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Mất người thân, Đau buồn và Mất mát là gì?
Mất người thân là quá trình đương đầu với cái chết của một thành viên trong gia đình hoặc bạn thân. Nếu ai đó 
quý vị biết đã chết, quý vị có thể cần được hỗ trợ và hướng dẫn.
Đương đầu với một cái chết có thể là một thời gian căng thẳng và đau khổ. Việc quý vị cảm thấy đau buồn là điều 
bình thường, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của quý vị. Thông thường sẽ cần 
có thời gian để xử lý những cảm xúc của quý vị, và có các dịch vụ giúp đỡ cho quý vị.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ nói chuyện với quý vị về cảm giác của quý vị như thế nào, liệu quý vị có khó ngủ 
không, và liệu quý vị cần được hỗ trợ thêm không.
Bác sĩ gia đình của quý vị cũng sẽ:

• Nói chuyện với quý vị về quá trình đau buồn và những phản ứng bình thường
• Cung cấp sự hỗ trợ cho quý vị để giúp các bước thực tế tiếp theo, chẳng hạn như sắp xếp tang lễ và các giấy 

chứng nhận
• Nói chuyện với quý vị về việc dùng thuốc nếu quý vị đang đau khổ cực độ
• Giúp quý vị về bất kỳ nhu cầu văn hóa, tôn giáo hoặc tâm linh nào
• Giúp người thân và quý vị bè của quý vị nhận được các dịch vụ hỗ trợ

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì trong tương lai?
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ muốn gặp quý vị thường xuyên để nói chuyện về cảm giác và cách đương đầu của quý vị.
Tại những lần kiểm tra này, bất kỳ loại thuốc nào quý vị đã được cung cấp sẽ được xem xét lại. Bác sĩ gia đình của quý vị 
cũng có thể cung cấp cho quý vị một lời giới thiệu để được tư vấn tâm lý nếu quý vị chưa gặp một người tư vấn tâm lý.

Tôi có thể làm gì?
Đối phó với cái chết của một người thân yêu là một thời gian căng thẳng. Không có cách nào đúng để xử lý quá 
trình đau buồn. Nó sẽ mất thời gian. Hãy cho phép bản thân quý vị cảm thấy buồn, và nói về những cảm xúc của 
mình với bạn bè thân thiết và các thành viên gia đình.
Giữ một nếp sinh hoạt sẽ giúp quý vị vượt qua những ngày khó khăn. Giữ sức khỏe và năng động cũng có thể khiến 
quý vị cảm thấy đỡ hơn. Cố gắng ngủ tám tiếng mỗi đêm, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và tránh rượu, ma túy.
Hãy chấp nhận sự hỗ trợ, và cho bác sĩ gia đình biết nếu quý vị đang gặp khó khăn. Tư vấn tâm lý có thể hữu ích, 
nhưng quý vị có thể đợi một thời gian trước khi nói chuyện với một người tư vấn tâm lý.
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Ai có thể giúp tôi nếu tôi không thể đương  
đầu với cuộc sống hàng ngày?

Mất bao lâu để tôi cảm thấy đỡ hơn?

Tôi nên nói gì với gia đình và bạn bè?

Tôi có cần dùng thuốc không?

Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể ngủ được?

Tôi phải làm gì nếu tôi không cảm thấy đỡ hơn?

Những câu hỏi tôi nên hỏi bác sĩ của mình?



Thông tin này sẽ được đọc bởi một người đã nhận được chẩn 
đoán từ bác sĩ của họ. Nó không được thiết kế để được sử 
dụng cho chẩn đoán một bệnh về sức khỏe hoặc thay thế 
cho sự chăm sóc y tế đang diễn ra

Những tờ thông tin thuộc 
Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
được Ủy Ban Tư Vấn Cộng 
Đồng của PHN Tây Nam Sydney 
và những Bác Sĩ Gia Đình Địa 
Phương phê chuẩn

