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̆ Tӵ chăm sóc ÿӇ quҧn lý sӭc khӓe ̆

̆ ࡞ࡈࠤࠕߢஜᐽ▤ℂ ̆


Không ít các bҥn thӵc tұp sinh bӏ stress do gһp trӣ ngҥi
trong ngôn ngӳ hay nhӳng khác biӋt trong cuӝc sӕng, tӯ
ÿҩy làm cho bҥn không ÿѭӧc khӓe cҧ vӅ tinh thҫn lүn thӇ
xác. ĈӇ quҧn lý sӭc khӓe thӵc tұp sinh, không thӇ thiӃu
sӵ hӛ trӧ cӫa nhӳng ngѭӡi xung quanh, nhѭng ý thӭc
“sӭc khӓe cӫa mình do chính mình bҧo vӋ” cӫa thӵc tұp
sinh cǊng hӃt sӭc cҫn thiӃt. ĈiӅu này ÿѭӧc gӑi là “self
care” (tӵ chăm sóc). Hàng ngày nӃu chúng ta tӵ chăm sóc
mình thì lӵc ÿӅ kháng vӅ tinh thҫn và thӇ xác ÿӅu tӕt hѫn
không làm. Vì thӃ các bҥn cҫn trang bӏ cho mình nhӳng
kiӃn thӭc và phѭѫng pháp giҧi tӓa stress ÿӇ có ÿѭӧc cuӝc
sӕng khӓe khoҳn, tѭѫi vui trong thӡi gian thӵc tұp.
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٨Phát hiӋn sӟm nhӳng dҩu hiӋu stress
Khi gһp nhӳng khó khăn trong cuӝc sӕng hàng
ngày, hay khi gһp chuyӋn buӗn lo, chúng ta thѭӡng dӉ
rѫi vào nhӳng trҥng thái nhѭ dѭӟi ÿây. Ĉó chính là
nhӳng dҩu hiӋu không khӓe vӅ tinh thҫn, cҫn ÿѭӧc phát
hiӋn sӟm.
z Khó ngӫ, tӍnh giҩc sӟm.
z Bӗn chӗn, lo lҳng, dӉ cáu giұn
z DӉ lo ra, khó tұp trung.
z Ăn không ngon hoһc ăn quá nhiӅu.
z Hӗi hӝp, nhӭc ÿҫu, ÿau bөng, v.v..
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٨Cách giҧi tӓa stress.
Khi bӏ stress nһng dӉ sinh ra bӋnh tâm thҫn. Cҫn
phҧi giҧi tӓa stress trѭӟc khi chúng biӃn chӭng thành
bӋnh. Hàng ngày chúng ta nên có nhӳng phѭѫng pháp
thѭ giãn nhѭ nghe nhҥc, chѫi thӇ thao hoһc các môn sӣ
thích. Phѭѫng pháp thѭ giãn mӛi ngѭӡi mӛi khác,
nhѭng dù thӃ nào vүn có nhӳng ÿiӇm chung nhѭ “sӕng
ÿiӅu ÿӝ”, “vұn ÿӝng ÿúng mӭc”, “ngӫ và nghӍ ngѫi ÿҫy
ÿӫ” ÿúng nhѭ câu tөc ngӳ “mӝt tinh thҫn minh mүn
trong mӝt thӇ xác lành mҥnh”.
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٨Không ôm stress vào ngѭӡi
Khi có tâm trҥng bҩt an hay tӭc giұn, nên nói
chuyӋn vӟi ngѭӡi chung quanh nhѭ bҥn bè, hoһc ÿiӋn
thoҥi vӅ cho gia ÿình ