out how to fix your bike?





Give to others – even the smallest act can count,
whether it's a smile, a thank you or a kind word.
Larger acts, such as volunteering at your local
community centre, can improve your mental
wellbeing and help you build new social networks.
Be mindful – be more aware of the present moment, including your thoughts and feelings, your
body and the world around you. Some people
call this awareness "mindfulness". It can positively change the way you feel about life and
how you approach challenges.

心理健康的五個步驟
證據顯示，我們可以採取五個步驟來改善我們
的心理健康。
如果你給予嘗試，你可能會感到更快樂、更積
極和能夠從生活中獲得更多。
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它可以幫助你思考“心理健康良好” 是你做的事
情，而不是你是什麼。 你投入的越多，你就可
能獲得更多。
“沒有人可以給你帶來幸福，這是你必須採取
行動，” Stewart-Brown教授說。

心理健康的五個步驟
以下是根據研究，真正有助於提高你的心理健
康的五件事：
 保持聯繫：花一些時間和週遭的家人、朋
友、同事和鄰居維繫關係。
 維持活力：不一定要到健身房。散步、騎腳
踏車或是踢足球都是好的活動。找一項你喜
歡的活動，將它融入生活。
 不斷學習：學習新技能讓人有成就感、有自
信。為什麼不試試烹飪課、學習演奏樂器或
是學習如何自己修理腳踏車？
 奉獻自己：不因小善而不為，像是一個微
笑、說聲謝謝等好話。較大的善舉如擔任社
區中心的志工等都能增進心理健康也有助於
建立新的社會網絡。
 觀照當下：時時刻刻觀照自己的感受和念
頭、身體的狀況和週遭環境，有人將這個步
驟稱為「正念」。這可以為你在感受生活、
接受挑戰上帶來正向的改變。

Trang 5

Năm bước đưa đến thân tâm
an lạc
Nếu muốn tâm thần được an lành, tinh thần trong
sáng, hạnh phúc và tự tin trong cuộc sống, quí bạn
có thể thử noi theo tiến trình năm bước dưới đây để
giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn
Ý nghĩa của Thân Tâm An Lạc – Bà Sarah Stuart
Brown, giảng sư chuyên môn về y tế công cộng
thuộc đại học Warwick, có tuyên bố rằng “Hạnh
phúc là một trong những yếu tố trọng yếu trong tiến
trình đạt đến thân tâm an lạc”. Thêm vào đó, các
yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng, như
hài lòng hay thỏa mản với cuộc sống, yêu đời tự tin,
hòa đồng vào xã hội và nhất là lòng tự trọng, sẽ
giúp chúng ta đạt được thân tâm an lạc. Tâm thần
viên mãn sẽ giúp chúng ta thực hiện được các ước
vọng, hạnh phúc với người mình yêu thương và
nhất là san sẽ chia xớt hạnh phúc của riêng mình
cho những người xung quanh ta. Dĩ nhiên tâm thần
viên mãn không có nghĩa là chúng ta sẽ không vấp
phải các chướng ngại hay rơi vào những hoàn cảnh
khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên
nếu thân tâm bạn có an bình, sẽ giúp bạn thích ứng
với các hoàn cảnh khó khăn trước mắt một cách tốt
đẹp dễ dàng và vững chãi hơn. Tâm có an thì thân
mới bình, do đó thân tâm an lạc không ai cho chúng
ta, mà phải do chính cá nhân ta tự tạo lấy trạng thái
tâm thần viên mãn này. Dưới đây là tóm tắt tiến
trình năm bước thân tâm an lạc:
Giao hảo – liên kết với mọi người xung quanh ta:
người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hay người hàng
xóm láng giềng. Để có mối giao hảo bền chặt, bạn
cần có thời gian để phát triển các mối liên kết cho
hoàn hảo hơn.
Năng động – không nhất thiết là bạn phải luôn đến
phòng tập thể dục thì mới có đời sống năng động.
Bạn có thể tập đi bộ, chạy xe đạp hay tham gia vào
các trận đá banh, hoặc tìm cho mình các hoạt động
mà bạn ưa thích. Từ đó đời sống của bạn sẽ trở nên
năng động và hưng phấn hơn.

phương, sẽ giúp chúng ta nối kết thắt chặt tình giao
hảo, đem lại thân tâm an lạc.

Định tâm - bạn nên quan sát tâm ý trong khoảnh
khắc hiện tại, kể từ cảm xúc, suy nghĩ, thân tâm và
môi trường xung quanh ta. Tâm định thì thân sẽ
an, giúp chúng ta nhìn cuộc đời qua một lăng kính
lạc quan, và sẽ dễ vượt qua các nghịch cảnh trong
cuộc sống thường nhật.

Viêm Gan Virus C
Theo báo cáo của WHO năm 2014, hiện nay trên
thế giới có hơn 185 triệu người nhiễm virus viêm
gan C. Mỗi năm có 350.000 trường hợp tử vong vì
căn bệnh này.