Mất người thân, Đau buồn và 
Mất mát

Có những sự hỗ trợ gì?
Hỗ trợ trực tiếp
Dịch Vụ Tư Vấn Tâm Lý Về Việc Mất Người Thân Của Vùng Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney cung cấp tư vấn 
tâm lý cho các gia đình và bạn bè thân thiết sống trong khu vực. Điện thoại 9616 8678.
Bệnh Viện Nhi Đồng Sydney cung cấp tư vấn tâm lý cho cha mẹ, anh chị em và ông bà của những trẻ em đã chết 
tại Bệnh Viện Nhi Đồng Sydney hoặc đã được Dịch Vụ Chăm Sóc Giảm Nhẹ biết đến. Điện thoại 9382 1726.
Bệnh Viện Nhi Đồng Tại Westmead cung cấp tư vấn tâm lý theo nhóm và cá nhân cho các thành viên gia đình của 
bất kỳ trẻ em nào được dịch vụ này biết đến. Điện thoại  9845 0000.
Phòng Khám Hỗ Trợ Tích Hợp Sau Khi Mất Trẻ Sơ Sinh cung cấp tư vấn tâm lý cho cha mẹ sau khi thai chết lưu 
hoặc trẻ sơ sinh tử vong. Điện thoại 9515 6677.
Nếu cái chết đã được báo cáo cho quan tòa nghiệm thi thì các dịch vụ tư vấn tâm lý sẽ có sẵn thông qua Tòa 
Nghiệm Thi. Hãy hỏi xin bác sĩ gia đình của quý vị một thư giới thiệu.
Những người chăm sóc có quyền được tư vấn tâm lý và trợ giúp chuyên nghiệp ngắn hạn để kiểm soát các vấn 
đề như căng thẳng, mất mát và đau buồn thông qua Chương Trình Quốc Gia Về Tư Vấn Tâm Lý Cho Những Người 
Chăm Sóc. Điện thoại 1800 242 636.

Hỗ trợ qua điện thoại:
• Dịch Vụ NSW — cung cấp sự hỗ trợ cho những người mất một thành viên gia đình 

hoặc bạn thân: điện thoại 13 77 88 (24 giờ, 7 ngày)
• Trung Tâm Chăm Sóc Về Mất Người Thân — tư vấn tâm lý và các nhóm dành cho 

trẻ em: điện thoại 9869 3330
• Hỗ Trợ Đau Khổ Thuộc Quỹ Tài Trợ Bệnh Bạch Cầu: điện thoại 9902 2222
• Đường Dây Cuộc Sống: điện thoại 13 11 14 (24 giờ)
• Hiệp Hội Quốc Gia Về Mất Mát Và Đau Buồn: điện thoại 8230 1527
• Những Người Bạn Thương Cảm NSW: điện thoại 9290 2355
• Solace — hỗ trợ cho những người góa chồng, vợ: điện thoại 9519 2820
• Nhóm Sức Khỏe Tâm Thần Xuyên Văn Hóa — cố vấn tâm lý song ngữ: điện thoại 9840 3800 
• Dịch Vụ Chăm Sóc Về Mất Người Thân Vùng Cao Nguyên Phía Nam: điện thoại 4862 1701
• Quỹ Tài Trợ Tìm Kiếm Cuộc Sống — nơi rút lui cho những người đau buồn: điện thoại 1300 941 488
• Canteen — tư vấn tâm lý từng người và theo nhóm: điện thoại 1800 226 833
• beyondblue: điện thoại 1300 224 636

Hỗ trợ tư nhân
Hãy hỏi xin bác sĩ gia đình của quý vị một thư giới thiệu đến một chuyên gia tâm lý học hoặc người tư vấn tâm lý tư nhân.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Y Tế NSW — một cuốn hướng dẫn thực tế để đương đầu với việc mất người thân: mhcs.health.nsw.gov.au 
• Chương Trình Chăm Sóc Giảm Nhẹ Cho Trẻ Em Tại NSW — thông tin cho bệnh nhân, gia đình và các chuyên 

gia y tế đang chăm sóc cho trẻ bị một căn bệnh giới hạn cuộc sống: caresearch.com.au 
• Sands Australia — hỗ trợ về sẩy thai, thai chết lưu và trẻ sơ sinh tử vong: sands.org.au 
• Trung Tâm Dành Cho Sự Đau Buồn Và Mất Mát Của Úc: grief.org.au 
• Hiệp Hội Quốc Gia Dành Cho Sự Mất Mát Và Đau Buồn: nalag.org.au 
• Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh — phải làm gì sau một cái chết: humanservices.gov.au 
• Vùng Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney: swslhd.nsw.gov.au 

• Hiểu Sự Đau Buồn
• Đương đầu với những ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm tôn giáo và những dịp đặc biệt
• Trẻ Em và Sự Đau Buồn — thông tin dành cho những người chăm sóc

Hỗ Trợ  
Khẩn Cấp

Để được hỗ trợ khẩn 
cấp 24 giờ, hãy gọi 
đến Đường Dây Sức 

Khỏe Tâm Thần 
theo số

1800 011 511

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/bereavement/8885/ahs-8885-eng.pdf/at_download/file
https://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/3339/Default.aspx
http://www.sands.org.au/
https://www.grief.org.au/
http://nalag.org.au/
https://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/what-do-following-death
http://swslhd.nsw.gov.au
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Understanding%20grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Coping%20with%20anniversaries%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Children%20&%20Grief%200214%20final.pdf

