
Với sự hỗ trợ từ các đối tác cộng đồng và nhiều cá 
thể trên khắp tiểu bang California, SEARAC đã công 
bố bản báo cáo Quyền Được Chữa Lành nhằm nêu bật 
những khó khăn chính yếu của người Mỹ gốc Đông 
Nam Á (SEAA) trong việc tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tâm thần ở tiểu bang và đưa ra một số 
khuyến nghị về chính sách nhằm giải quyết những 
nhu cầu này của cộng đồng. Vào năm 2019, chúng 
tôi đã thu thập được gần 250 nhận xét từ người dân 
trong cộng đồng trên khắp tiểu bang California, và 
thực hiện một cuộc khảo sát, lập ra các nhóm thảo 
luận tập trung, và các cuộc phỏng vấn để lấy thêm 
thông tin. Dữ liệu chúng tôi thu thập được cho thấy 
rằng việc chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện không 
phù hợp đối với SEAA, hoặc không thể tiếp cận 
được, và thường thất bại trong việc phục vụ các 
cộng đồng có vấn đề sức khỏe tâm thần và chấn 
thương tâm lý ở mức cao do họ đã từng trải qua 
chiến tranh, loạn lạc và nạn diệt chủng.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

1. Việc chăm sóc sức khỏe tâm thần phù hợp với văn 
hóa và ngôn ngữ cần phải cân nhắc đến mọi khía 
cạnh của văn hóa, tính liên kết giữa các thành 
phần trong xã hội, các yếu tố liên quan giữa các 
thế hệ, lối chữa bệnh và kể cả ngôn ngữ

2. Tiếp cận được dịch vụ chăm sóc thích đáng rất 
quan trọng trong việc chữa lành và chấm dứt 

Quyền Được Chữa Lành:
Sức Khỏe Tâm Thần cho Người 
Mỹ gốc Đông Nam Á ở California

TÀI LIỆU CHO NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH
những vòng chấn thương tâm lý mà có thể ảnh hưởng 
đến các thế hệ SEAA mai sau

3. Giải pháp cộng đồng hiệu quả để giải quyết những 
khó khăn trong việc chăm sóc, hiện chưa được thực 
hiện hoặc đầu tư sâu rộng

BẠN CÓ BIẾT?

Số người SEAA mắc phải những chứng bệnh tâm lý, bao 
gồm trầm cảm nặng, hậu chấn tâm lý PTSD, và một số 
chứng rối loạn lo âu khác, chiếm tỷ lệ cao hơn so với tổng 
dân số do họ từng trải qua chiến tranh, loạn lạc và nạn 
diệt chủng.

người Campuchia lớn tuổi có triệu chứng PTSD 
trong khi đó dân số chung chỉ có 3% 62%

số người bị trực tiếp ảnh hưởng cho biết rằng 
họ chưa từng nhận được dịch vụ sức khỏe tâm 
thần thích đáng

75%

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần cho người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình 
Dương cho mỗi 100.000 AAPI ở Hoa Kỳ, các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe nói tiếng mẹ 
đẻ phục vụ cho người Mỹ Lào, Campuchia và 
Hmong chiếm tỷ lệ thấp nhất.
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NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHĂM SÓC 
(KHÔNG) THÍCH ĐÁNG

• 60% những người bị ảnh hưởng trực tiếp chia sẻ rằng 
có vô số những khó khăn mà họ đã trải qua đã làm họ 
nãn lòng không muốn tìm đến (thêm) sự chăm sóc

• Những khó khăn về sức khỏe tâm thần gây ra “nhiều 
tác động liên tục” cho gia đình. Chấn thương tâm lý 
giữa các thế hệ do các vấn đề sức khỏe tâm thần không 
được chữa trị dẫn đến những chấn thương tâm lý 
nghiêm trọng hơn cho các thế hệ tiếp theo, tạo ra mối 
quan hệ khó khăn giữa cha mẹ và con cái, và tạo thành 
hiệu ứng tâm lý giữ im lặng ở trẻ em và thanh thiếu 
niên xoay quanh những chấn thương tâm lý