Một phần ba trong số những người viêm gan virus
C mạn tính có nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc
ung thư gan. Tại Việt Nam, tỷ lệ này đang có chiều
hướng gia tăng do phần lớn người dân thiếu kiến
thức về bệnh, dẫn đến không có khái niệm về tầm
soát, điều trị và phòng ngừa lây lan. Nhiều người
chủ quan cho rằng mình không có nguy cơ mắc
viêm gan virus C, không tiến hành các xét nghiệm
sớm, vô tình lây truyền mầm bệnh cho những
người xung quanh.
Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường máu và dịch
tiết. Theo đó, các đối tượng tiêm chích, hút hít ma
túy, nhân viên y tế, những người làm các công việc
phải tiếp xúc với kim tiêm, dịch nhầy có máu
nhiễm virus viêm gan C hay từng trải qua các thủ
thuật y tế: truyền máu, các sản phẩm từ máu, lọc
máu do suy thận, tái sử dụng kim tiêm, ống tiêm,
ống thông hay các trang thiết bị y khoa khác… rất
dễ bị lây nhiễm bệnh.
Virus viêm gan C cũng có thể lây truyền do khám
chữa răng với dụng cụ không tiệt trùng; châm cứu,
chích lễ, xăm da, các thủ thuật thẩm mỹ. Ngoài ra,
bệnh nhân có triệu chứng bất thường ở gan (tăng
men gan, vàng da,…), người quan hệ tình dục
không an toàn, người đã bị nhiễm HIV, hay có mẹ
nhiễm virus viêm gan C cũng là các đối tượng có
nguy cơ cao đối với căn bệnh này.

Cầu tiến – thói quen luôn tìm tòi học hỏi sẽ giúp
cho bạn cảm thấy tự tin và hài lòng với cuộc sống
hơn. Kiến thức mới đạt được sẽ giúp chúng ta cảm
thấy viên mãn tự toại hơn. Học thêm cách nấu ăn,
học chơi các loại nhạc cụ, hay học cách sửa xe đạp
chẳng hạn, đều có ích lợi đóng góp vào tiến trình
đạt đến thân tâm an lạc.

Viêm gan virus C được giới chuyên môn xem là
“sát thủ thầm lặng”, ngoài yếu tố có nguy cơ dễ lây
nhiễm cao trong cộng đồng, hầu hết người bệnh
không biểu hiện triệu chứng giai đoạn đầu. Việc
phát hiện quá muộn sẽ dẫn đến việc gây ra nhiều
khó khăn trong công tác điều trị cùng với nguy cơ
tử vong cao, dù viêm gan virus C hoàn toàn có thể
chữa trị khỏi, nếu phát hiện sớm.

Bố thí – cho đi không nhất thiết phải là tiền bạc, mà
chỉ với một nụ cười cởi mở, một lời nói thân thiện
cảm thông hay một cử chỉ thành thật biết ơn, hoặc
tham gia các hoạt động từ thiện tại cộng đồng địa

Chủ động xét nghiệm tầm soát là biện pháp tốt nhất
để hạn chế lây lan và điều trị dứt điểm viêm gan
virus C. Phương pháp xét nghiệm viêm gan virus C
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tiên tiến như xét nghiệm Anti HCV II cho kết quả
tin cậy và nhất quán giúp định hướng quyết định
lâm sàng nhờ độ nhạy cao 100% cho tất cả các kiểu
gien và độ đặc hiệu cao 99,66%.
Với mục đích tăng cường nhận thức của người dân
về bệnh viêm gan, cũng như tập trung vào những
hoạt động cụ thể nhằm đẩy lùi viêm gan khỏi cộng
đồng, từ năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn
28/7 hàng năm là ngày Phòng chống Viêm gan Thế
giới.

Chuột rút
Chuột rút là tình trạng co thắt cơ đột ngột, gây đau
dữ dội ở một bắp thịt, làm cho bệnh nhân không
tiếp tục cử động được nữa. Tuy mọi bắp thịt đều có
thể bị chuột rút, nhưng bệnh hay xảy ra ở cẳng
chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng.
Chuột rút là tình trạng co thắt cơ đột ngột, gây đau
dữ dội ở một bắp thịt, làm cho bệnh nhân không
tiếp tục cử động được nữa. Tuy mọi bắp thịt đều có
thể bị chuột rút, nhưng bệnh hay xảy ra ở cẳng
chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng. Chuột rút
sẽ gây nguy hiểm nếu bạn đang bơi dưới nước, ngồi
gần bếp lửa, khi đang lái xe.


