
CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN TỚI STRESS



1. STRESS LÀ GÌ

• Stress , tất cả những sự việc, những hoàn cảnh trong các
điều kiện sinh hoạt xã hội, trong mối quan hệ phức tạp giữa
người và người, tác động vào tâm thần, gây ra những cảm xúc
mạnh, phần lớn là tiêu cực: sợ hãi, lo lắng, buồn dầu, tức giận
ghen tuông, thất vọng...

• Ai cũng bị stress, stress là một phần tất yếu của cuộc sống. 

• Stress đặt chủ thể vào một mô hình dàn xếp với môi 

trường xung quanh.

• Trong các điều kiện thông thường, stress là một đáp ứng 

thích nghi bình thường về mặt tâm lý, sinh học và hành 
vi



PHÂN LOẠI CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN ĐẾN STRESS

1. Theo khuynh hướng thu hẹp

• Bệnh tâm căn Hysteria

• Bệnh tâm căn suy nhược

– Bệnh tâm căn ám ảnh

– Bệnh cơ thể tâm sinh

– Tíc, đái dầm, nói lắp …

2. Khuynh hướng mở rộng

– Lo âu

– Trầm cảm

– Nghi bệnh

– PTSD

– ….



PHÂN LOẠI CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN ĐẾN 
STRESS THEO ICD 10(TCYTTG)

• F40- F48: “Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan 

đến stress và dạng cơ thể”.

• F40: các RL lo âu ám ảnh sợ

• F41: các RL lo âu khác

• F42: RL ám ảnh cưỡng bức

• F43: phản ứng với stress trầm trọng & RL sự thích ứng

• F44: các RL phân ly

• F45: các RL dạng cơ thể

• F48: các RL tâm căn khác



2. CÁC TÁC NHÂN GÂY STRESS
( STRESOR)

2.1. Các tác nhân bên ngoài .

2.1.1. Các tác nhân từ môi trường tự nhiên:

• Động đất, sóng thần, lụt lội, hạn hán, biến đổi khí hậu…

2.1.2. Các tác nhân xã hội:

• Chiến tranh.

• Mất ổn định kinh tế - chính trị - xã hội.

• Dịch bệnh.

• Xung đột giữa cá nhân - cá nhân, cá nhân - XH

• Xung đột gia đình, tôn giáo, sắc tộc, giới, giữa các thế 
hệ 

• Sức ép công việc.



2. CÁC TÁC NHÂN GÂY STRESS
(STRESOR)

2.2. Các tác nhân bên trong

• Vai trò của nhân cách:

• Các loại NC có nguy cơ cao bị Stress:

-NC yếu, NC ranh giới, NC phụ thuộc, NC bệnh chống xã
hội…

- Đặc điểm: thiếu ý chí, thiếu nghị lực, nhút nhát, tự 
ti, mặc cảm, thiếu kìm chế, dễ bùng nổ, xung đột v.v…

• Vai trò của cảm xúc: thất vọng, lo lắng, buồn rầu, sợ hãi, 
tức giận, cảm xúc không ổn định…

• Xung đột nội tâm (conflit psychique).

• Vai trò của cơ thể: bệnh cơ thể. 



2. VAI TRÒ CỦA NHÂN CÁCH

• Stress gây bệnh và thể bệnh phụ thuộc chủ yếu vào nhân cách

• Nhân cách yếu, lãng mạn, văn nghệ sỹ

• Nhân cách khép kín

• Nhân cách vững mạnh, có lý tưởng: 



VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ THỂ

1. Vai trò của môi trường

- Cảm ứng những nét tiêu cực, gây trạng thái bệnh lý tập thể
và ngược lại

- Chia sẻ gánh nặng trong tập thể

2. Vai trò của cơ thể

- Cơ thể khỏe mạnh là hỗ trợ tốt cho nhân cách, và ngược lại

- Nhân tố cơ thể và stress gắn kết mật thiết với nhau trong
bệnh tâm căm



3. TÍNH CHẤT VÀ PHƯƠNG THỨC GÂY 

BỆNH CỦA CÁC NHÂN TỐ GÂY  STRESS

Đa dạng, phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

A, Cường độ của stress, thời gian tác động của stress

B, Một hoặc nhiều stress kết hợp.

C, Xuất hiện ngay sau stress hoặc một thời gian ngấm sang chấn

D, Stress là nguyên nhận trực tiếp hoặc là yếu tố thúc đẩy

E,  Ý nghĩa thông tin của stress.

G, Sự chuẩn bị của cơ thể và tâm thần với stress, khả năng 

kiểm soát, thông tin phản hồi, dự đoán trước stress.

H, Khả năng tìm nối thoát khi gặp stress

I, Những stress gây phân vân giao động thì dễ gây bệnh



4. NHỮNG NHÓM NGƯỜI CÓ NGUY CƠ 

CAO BỊ STRESS

• Giới: nữ.

• Tuổi: 

- Trẻ em: mồ côi, không nơi nương tựa

- Người già: cô đơn.

• Tình trạng hôn nhân: sống độc thân, góa bụa, ly hôn.

• Kinh tế - xã hội: thấp kém.

• Nghề nghiệp: những người chơi chứng khoán, phi công, doanh 
nhân, nhân viên y tế, các chính khách...

• Dân tộc: ít người.

• Những người bị thiệt thòi do bệnh(tâm thần, nghiện ma túy, 
HIV...), do chiến tranh (thương bệnh binh, mất người thân...), 
nhân cách yếu



5. HẬU QUẢ CỦA STRESS

• Gây ra các rối loạn cơ quan nội tạng, bệnh cơ thể tâm 

sinh (bệnh lý tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, dị ứng, tiết niệu 

sinh dục…) 

• Các chứng bệnh tâm căn.

• Các trạng thái loạn thần cấp, trầm cảm, lo âu.

• Con đường tìm đến chất gây nghiện

• Làm trầm trọng thêm các bệnh cơ thể, tâm thần sẵn có 

hoặc làm mất bù, tái phát một bệnh cơ thể, tâm thần 

tiềm tàng hoặc đang ổn định.   



TRẮC NGHIỆM HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN 

• Test Beck

• Zung

• HAM

• MMPI



6. CHĂM SÓC CÁC RỐI LOẠN DO STRESS

1. Chăm sóc tâm lý:

• Thái độ với gia đình và người bệnh: giải thích, tạo
niềm tin và sự chia sẻ. 

• Nhận thức - hành vi: tạo sự thích nghi cao

• LP gia đình 

• Thư giãn luyện tập: loại trừ lo âu

• Yoga: tăng sức chịu đựng với stress

2. Điều trị bằng thuốc:

Là pp điều trị triệu chứng


