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Tự Làm Hại Bản Thân là gì? 
Tự làm hại bản thân là khi ai đó cố tình làm tổn thương một phần cơ thể của họ. Một số hình thức tự gây hại phổ biến là cắt, 
đốt và móc, cậy vết thương hoặc sẹo. Uống quá nhiều thuốc, dùng ma túy hoặc rượu cũng là những hình thức tự gây hại.
Có nhiều lý do tại sao mọi người tự làm hại bản thân, nhưng luôn có sẵn sự giúp đỡ cho họ. Điều thực sự quan trọng là 
nhận được sự giúp đỡ ngay khi vấn đề mới bắt đầu. Nói về việc tự làm hại bản thân với người mà quý vị tin tưởng, như một 
thành viên thân thiết trong gia đình, bạn bè hoặc thầy cô giáo, là bước đầu tiên rất tốt.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Thật khó để nói về việc tự làm hại bản thân, nhưng bác sĩ gia đình của quý vị sẵn 
sàng giúp đỡ quý vị. Bác sĩ sẽ tiếp tục nói chuyện với quý vị về cảm xúc của quý vị và 
những lý do cho việc tự làm hại bản thân. Bác sĩ gia đình của quý vị cũng sẽ:

• Tìm ra cách điều trị tốt nhất cho quý vị - có thể là tư vấn tâm lý, thuốc men, các 
dịch vụ hỗ trợ hoặc kết hợp cả ba

• Cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ quý vị
• Đưa ra lời khuyên cho bạn bè hoặc gia đình của quý vị - nhưng chỉ khi có sự 

đồng ý của quý vị 
• Giúp quý vị lập một kế hoạch an toàn - kế hoạch an toàn là một loạt các bước 

giúp quý vị giữ an toàn nếu quý vị có nguy cơ tự làm hại bản thân trong tương lai 
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ luôn phối hợp với quý vị để đảm bảo an toàn cho quý vị.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì trong tương lai? 
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ muốn gặp quý vị trong 1-2 ngày tới để tiếp tục các cuộc thảo luận này và cung cấp cho 
quý vị những sự hỗ trợ. Quý vị cũng sẽ cần gặp bác sĩ thường xuyên để nói về cảm giác của mình. Nếu việc điều trị 
giúp quý vị cảm thấy tốt hơn, quý vị có thể chỉ cần gặp bác sĩ ít thường xuyên hơn. 

Tôi có thể làm gì?
Tiếp tục nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị và các chuyên gia y tế khác. Cố gắng thành thật nhất có thể với bản 
thân về cảm giác của quý vị và điều gì khiến quý vị cảm thấy như vậy. 
Hãy nhớ rằng, không có sự phán xét, chỉ có sự hỗ trợ. Hãy lập một kế hoạch an toàn, và giữ nó bên mình. Kế hoạch an 
toàn của quý vị sẽ nhắc nhở quý vị phải làm gì khi cảm thấy thất vọng. Quý vị có thể sử dụng thẻ Keep-Safe (Giữ An 
Toàn) trên tờ thông tin này - cắt nó ra và giữ trong bóp của quý vị.
Đối với nhiều người, tư vấn tâm lý có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Hãy cân nhắc về việc nói chuyện với bác sĩ gia đình 
của quý vị để được giới thiệu đến một dịch vụ tư vấn tâm lý. Ngoài ra, hãy cố gắng duy trì năng động và giao tiếp xã hội. 
Hãy cân nhắc những hoạt động mà quý vị thích thú, hoặc trước đây đã thích thú. Hãy nhớ rằng ma túy và rượu có thể 
khiến quý vị cảm thấy tồi tệ hơn. Hãy cố gắng giảm những thứ này nhiều nhất có thể. 
Chấp nhận sự hỗ trợ, và để người khác giúp quý vị.

Tự Làm Hại 
Bản Thân

Nếu quý vị cảm thấy mình có nguy cơ khẩn cấp, hoặc nếu quý vị đã tự làm hại bản thân 
nghiêm trọng, hãy gọi Triple 0 (000).