Những người dễ bị chuột rút

Chứng chuột rút (đồng bào miền Nam gọi là vọp
bẻ) thường xảy ra khi chúng ta vận động quá sức.
Các đối tượng dễ bị chuột rút là: vận động viên thể
thao, người leo núi, leo cầu thang nhiều tầng, phụ
nữ mang thai... Lao động, tập luyện, trèo đèo leo
dốc với cường độ cao, cơ thể bị mất nước, mất
muối... đều dễ bị chuột rút.
Bệnh thường xảy ra trong các trường hợp: ngủ ban
đêm, khi đang vận động cơ bắp trong thời gian dài
liên tục, nhất là khi mệt mỏi, đói, khát nước. Lý giải
chứng chuột rút thường xảy ra vào ban đêm khi
ngủ, các nhà chuyên môn cho rằng, người nào mà
ban ngày lao động nặng nhọc bị mệt mỏi hoặc đứng
lâu trên nền cứng, do cơ bắp không hoạt động, căng
thẳng thì ban đêm bị chuột rút. Chuột rút trong khi
đang vận động thường gặp ở các bắp thịt lớn như
cẳng chân và đùi. Khi đó cơ bắp bị mệt mỏi, vận
động quá lâu, quá mạnh, vận động khi thời tiết quá
nóng hoặc quá lạnh, cơ thể bị mất muối làm giảm
nồng độ K, Mg, Na, Ca trong máu.
Thêm nữa, tình trạng vận động nhiều còn gây lắng
đọng acid lactic trong bắp thịt, dẫn đến rối loạn dẫn
truyền tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ bắp, nên dù
bộ não muốn cơ thư giãn sau khi cử động nhưng cơ
vẫn tiếp tục co rút gây ra đau. Như vậy, những
người ngồi làm việc lâu, không thay đổi tư thế cũng
thường bị chứng co cứng cơ. Thời tiết nóng bức mà
Bản Tin Y Tế

số 04/2016

vận động cơ thể sẽ ra nhiều mồ hôi gây mất nước
và mất muối cũng rất dễ bị chuột rút khi vận động
mạnh và kéo dài.
Những người sử dụng một số loại thuốc chữa bệnh
như statin, prednison, thuốc lợi tiểu làm giảm kali
và manhê cũng dễ bị chuột rút. Bệnh nhân bị các
bệnh: tiểu đường, Parkinson, đường huyết thấp,
thiếu máu, bệnh tuyến giáp, bệnh thận đang lọc
máu, rối loạn tuần hoàn, bệnh giãn tĩnh mạch chi
dưới đều dễ bị chuột rút. Thai phụ hay bị chuột rút
từ tháng thứ 6 trở đi của thai kỳ do thiếu calcium,
phospho, magnesium, do sức nặng và độ lớn của tử
cung chèn ép vào các mạch máu ở chi dưới hoặc do
các cơ ở chi dưới phải mang sức nặng của cơ thể.


Cách xử trí khi bị chuột rút

Đang vận động bất ngờ bị chuột rút sẽ rất đau bắp
thịt, khiến phải dừng lại ngay không cử động được
nữa. Muốn khỏi đau nhanh chóng cần thực hiện các
thao tác sau đây: dừng vận động, cố gắng thả
chùng chi bị bệnh để thư giãn bắp thịt đang bị co
rút. Nhẹ nhàng xoa bóp bắp cơ, nếu có dầu nóng
thì thoa dầu lên vùng da của bắp thịt đang bị co rút
rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Nếu chuột rút ở cẳng chân,
bạn nên nhẹ nhàng vươn duỗi cơ theo chiều đối
ngược: kéo đầu ngón chân và bàn chân lên cao
hướng về đầu gối.
Khi bị chuột rút bắp đùi, cần nhờ người khác kéo
thẳng chân ra, một tay nâng cao gót chân, tay kia
đồng thời ấn đầu gối xuống. Trường hợp chuột rút
cơ xương sườn, bạn phải hít thở sâu để thư giãn cơ
hoành đồng thời xoa bóp nhẹ các bắp thịt xung
quanh lồng ngực. Uống nước trà đường nóng, cà
phê pha ngọt, nước oresol, nước cam, nước
chanh... Sau khi đã qua cơn đau, về nhà bạn có thể
tắm nước nóng để thư giãn bắp thịt. Bạn nên đi
giày vừa chân, gót giày không quá cao.
Có thể dùng một số loại thuốc thuốc điều trị chuột
rút như: vitamin E, thuốc thư giãn cơ... Bình
thường chuột rút không kéo dài và không gây nguy
hiểm. Nhưng nếu chuột rút xảy ra khi đang lái xe,
điều khiển máy móc, đang bơi dưới nước... thì có
thể gây tai nạn, chết đuối. Nếu thỉnh thoảng bạn
mới bị chuột rút thì không đáng ngại. Nhưng nếu
bạn thường xuyên bị chuột rút, hoặc bị chuột rút
gây đau đớn, thì cần đi khám bệnh, xét nghiệm để
được chẩn đoán và điều trị đúng bệnh gây ra chuột
rút.


