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Đau khổ và COVID-19: Đau khổ và COVID-19: 
Tờ chỉ dẫn thực tế dành cho Tờ chỉ dẫn thực tế dành cho 
người lớn tuổi người lớn tuổi 

COVID-19 đã khiến nhiều người trải nghiệm sự đau khổ và mất mát ở mức độ cao trên 
toàn thế giới.1, 2 Là một người lớn tuổi, quý vị có thể phải đương đầu với những mất mát 
khác trong cuộc sống của mình (sự đi lại, việc làm, mối quan hệ, vấn đề liên quan đến sức 
khỏe, v.v.).3-5 Điều này khiến đặc biệt khó khăn để vượt qua các cảm xúc mất mát và cô 
đơn quý vị có thể trải nghiệm do phải làm theo các hướng dẫn đại dịch. Tuy các hướng 
dẫn đó giúp giữ cho chúng ta được an toàn về mặt thể chất, chúng cũng có thể khiến 
chúng ta phải cách xa với mạng lưới hỗ trợ và các nếp quen thông lệ bình thường.Tờ tài 
liệu thực tế có mục đích giúp quý vị hiểu rọ hơn các cảm xúc quý vị có thể trải nghiệm và 
các phương pháp quý vị và/hoặc người thân quý vị có thể dùng để đối phó trong thời đại 
dịch COVID-19.

Đau khổ là gì? 
Đau khổ là một phản ứng bình thường khi bị mất mát một điều gì hay người 
nào quan trọng với chúng ta. Khi chúng ta trải nghiệm sự mất mát, nó có thể ảnh 
hưởng đến sự ý thức về bản thân chúng ta và gây xáo trộn đáng kể cho lối sống thường lệ 
của chúng ta cũng như cách chúng ta tương tác với những người khác.6, 7 

Trong thời gian đại dịch, quý vị có thể sống qua:
• việc mất mát người bạn hay người thân 
• việc bị mất việc làm hay thu nhập 
• việc bị mất liên lạc và không có các lễ kỷ niệm bình thường  
• việc mất sự hỗ trợ của cộng đồng hay các mạng lưới hỗ trợ bình thường của quý 

vị. 

Càng bị mất mát nhiều chừng nào thì một người càng khó để xử lý và đối phó. Điều quan 
trọng phải nâng cao nhận thức của điều này bằng cách nói về đại dịch và các mất mát 
chúng ta gặp phải, để chúng ta có thể nhận biết chúng ta đang gặp khó khăn về mặt nào 
và nhờ sự giúp đỡ nếu và/hoặc khi chúng ta cần đến nó.
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Các dấu hiệu đau khổ
Không có cách nào gọi là “đúng” để thương tiếc, đau khổ vì mất mát. Mọi người trải 
nghiệm sự mất mát một cách khác nhau và trải nghiệm thường hình thành bởi chính trải 
nghiệm của quý vị đối với sự mất mát, bởi văn hóa và hệ thống niềm tin của quý vị, cũng 
như bởi mạng lưới hỗ trợ của quý vị. Tuy nhiên, chúng ta thường trải nghiệm một số các 
cảm xúc và hành vi chung khi sầu khổ.12, 13 Các điều này bao gồm: 

• cảm thấy buồn và khóc 
• giận dữ với sự việc
• mệt mỏi và việc ngủ bị thay đổi (khó ngủ/ngủ nhiều hơn)
• cảm thấy cô đơn 
• cảm thấy tội lỗi và lo âu đối với tình huống hiện tại
• giảm ý muốn tham gia vào nếp quen hàng ngày của quý vị.12,14

Các loại đau khổ
Quý vị có biết rằng một phản ứng đau khổ “bình thường” có thể kéo dài hàng nhiều tháng? 
Có được một mạng lưới hỗ trợ xã hội lành mạnh, và đáp lại nỗi đau của quý vị với lòng tự 
trắc ẩn và tốt với bản thân có thể có ích để hỗ trợ quý vị bình phục. Điển hình trong thời 
gian của một phản ứng đau khổ “bình thường” quý vị có thể tiếp tục nếp quen sinh hoạt 
hàng ngày của quý vị, tuy điều này có thể cảm thấy khó. Đôi khi, sự đau khổ có thể tiến triển 
thành một điều gì phức tạp hơn đòi hỏi phải có thêm sự hỗ trợ chính thức, chẳng hạn như 
sự điều trị. 