Tờ Thông Tin Về Sức Khỏe 
Cập nhật vào Tháng Năm 2020

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

Khi nào tôi nên gọi xe cứu thương?



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

Danh Mục Tài Nguyên Y Tế là 
một sáng kiến của PHN Tây 
Nam Sydney

Tự Làm Hại Bản Thân

Có những sự hỗ trợ gì?
Có rất nhiều sự hỗ trợ địa phương để giúp quý vị, hoặc ai đó quý vị biết.

Để được hỗ trợ ngay lập tức hoặc khẩn cấp
Có một số lựa chọn nếu quý vị đang gặp khủng hoảng. Quý vị có thể:

• Đến khoa cấp cứu địa phương
• Gọi cho Nhóm Cấp Cứu Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng theo số 1800 011 511
• Gọi cho Lifeline theo số 13 11 14
• Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Trẻ Em theo số 1800 551 800
• Gọi cho Dịch Vụ Hỗ Trợ Tự Tử Beyond Blue theo số 1300 224 636
• Gọi cho Dịch Vụ Gọi Lại Tự Tử theo số 1300 659 467

Các Dịch Vụ Tư Vấn Tâm Lý và Sức Khỏe Tâm Thần Công Cộng
Vùng Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho trẻ em, thanh thiếu niên và người 
trưởng thành. Họ cung cấp việc giám định, điều trị và hỗ trợ ngắn hạn. Để giới thiệu hãy gọi số 1800 011 511.
Y Tế Cơ Bản và Cộng Đồng cũng có các dịch vụ tư vấn tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên không gặp khủng hoảng. Để 
giới thiệu con em quý vị, hãy gọi số 8788 4200. Nếu quý vị là một người trẻ tuổi, quý vị có thể giới thiệu đến Dịch Vụ Sức 
Khỏe Thanh Thiếu Niên. Hãy truy cập swslhd.nsw.gov.au.

headspace 
Các trung tâm được đặt tại Bankstown, Liverpool và Macarthur. Hãy truy cập headspace.org.au

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên Vùng 
Các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và gia đình của các em. 

• Bankstown: Điện thoại 9780 2777
• Fairfield: Điện thoại 8717 1700 
• Bowral: Điện thoại 4861 8000 
• Liverpool: Điện thoại 9827 8011 
• Macarthur: Điện thoại 4621 5000 

Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Của Vùng Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney 
Nhóm Cấp Cứu Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng cung cấp phản hồi nhanh cho người dân địa phương cần sự hỗ trợ. Điện 
thoại 1300 787 799 (24 giờ).

Những chuyên gia tư
Có nhiều chuyên gia cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần tư ở phía tây nam Sydney. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình 
của quý vị để được giới thiệu và giảm giá đến một chuyên gia tâm lý học cho trẻ em hoặc chuyên khoa khác.

 

Tôi có thể nói chuyện với ai nếu tình hình thực sự tồi tệ?
 Tôi có nên tránh uống thuốc/dùng ma túy không?
Tôi có thể làm gì nếu về nhà và bắt đầu cảm thấy tồi tệ trở lại?
Tôi có thể làm gì để tự giải quyết việc này?
Tôi có thể nói chuyện với ai nếu tôi không có sự hỗ trợ nào ở 
nhà?

Những câu hỏi tôi có thể hỏi bác sĩ của 
mình?

Bảo Mật
Bất cứ điều gì quý vị nói 
với bác sĩ gia đình của 

mình đều là riêng tư. Bác 
sĩ gia đình của quý vị sẽ 
luôn thực hiện các bước 
để bảo vệ sự an toàn của 
quý vị nếu quý vị có nguy 

cơ tự làm hại bản thân, gây 
hại cho người khác hoặc bị 

người khác làm hại.

https://headspace.org.au/
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/MentalHealth/