Phương pháp phòng bệnh

Bạn hoàn toàn có thể phòng tránh chuột rút bằng
cách: uống nước đầy đủ, tốt nhất là các loại nước
giàu chất khoáng như: nước oresol, nước chanh
đường muối, nước dừa… trước, trong và sau khi
luyện tập, lao động, đi bộ, leo núi. Khởi động thật
tốt trước khi vận động cơ thể, trước mỗi buổi tập.
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Tập thư giãn cơ bắp trước và sau mỗi lần tập luyện.
Tập vươn duỗi chân vào buổi tối trước khi đi ngủ
và buổi sáng khi thức dậy. Khi ngồi, co bàn chân
về phía đầu gối càng cao càng tốt, để máu dễ dàng
lưu thông ở bắp thịt cẳng chân. Thực hiện chế độ
dinh dưỡng cân bằng, đủ các chất: đạm, đường,
béo, vitamin và khoáng chất. Hạn chế dùng các
chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia. Ðiều trị tích
cực các bệnh là nguyên nhân gây chuột rút nói trên.
ThS. Phạm Vũ Hoàng

Rối Loạn Tính Khí
Bác sĩ Nguyễn Xuân Cẩm

Chúng ta thường nói đến bệnh tim, phổi, gan ruột,
thận v.v. chứ ít khi nghe nói đến bệnh rối loạn về
TÍNH KHÍ (r ltk). Nếu có chăng là tình tr ạng
tinh thần sa sút, hoặc buồn nãn, sao có thể là bệnh
được?
Tuy nhiên, về y học, đây là một bệnh đúng nghĩa
của nó với đầy đủ các yếu tố nguyên do, triệu
trứng, sinh hóa học, cách chữa trị tại Tây phương,
một số lớn bệnh nhân tại các viện tâm thần là bệnh
rối loạn tính khí.
Riêng đối với người tỵ nạn chúng ta thì với một
quá khứ nhiều đau buồn tủi hận, khóc không nên
tiếng, nói không nên lời, cộng thêm nay phải sống
trên miền đất lạ ngôn ngữ văn hóa khác biệt, công
ăn việc làm khó khăn, thì tinh thần dù sắt đá đến
mấy chắc rồi cũng phải bị ảnh hưởng không ít thì
nhiều. Cho nên trong hoàn cảnh đặc biệt này, đã
không ít người Việt tỵ nạn mắc phải bệnh rối loạn
tính khí.
Nguyên do và ai thường mắc bệnh
Rối loạn tính khí thường xảy đến cho phái nữ nhiều
hơn phái nam (tỷ lệ 2/1), cho giai cấp thấp hơn là
thượng lưu. Rối loạn tính khí có ở bất cứ tuổi nào
từ trẻ con đến người già.
Tỷ lệ mắc bệnh trong dân chúng là 5% đến 8% (cứ
100 người thì có từ 5 đến 8 người bị bệnh). Yếu tố
gây ra bệnh có nhiều và thường có liên hệ với
nhau:
 Có những người bị rối loạn tính khí vì thừa
hưởng các yếu tố di truyền, cha truyền con nối,
vì có 'tạng' của người này. Hầu như họ đã thấy
không vui ngay từ thuở mới lọt lòng mẹ và khó
có một nụ cười nơi họ, ngay cả những lúc đối
với người khác là một điều vui nhất, ví dụ trúng
số độc đắc! Các cụ xưa thường cho đó là những
gia đình thiếu âm đức nên con cháu phải lãnh
hậu quả. Chuyện tin hay không tin là còn tùy ở
mổi người, nhưng nay thì khoa học đã chứng
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minh được rằng rltK là do di thể (gene) của tế
bào người bệnh thiếu mất đi một vài chất đạm,
hoặc vì một số chất đạm không được sắp xếp
đúng vị trí. Trong tương lai, với tiến bộ của
khoa học, chúng ta hy vọng rằng căn bệnh sẽ
được trữa trị tận gốc bằng cách thay thế di thể
hư xấu bằng những di thể nguyên lành.
 Có những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng mạnh
đến tinh thần và gây ra bệnh: nhà tan cửa nát,
gia đình ly tán chết chóc vì thiên tai hay do
người làm ra, hoặc gia đạo xáo trộn, cha mẹ hết
còn bảo được con cái, tình nghĩa phu thê hết
còn mặn nồng, thất bại trong công việc làm ăn,
thi cử, trong tình trường v.v.
 Có những người có loại cá tính đặc biệt dễ đưa
đến rối loạn tính khí: những người quá nhiều
thắc mắc đến độ bị ám ảnh, những người chỉ
chấp nhận những gì toàn thiện toàn mỹ mà thôi,
những người thiếu tự tin, có định kiến là hễ làm
gì cũng đều thất bại.
 Ngoài ra cũng phải kể đến một số nguyên do
hiển nhiên như chấn thương sọ não, cảm cúm,
những bệnh cần điều trị lâu ngày như tiểu
đường, lao phổi, ung thư, bệnh mất trí, liệt nửa
người vì tai biến mạch máu não.
 Yếu tố về sự vận hành của các chất hóa học tại
não bộ cũng được các nhà khoa học nêu ra. Ðó
là sự mất quân bình của các chất này tại những
điểm giao nối giữa tế bào thần kinh, hoặc được
tiết ra không đủ lượng, hoặc bị trung hòa quá
nhanh.
Triệu chứng bệnh rối loạn tính khí
Việc định bệnh rối loạn tính khí thường là do bác sĩ
khu vực hay bác sĩ tâm thần, qua câu chuyện tiếp
xúc với bệnh nhân nền văn hóa và ngôn ngữ khác
biệt với chúng ta, hơn nữa vì tỷ lệ người bản xứ bị
rltK tương đối cao, nên khi tiếp xúc với bệnh nhân
Việt nam thường có định kiến là họ cũng cùng một
chứng bệnh như người da trắng. Vì vậy, có những
trường hợp được cấp thuốc chống suy nhược và
người bệnh - thật ra là họ chỉ có một vài phản ứng
về tâm tình và xúc cảm nhất thời đối với hoàn cảnh
đặc biệt nào đó - đã không ngần ngại vứt thuốc đi
và thôi không cần gặp mặt ông/bà bác sĩ ấy nữa!
Dưới đây là một số triệu chứng rối loạn tính khí
được soạn thành câu hỏi và nếu bạn trả lời 'có'
trong 4 hoặc 5 câu thì có thể bạn đã bị chứng bệnh
trên rồi đó, và cần được chữa trị ngay.
1. Bạn có cảm thấy hết hứng thú hay để ý trong
công việc, trong sự giải trí, trong chính bản thân
mình như làm vệ sinh cá nhân, vấn đề tình dục
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v.v.? Bạn luôn bồn chồn trong dạ, bắt đi đi lại
lại trong phòng, hai bàn tay xoắn lại với nhau?
Bạn hết còn muốn gặp bất cứ ai, thích ngồi im
một mình và thở dài thườn thượt?
2. Bạn có cảm thấy mình là người vô dụng, mình
là kẻ đã phạm tội và cứ nhắc đi nhắc lại chuyện
quá khứ : những lỗi lầm xa xưa dù nhẹ đến mấy
bạn vẫn cho là trọng tội khó bề tha thứ được?
Bạn có cho tương lai là đen tối không lối thoát
không? Còn với hiện tại, bạn cho là buồn chán
thiếu hạnh phúc, nhất là vào buổi sáng sớm khi
mới thức dậy? Bạn có hay than van với người
khác và là người dễ chảy nước mắt không?
3. Bạn có thấy khó khăn khi phải suy nghĩ một
vấn đề gì không? Bạn tập trung tư tưởng được
không, hay vừa mới định trí vào một việc gì thì
tư tưởng hay thoáng đi mất? Nếu cần quyết
định thì có còn dễ dàng như trước nữa không?
Trí nhớ có bị kém đi không?
4. Bạn có thấy ăn mất ngon, hoặc không ăn nữa
không? (đưa đến việc sút cân có thể từ 10 đến
12 kí lô). Bạn có thêm chứng táo bón, nhức đầu,
tiểu tiện khó, kinh nguyệt không điều? Bạn có
khó khăn trong việc dỗ giấc ngủ, hoặc thức dậy
quá sớm (khoảng 1-2 giờ sáng) rồi không ngủ
lại được nữa không? Bạn có chiêm bao mộng
mị toàn là chuyện buồn không? Khi thức dậy,
có cảm thấy kiệt lực, sợ hãi vì lại phải đối diện
với một ngày mới?

