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Bệnh Tâm Thần: Lầm Tưởng và Sự Thực 

Các bệnh về tâm thần rất phổ biến. Chúng cũng bị nhiều người hiểu sai. Những người mắc bệnh 

tâm thần thường bị kỳ thị bởi những người nghĩ rằng đó là một tình trạng bất thường. Sự thật là, 

bệnh tâm thần có thể xảy ra với bất cứ ai. Hãy trang bị cho bản thân quý vị những thông tin này, 

sau đó sử dụng kiến thức của quý vị để chỉ cho những người khác biết và tiếp cận với những 

người bị bệnh tâm thần xung quanh quý vị. 

Lầm Tưởng: Không có hy vọng nào cho những người bị bệnh tâm thần. 

Sự Thực: Hiện có nhiều phương pháp điều trị, dịch vụ và các hệ thống hỗ trợ cộng đồng hơn bao 

giờ hết, và nhiều phương pháp, dịch vụ và hệ thống hỗ trợ cộng đồng đang được phát triển hơn 

trước. Những người bị bệnh tâm thần sống một cuộc sống năng động, hiệu quả. 

Lầm Tưởng: Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho người bị bệnh tâm thần. 

Sự Thực: Quý vị có thể làm nhiều thứ, bắt đầu bằng cách quý vị nói và hành động. Quý vị có thể 

tạo một môi trường mà xây dựng dựa trên thế mạnh của con người và thúc đẩy sự hiểu biết. Ví 

dụ: đối xử với những người bị bệnh tâm thần một cách tôn trọng và coi trọng phẩm giá, giống 

như cách quý vị đối xử với bất kỳ người nào khác.  

Lầm Tưởng: Người bị bệnh tâm thần thường hung dữ và không thể lường trước được. 

Sự Thực: Thực sự, đa số những người bị các tình trạng sức khỏe tâm thần thì không hung dữ hơn 

bất kỳ ai khác. Những người bị bệnh tâm thần có nhiều khả năng là nạn nhân của tội ác hơn. Có 

thể quý vị biết ai đó bị bệnh tâm thần mà không hề nhận ra điều đó. 

Lầm Tưởng: Bệnh tâm thần không ảnh hưởng đến tôi. 

Sự Thật:. Bệnh tâm thần phổ biến một cách đáng ngạc nhiên; chúng ảnh hưởng đến gần như mọi 

gia đình ở Mỹ. Bệnh tâm thần không phân biệt ai - chúng có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai. 

Lầm Tưởng: Bệnh tâm thần được gây ra do sự suy nhược tính cách. 

Sự Thực: Bệnh tâm thần là một sản phẩm của sự tương tác của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã 

hội. Các ảnh hưởng xã hội, như việc mất đi một người thân yêu hoặc mất việc, cũng có thể góp 

phần vào sự phát triển của các vấn đề sức khỏe tâm thần khác nhau. 

Lầm Tưởng: Một khi hình thành bệnh tâm thần, con người sẽ không bao giờ phục hồi được. 

Sự Thực: Các nghiên cứu cho thấy hầu hết những người bị bệnh tâm thần tiến triển và nhiều 

người phục hồi hoàn toàn. Việc phục hồi liên quan đến quá trình người ta có thể sống, làm việc, 

học tập, và tham gia đầy đủ vào cộng đồng của mình. Đối với một số cá nhân, phục hồi là khả 

năng sống một cuộc sống trọn vẹn và hiệu quả. Đối với những người khác, phục hồi ý nói việc 

giảm hoặc thuyên giảm hoàn toàn các triệu chứng. Khoa học đã chỉ ra rằng niềm hy vọng đóng 

một vai trò không thể thiếu trong việc phục hồi của một cá nhân. 

Lầm Tưởng: Trẻ em cư xử không đúng hoặc thất bại ở trường chỉ là để được chú ý.  

Sự Thật: Các vấn đề về hành vi có thể là triệu chứng của các vấn đề về tình cảm, hành vi hoặc 

tâm thần hơn là cách thức tìm kiếm sự chú ý không thôi. Trẻ em có thể thành công ở trường nhờ 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, sự chú ý và hiểu biết hợp lý. 