• Trong số những người được chăm sóc thành công, 91% 
đề cập rất cụ thể rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần thích đáng đã giúp cải thiện tình trạng của họ 
và 53% cho biết điều đó đã mang lại cho họ tia hy vọng 
và đưa ra cái nhìn tích cực về sức khỏe tâm thần

VÒNG NGUY HẠI

Những trải nghiệm chiến tranh, loạn lạc, mất mát, và 
chấn thương tâm lý có thể dẫn đến:

Nguy cơ bị trầm 
cảm và căng thẳng 
lâm sàng khá cao

Khó khăn về tài chính, nghèo đói, ngược đãi, bị bỏ rơi, 
những căn bệnh mãn tính, tình trạng căng thẳng trong 
gia đình gia tăng và khả năng làm cha mẹ bị sút kém

Những ảnh hưởng giữa các 
thế hệ khiến trẻ em tị nạn có 
những biểu hiện của triệu 
chứng chấn thương tâm lý

1. Tăng cường khả năng tiếp cận: ưu tiên hóa việc 
giáo dục, tiếp cận và điều hướng vào các cộng 
đồng trọng tâm, cũng như phòng ngừa và can 
thiệp sớm

2. Đầu tư vào tài lực cộng đồng: nhận diện các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
phi truyền thống, tài trợ cho việc chăm sóc chữa 
bệnh để hướng tới một cộng đồng gắn kết và vững 
mạnh, đồng thời hỗ trợ các trung tâm phục vụ 
cộng đồng và các dịch vụ kết hợp

3. Cải thiện chất lượng chăm sóc: bảo đảm các 
nguồn hỗ trợ và tài liệu không tạo khó khăn về 
mặt ngôn ngữ, bắt buộc phải có thông dịch viên 
đủ trình độ, dữ liệu được phân tách chi tiết và tăng 
tính đa dạng cho nhà cung cấp dịch vụ và văn hóa 
đặt lợi ích người khác lên hàng đầu

4. Phối hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào các 
cuộc sàng lọc ở trường học qua chương trình Trải 
Nghiệm Bất Hạnh của Tuổi Thơ

5. Cấp quỹ cho những công việc nghiên cứu về nhu 
cầu cụ thể của cộng đồng và phát triển và thực 
hiện các dịch vụ phù hợp và hiệu quả

“Thông dịch viên tiếng Việt không thể (hoặc 
‘ngại ngùng’) khi thông dịch những thuật ngữ 
liên quan tới giới tính hoặc tình dục. Vài 
lần gia đình chúng tôi ở trong phòng nhưng 
không được giúp đỡ đúng mực cũng vì lý do 
này. Không tiếp cận được dịch vụ sức khỏe 
tâm thần phù hợp với văn hóa hầu như luôn 
tạo một khoảng cách giữa tôi và người thân 
trong gia đình. Điều này đã ảnh hưởng đến 
khả năng tinh tồn của tôi, ảnh hưởng đến 
những mối liên kết với bản sắc, lịch sử, và 
văn hóa Á Đông của tôi và đến cả khả năng 
vượt qua những trải nghiệm sức khỏe tâm 
thần của tôi.”
NGƯỜI DÂN CỘNG ĐỒNG VIỆT

NHỮNG ĐỀ XUẤT MẤU 
CHỐT CHO CHÍNH SÁCH
(Policy Recommendations)

Chương trình này được tài trợ bởi California Endowment. 
Để có danh sách đầy đủ các tài liệu tham khảo và ghi 
nhận, vui lòng xem toàn bộ báo cáo tại: 
bit.ly/SEARACRight2Heal2021

https://www.searac.org/wp-content/uploads/2021/03/SEARAC-CA-Mental-Health-Policy-Brief_2021.pdf