5. Bạn có hay lo âu thái quá về bệnh tật và gán
cho mình hết bệnh nọ đến bệnh kia? Hoặc cảm
thấy như là trong cơ thể thiếu mất đi một bộ
phận nào đó?
6. Bạn có thấy môi truờng, quang cảnh xung
quanh mình là xa lạ, khác biệt và không còn
thực nữa không? Ví dụ bạn cảm thấy căn nhà
đang ở là hình tròn, nghiêng về một phía nào
đó? Bức màn lung lay ban đêm là bóng người
thân trở về? Ngay chính bạn có thấy khác và
không còn là bạn nữa không?
7. Bạn có suy nghĩ nhiều về cái chết? Bạn có ý
nghĩ kết liểu cuộc đời mình và có tâm sự với ai
về điều đó không?
Các loại Rối Loạn Tính Khí
Trầm cảm loại nhẹ (mild depr essive disor der Neurotic depression).
Do hoàn cảnh bên ngoài tạo nên, ví dụ mất việc,
cháy nhà, con cái thiếu sự hiếu thảo, vợ chồng mất
hòa khi bị hư thai v. v. Có thể có các triệu chứng
trên nhưng ở vào thế nhẹ. Ngoài ra có thêm các
triệu chứng thần kinh bị kích thích như lo âu, sợ
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hãi, bị ám ảnh. Nói chung, chứng trầm cảm loại nhẹ
có diễn biến tốt.

Trầm cảm loại nặng (Sever e depr ession disor der
- Psychotic depression)
Do 'tạng' của bệnh nhân phát sinh tự nhiên hay do
vì hoàn cảnh, thường có đầy đủ các triệu chứng
trên. Ngoài ra, bệnh nhân đặc biệt có thêm hai triệu
chứng có thể lẫn lộn với tâm thần phân liệt (mất
trí):


Hoang tưởng (delusion) phạm tội, dù cho đó là
một điều lầm lỗi nhỏ như đậu xe trái phép, và có
thể sẽ bị trừng phạt nặng; hoang tưởng bị bệnh
trầm trọng như ung thư; trong cơ thể bị mất đi
một bộ phận; hoang tưởng có người theo dõi để
ám hại mình



Ảo giác về nghe, như có tiếng nói của ai đó
trong tai mình, thường là mắng nhiếc, chê bai
mình.

