
CÁCH GIẢM CĂNG THẲNG 
CHO NGƯỜI CHĂM SÓC 

BỆNH NHÂN?

5.  Thở  bằng bụng

Ngồi trên ghế chắc chắn. Giữ đầu 
gối gập, đồng thời thả lỏng vai và cổ.

Đặt một tay trên ngực và tay kia trên 
bụng dưới.  

Nhắm mắt lại, hít vào bằng mũi, 
đảm bảo tay đặt trên bụng dưới được 
nâng cao lên, trong khi tay kia nằm 
yên trên ngực. 
 
Siết cơ bụng, đồng thời thở ra qua 
môi hơi chum lại. 

Tiếp tục tập thở như vậy khoảng từ
5 -10 phút.

6.  Tìm sự hỗ trợ của người khác
Tìm những người bạn hay người thân 
có thể nâng đỡ cảm xúc và trợ giúp 
công việc của bạn. Nói chuyện với 
bác sĩ điều trị hay một chuyên viên 
tâm lý khi cần.

Đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, 
vừa đi vừa nhìn ngắm cây cỏ, hoa lá 
sẽ giúp tinh thần đỡ căng thẳng.

7.  Đi dạo



DẤU HIỆU CĂNG THẲNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢM CĂNG THẲNG

1.  Suy nghĩ thực tế
Lắng nghe lời tư vấn của nhân viên y 
tế về tình trạng của người bệnh.

Hợp tác với nhân viên y tế trong việc 
chăm sóc người bệnh.

Ăn đầy đủ những thực phẩm có chứa 
đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là các 
loại rau củ quả lành mạnh như cam, 
chuối, cà rốt,... 

Hạn chế uống cà-phê, rượu bia và 
hút thuốc lá.

2.  Ăn uống tử tế

Lo âu

Nóng giận

Đau dạ dày

Kém tập trung

Đau đầu

Mệt mỏi

Rát da

Căng cơ

Nghiến răng

Lãnh đạm

Giảm tính dục

4.  Cười nhiều hơn

+

3.  Cải thiện giấc ngủ
Cố gắng đảm bảo giấc ngủ 7-8 giờ 
mỗi đêm.

Nụ cười và sự hài hước là công cụ sâu 
sắc và mạnh mẽ nhất để thay đổi quan 
điểm của mình đối với cuộc sống.

Hãy tin tưởng các bác sĩ và 
điều dưỡng luôn tận tình cứu 

chữa người bệnh. 
“

“BS. Phạm Ngọc Thanh
Chuyên viên Tâm lý

 Đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford 