Các loại hình đau khổ khác quý vị có thể trải nghiệm trong thời 
gian đại dịch COVID-19 bao gồm “đau buồn được tiên liệu 
trước,” có thể xảy ra khi chúng ta trông đợi một sự mất mát to 
lớn, hay “đau khổ mà không thể chia sẻ” có thể xảy ra khi chúng 
ta không thể chia sẻ niềm đau của chúng ta với những người 
khác hay dùng các nghi thức chúng ta thường hay sử dụng. Hãy 
tìm đến bác sĩ gia đình của quý vị, một người bạn được tin 
tưởng, hay một đường dây hỗ trợ khủng hoảng tại địa phương 

nếu quý vị thấy mình đang có thêm các cảm giác bị mất mát và đau khổ và chúng cản trở với 
nếp quen hàng ngày, động lực thúc đẩy, các mối quan hệ và sự mạnh khỏe về tâm thần của 
quý vị. 
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Đau khổ và khủng hoảng 
Đại dịch này xảy ra cùng lúc với các sự kiện xã hội, và với các hướng dẫn phải ở yên trong nhà 
đã thay đổi cuộc đời của chúng ta theo nhiều cách. Các thay đổi này đã là một trải nghiệm 
khủng hoảng cho nhiều người lớn tuổi. Khủng hoảng gia tăng việc trải nghiệm sự đau khổ một 
cách khó khăn hơn.15 Nếu điều này đúng với quý vị, hãy nhờ sự hỗ trợ của một nhà chuyên 
môn lâm sàng.15,22  

Làm thế nào để tôi đối phó với sự đau khổ trong lúc đại dịch 
COVID-19? 
• Kết nối thường xuyên với người thân càng nhiều càng tốt (có nghĩa là gia đình, 

bạn bè, những thành viên cộng đồng được tin tưởng) bằng cách dùng phương tiện 
giao tiếp đường dài quý vị chọn (có nghĩa là viết thư, gọi điện thoại, hay dùng công 
nghệ hội thoại qua video). Xin xem phần Các Nguồn Hỗ Trợ để biết các đường dẫn 
để tải xuống và tìm hiểu thêm về việc kết nối thông qua các phương tiện truyền 
thông khác nhau.2,23

• Khi cảm thấy an toàn để làm, “hãy nêu danh và thừa nhận” niềm đau của 
quý vị: Nhận dạng và viết ra những mất mát quý vị đã trải nghiệm. Sau đó nghĩ đến 
các điểm mạnh và các phương pháp đối phó có thể có của quý vị cho mỗi điều đau 
khổ.23, 24 

• Thực hành lòng tự trắc ẩn, và cho quý vị có khoảng không gian và thời gian cần thiết 
để tự chữa lành.23, 25 

• Duy trì các thói quen ăn uống lành mạnh và kết hợp các hoạt động thể dục tại nhà 
vào nếp quen sinh hoạt hàng ngày của quý vị.23

• Đừng ngần ngại tìm sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn khi quý vị cần nó.  

Các nguồn tài liệu hỗ trợ và để đọc thêm được cung cấp dưới đây.
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Các nguồn hỗ trợ 
Để kiểm soát sự đau khổ, do Trung Tâm Cai Nghiện và Sức Khỏe Tâm Thần thực hiện (Centre for Addiction 
and Mental Health, viết tắt CAMH; bấm vào phần chữ màu xanh dương để truy cập):

• CAMH Các Mẹo Vặt Kiểm Soát Đau Khổ Vì COVID-19 (YouTube video) 
• Mất Mát, Đau Khổ, và Bình Phục (nguồn hỗ trợ COVID-19)
• Đau khổ: Đến đâu khi quý vị đang đi tìm sự giúp đỡ
• Đương Đầu với Những Mất Mát và Sự Đau Khổ 

Để kiểm soát đau khổ, do các tổ chức bên ngoài CAMH thực hiện (bấm vào phần chữ màu xanh dương để 
truy cập): 