Trầm cảm loại ủ dột héo hắt (involutional melancholie):
Bắt đầu xảy ra từ 40 tuổi trở lên. Ðặt biệt loại bệnh
nhân này hay có bệnh tưởng tượng, nét mặt buồn
thảm, không còn thiết tha chú ý gì đến chuyện xảy
ra chung quanh mình, hay thở dài thườn thượt, hai
bàn tay xoắn lại với nhau khi đi lại trong nhà.

Hưng cẳm (mania):
Hiếm hơn trầm cảm, nhưng khó trị hơn. Các triệu
chứng chính là bệnh nhân cảm thấy tinh thần hưng
phấn, rất lạc quan, nói luôn miệng từ vấn đề nọ
sang vấn đề kia, cười đùa có vẻ thích thú, làm việc
liên tục không ngừng nghỉ, ăn nhiều ngủ ít, có khi
uống rượu lu bù, tiêu tiền vung vít.
Chứng hưng cảm có thể xảy ra đơn phương hoặc
xảy ra sau một thời gian bị chứng trầm cảm.
Vấn đề điều trị
Có thể điều trị tại gia hoặc tại viện, tùy theo tình
trạng nặng nhẹ, nhất là nếu có sự đe dọa người bệnh
tự hủy mình.
Các phương pháp điều trị gồm có: tâm lý trị liệu,
thuốc uống và chạy điện, các phép trị liệu bổ túc
cho nhau (khoa tâm lý trị liệu thường do một nhà
tâm lý đảm trách, bệnh nhân nói lên vấn đề của
mình để nhà chuyên môn giải thích và tìm hộ lối
giải quyết, nhưng chính bệnh nhân phải đóng vai trò
quyết định)
Bệnh rối loạn tính khí nếu không được chữa trị, có
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thể diễn tiến như sau:




Tự nhiên khỏi, nhưng có thể tái lại.
Bệnh trở thành kinh niên.
Bệnh nhân có thể tự kết liễu đời mình

Những gì người bệnh nên làm để tự giúp mình

患上情緒紊亂症。
患上情緒紊亂症的人口比率是5%至8%(每一百個人有五至
八人患病)。病的因素是多方面和互相連關的。
有些病患者的病因是遺傳基因，一代傳代，從出生已悶
悶不樂，難有笑容，甚至有些事情對於他人是一件非常



Nên tâm sự nỗi khổ tâm, điều lo lắng của mình
với người khác, chứ đừng ấp ủ riêng cho mình;
nếu khóc lên được là một cách làm vơi bớt đi
sự sầu muộn.



Nên đi ra ngoài nhìn trời nhìn cảnh, cơ thể có
dịp hoạt động, giúp bạn dễ ngũ hơn.



Ðừng dùng rượu để giải sầu, cố ăn uống để sức
khỏe không bị sa sút.






Làm cho tâm chí được nghỉ ngơi, thoải mái, ví
dụ bằng phương pháp Thiền, Yoga v.v.

開心的事，例如獲得頭獎。古人有說祖先缺乏道德所以
下一代要成受這因果，信或不信是每個人的觀念。但目
前科學己經證明患上精神紊亂症的病患者是因他的遺傳
基因缺少了一種蛋白質，或一些蛋白質沒有分配在適當
的位置。希望將來科學的進步可以用健康的基因代換缺
陷的基因來徹底根治這病。


人禍導至家破人亡，或家庭糾分，孩子不受教，夫
妻感情冷漠，工作，事業，學業和愛情失敗等等。


Phải biết chấp nhận con người của mình cả cái
tốt lẫn cái xấu.
Nhìn khía cạnh xấu của sự việc với một nhãn
quan mới, không cho là đáng quan tâm lắm.
Tìm ra một hướng mới cho tư tưởng và hành
động. Ðừng ngại nếu có sự sai quấy hay lỗi
lầm vì nhờ đó mà ta học hỏi được thêm.

周圍環境影響到心理健康導至情緒紊亂症：因天災

因人個性異常亦容易患上精神紊亂症：例如有些人只
能接受完美，缺乏自信心和固執的觀念，認為不論自
己做什麼都是失敗。



另外亦要提到一些顯然的因素，例如腦部受傷，感
冒，慢性病症如糖尿病，肺癆，癌症，精神分裂症，
因腦部血管受損而半身不遂。



科學家同時提到腦部化學質的運作也是其中的一個因
素。腦分泌在腦細胞的交點不平衡，或分泌量不足，
或中和得太快。

情緒紊亂症

精神紊亂的症狀
診斷病症方面，通常是由家庭醫生或精神專科醫生經過

我們通常提到的疾病都是心臟、肺、肝、腸和腎病，而

病患者或他們的家屬接觸、交談來了解他們的病況。然

很少提到情緒紊亂症。如果有的話，也只是提到心情不

而西方醫生的文化和語言與我們不一樣，加上英國人患

好或憂愁，怎麼可說是一種病症呢？

上精神紊亂症比率較高，所以他們接觸越南病患者時就
按照醫治本地病患者一樣。其實病患者是因一時之間不

然而在醫學上情緒紊亂是一種病症，它包括病因、症

能適應某環境的轉變而影響到他們的精神和情緒，而醫

狀、生理化學和治療法。在精神醫院留醫者，大部份是

生只給他們一些抗抑制劑。因此他們沒有遲疑地把藥物

患上情緒紊亂症的病患者。

丟掉也都不再去看醫生了！

特別對於我們來自越南的難民，不但經歷過無數的傷心

以下是一些關於精神紊亂病症的問題，如果你的問答有

和苦難，同時離鄉別井的生活，語言不通，風俗習慣不

四至五題是肯定的話，你極有可能患此病和需要立刻請

同，就業困難，生活在這種環境之下，不管精神如何堅

求醫治。

強多多少少都會有所影響。在這特殊的情況之下不少來
自的越南難民患上情緒紊亂症。

病的成因和誰常患此病？
通常女性比男性較容易患上情緒紊亂症，比率是2/1，下
層階級比上層階級患病率較高。不論年齡長幼都有可能
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1. 你是否對工作，娛樂，個人衛生，情慾等等失去興
趣？你經常悶悶不樂，坐立不安在房中走來走去，兩
手扭在一起？逃避接觸他人，只想孤獨一人心事重
重、嘆氣？
2. 你是否感到自己無用，罪疚和重複提起往事：小小的
過錯都耿耿於懷，充滿罪疚感？你是否感到前途是黑
暗無路可行？特別在早上起床的時候，對現今的生活
Trang 10

3.

感到沒有興趣和幸福？ 你是否經常向他人訴怨言和容

觀，講話不停，話題常轉，開心興奮，工作不

易哭泣？

停，食慾增多，睡眠減少，有時候飲酒過量，胡
亂花錢。

你是否感到思考困難？不能集中精神，或主意力容
易消失？你是否感到難作決定？記憶力比以往退減？

4. 你是否失去胃口？(導至體重下降從十至十二公斤)。

病患者可能只患上躁狂症，或患上憂鬱症一段時間之後再
患上躁狂症。

你同時有便秘，頭痛，小便困難，月經失調？你是否
有睡眠困難，或早起 (約凌晨一至二點) 4. 醒後難再

入睡？你是否發惡夢？醒後疲倦、無力，恐怕要面
對新一日的挑戰？
5. 你是否擔心自己身體有病和總是懷疑自己這裹有

治療的方法
病患者可以在家中或醫院接受治療，這要根據病患者的病
況，特別注意病患者有傷害自己的念頭。

病，那裹有病？或感到身體內缺少了一部份？
治療方法包括：心理治療，服藥和電療，各種治療方法有
6. 你是否感覺到你周圍的生活環境變成陌生，異常，

互相配合作用(心理治療通常由心理醫生擔責，病患者向

和與現實脫節？例如你感覺到你正在住的房屋是圓

心理醫生敘述他們的問題，然後讓專家解釋和提議解決辦

形，傾斜在一邊？窗簾的吹動認為死了的親人顯身？

法，而最重要的是病患者的參與和自作決定)

7. 你是否經常想到死亡？ 有自殺的意念和向別人傾訴？
如果情緒紊亂症沒有接受治療，可能會有以下的進展：

各種精神紊亂


輕度抑鬱症
(Mild depressive disorder-neurotic depression)
由周圍環境因素，例如失業，火災，兒女不孝，因流



自然康復，但是有可能復發



成為慢性病



病患者有可能自我結朿自己的生命

病患者應該如何去幫助自己

產使到夫妻不和等等。有以上提及的各種症狀但比較
輕。另外有各種刺激神經的病症例如擔憂，驚嚇，困



哭也是一種方法去減低憂愁。

擾。總而言之輕度抑鬱症是有緩解的可能。



應該向他人傾訴心事，憂慮，不要藏在心裏；開聲大
應該有室外活動，天然景色和身體活動幫助容易入
睡。

嚴重抑鬱症
(Severe depression disorder- Psychotic depression)
由病患者的本性或環境的因素，他們都有以上提及到



不要飲酒解愁，飲食均衡防止身體衰弱。



做放鬆運動使到心境平靜，例如靜坐，瑜伽等等，

的症狀，同時還有兩種症狀會被誤認是精神分裂病



接受人是有優點同時也有缺點。

症：



用樂觀的態度去看事情，不要每事都看得太嚴重。





為自己思想和行為尋找新的方向。如果遇到困難或過

幻想(Delusion) 犯罪感，雖然是小小的過失，例如
不合法拍車，感到會遭非常嚴重懲罰；幻想患上嚴

錯不要難過，因這些挫折才會使你學習進步。

重的疾病例如癌症；身體內缺少了一部份；幻想有
人監視且要陷害自己。


幻覺，聽到他人在耳中講話，通常是責備，議論自
己。

Mọi thư từ và bài vở, xin gởi về địa chỉ:


更年期憂鬱症 (Involutional melencholie)：病發在四
十歲以上。此病的特點是病患者同時患上幻想症，
表情冷漠，對周圍的事物失去興趣，經常嘆氣，雙
手扭在一起，在房中坐立不定，走來走去。



躁狂症 (Mania) 患上躁狂症比憂鬱症的機會較底，
但醫治比較困難。病患者感到精神興奮，非常樂
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Website: www.vmhs.org.uk
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The Bilingual Counselling Project is funded by the City
Bridge Trust, the City of London Corporation’s Charity.