• Các Nguồn Hỗ Trợ Vì Đau Khổ Trong Thời COVID-19 (Gia Đình Trước Tiên; nguồn hỗ trợ COVID-19)
• Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Thời COVID-19 (Spectrum Health Care; nguồn hỗ trợ COVID-19) 
• Hiểu Sự Đau Khổ Trong Thời Đại Dịch COVID-19 (do Kendra Cherry for VeryWell Mind; nguồn hỗ trợ COVID-19)
• Hiểu và Đối Phó với Sự Mất Mát và Niềm Đau Khổ [Hội Sức Khỏe Tâm Thần Canada (CMHA) vùng Ontario]
• Đau buồn [Hội Sức KHỏe Tâm Thần Quốc Gia Canada (CMHA)
• Làm Thế Nào Để Hỗ Trợ Một Người Đang Đau Khổ (Gia Đình Trước Tiên) 
• Các Nguồn Hỗ Trợ Khi Đau Buồn (Gia Đình Trước Tiên)
• Hiểu Niềm Đau Trong Bối Cảnh Bị Mất Việc và Phải Điều Chỉnh Lối Sống (Millicent Nuver Simmelink cho Hội Phát 

Triển Nghề Nghiệp Quốc Gia) 

Cụ thể cho các cộng đồng Thổ dân (bấm vào phần chữ màu xanh dương để truy cập): 

• Tiếng Nói Thổ Dân: Vinh Danh Sự Mất Mát và Niềm Đau Khổ của Chúng Ta (Video; livingmyculture.ca)
• Các Giảng Dạy để Hỗ Trợ Khi Bị Đau Khổ Và Mất Mát Tại Các Cộng Đồng Thổ Dân, Người Inuit, và Người Métis 

(Cancer Care Ontario)
• Đau Khổ Phức Tạp Ở Thổ Dân Bản Xứ (Spivak et al., 2012)

Các đường dây điện thoại hỗ trợ người lớn tuổi (bấm vào phần chữ màu xanh dương để truy cập):
Talk2NICE bởi Sáng Kiến Quốc Gia Chăm Sóc Người Già (National Initiative for the Care of the Elderly, viết 
tắt NICE)

• Gọi hay yêu cầu một cú gọi thân thiện/hỗ trợ ngắn từ các cán sự xã hội của NICE hay các sinh viên ngành 
công tác xã hội. Ghi chú: Đây không phải đường dây trợ giúp khi khủng hoảng. 
• Gọi: 1 -844-529-7292 
• Yêu cầu một cú gọi

Đường Dây An Toàn Cao Niên (Seniors’ Safety Line) (gọi miễn phí ở bất cứ nơi nào tại Ontario): 
• Một dịch vụ điện thoại tư vấn và hỗ trợ cho cao niên trải nghiệm sự ngược đãi hay có rủi ro bị ngược đãi.
• Gọi: 1-866-299-1011   

Học các điều căn bản của việc hội thoại qua video (bấm vào phần chữ màu xanh dương để truy cập): 
Các Dịch Vụ Cộng Đồng Tâm Thần Cao Niên Ottawa (2020): Năm Mẹo Vặt Giúp Khỏe Mạnh Mùa Đông 
Cho cao Niên

Các nguồn hỗ trợ trực tuyến: 
• Facetime - YouTube Tutorial
• Google Duo - Youtube Tutorial
• Skype -Youtube Tutorial 
• Zoom -Youtube Tutorial
• Google Meet -Youtube Tutorial

C:\Users\Catherine_Virelli\Documents\PSSP_CV\youtube.com\watch?v=RynJXKPS7JQ
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19/loss-grief-and-healing
https://www.camh.ca/-/media/files/community-resource-sheets/grieving-resources-pdf.pdf?la=en&hash=88E4A67DE31BCA9D5E46E643750490AA44D7E9DE
https://www.camh.ca/en/camh-news-and-stories/coping-with-loss-and-grief
https://www.familiesfirst.ca/grief-during-covid-19
https://spectrumhealthcare.com/resources/covid-19-resources-toolkit/
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://ontario.cmha.ca/documents/understanding-and-coping-with-loss-and-grief/
https://cmha.ca/documents/grieving
https://www.familiesfirst.ca/grief-support
C:\Users\Catherine_Virelli\Documents\PSSP_CV\familiesfirst.ca\grief-resources
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://livingmyculture.ca/culture/first-nations/indigenous-voices-honouring-our-loss-and-grief/
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384449/pdf/DialoguesClinNeurosci-14-204.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOvaik_vHpCGCtubScGD2WDQjEzzo0sKoayWvVgpHF2EciSA/viewform
https://support.apple.com/en-ca/HT204380
https://www.youtube.com/watch?v=TXLZ-egtIe0
https://duo.google.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=k4Eh8sRt8lg
https://support.skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-skype
https://www.youtube.com/watch?v=k_uesMV78eE
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKDzSXe
https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IRZckVNQS7I
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