Dự án Tư Vấn Tâm Lý Song Ngữ

Bilingual Counselling Project

雙語心理輔導服務

st

As from 1 June 2015, Vietnamese Mental
Health Services will start a new and the first
dedicated counselling service for Vietnamese
community in London.

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2015, Hôi Tâm Thần 從 2015 年 6 月 1 日，越南心理保健
Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ mới là Dịch Vụ
服務將在倫敦為來自越南社區群眾提
Tư Vấn. Đây cũng là Dịch Vụ Tư Vấn đầu
tiên dành riêng cho cộng đồng người Việt ở 供第一個專業的心理輔導服務
Counsellor is member of BACP and can London.
輔導員是 BACP 認可的，可提供越南
provide counselling in Vietnamese and Chuyên Viên Tư Vấn của Hội được công nhận
和粵語心理輔導。
Cantonese.
bởi BACP và có thể cung cấp tư vấn bằng tiếng
The aims of this project are to provide Việt và tiếng Quảng Đông.
心理輔導服務的宗旨是為在倫敦的來
linguistically and culturally appropriate
counselling service to the people from Viet Mục đích của dự án này là cung cấp dịch vụ 自越南民眾提供適當語言和文化的心
Nam in London and to work in partnership tư vấn về ngôn ngữ và văn hóa thích hợp cho
理輔導服務，並和越、華社區組織共
with Vietnamese community organisations người dân từ Việt Nam ở tại London và họp
tác
với
các
tổ
chức
cộng
đồng
Việt
Hoa
để
to promote and raise awareness of “Talking
同促進和提高“談話治療”的意識。
thúc đẩy và nâng cao nhận thức về "Đàm
Therapies”.
thoại trị liệu – Talking Therapies".
轉介接受：
Referrals are accepted from:
GPs; hospitals; psychiatrists; Community Hội nhận giới thiệu:
由醫療、社會服務或慈善機構、越、
Mental Health Teams; Improving Access to Từ các tổ chức Y Tế, Xã Hội, các Hội Ðoàn
Psychological Therapies Teams; Vietnamese người Tỵ Nạn từ Việt Nam giới thiệu, hoặc 華社區團體和個人轉介。
community and voluntary organisations and bệnh nhân và thân nhân tự đến gặp Hội.
需要詳細資料，請聯絡:
self-referral
Nếu
cần
thêm
chi
tiết,
xin
liên
lạc:
For further information, please contact:
越南心理保健服務
Hội Tâm Thần Việt Nam
Vietnamese Mental Health Services
25 Fair Street, London SE1 2XF
25 Fair Street, London SE1 2XF
25 Fair Street, London SE1 2XF
Tel. 020 7234 0601
Tel. 020 7234 0601
Tel. 020 7234 0601
Email: info@vmhs.org.uk
Email: info@vmhs.org.uk
Email: info@vmhs.org.uk
Website: www.vmhs.org.uk
Website: www.vmhs.org.uk
Website: www.vmhs.org.uk
Dịch vụ này được tài trợ bởi City Bridge Trust, 此服務是由 City Bridge Trust, the City
This Project is funded by City Bridge Trust,
the City of London Corporation’s Charity
of London Corporation’s Charity 資助
the City of London Corporation’s Charity.

Mẫu Đơn Quyên Góp 捐款表格

(Donation Form)

Nếu bạn muốn quyên góp cho Hội Tâm Thầ n Việ t Nam, xin điền vào mẫu đơn này và đính kèm ngân phiếu gửi về địa chỉ của Hội:

若您願意捐助越南心理保健服務，請填妥下例表格和支票一齊寄回本會
Vietnamese Mental Health Services

25 Fair Street, London SE1 2XF
Tel. 020 7234 0601
Fax 020 7407 7500
Họ & Tên người quyên góp 捐款人姓名 Name :
Địa chỉ - 地址 Address:

Điện thoại—tel. - 電話:

Email - 電郵 :

Tôi tình nguyện đóng góp - 本人願意捐助– I would like to donate:
□ £300

□ £200

□ £100

□ £50

□ £20

□ £10

□ hoặc số tiền 其他數目

£

Ngân phiếu xin đề 支票抬頭請寫: Vietnamese Mental Health Services.
Nếu có thắc mắc xin liên lạc Hội - 若有任何疑問請聯絡本會:
Fax -傳真: 020 7407 7500

Email -電郵: info@vmhs.org.uk

Xin cám ơn sự đóng góp quí báu của quí vị.
Bản Tin Y Tế

số 04/2016

Điện thoại — 電話

020 7234 0601

Mạng Website 綱址: www.vmhs.org.uk

謹此感謝諸位的捐款

Thank you
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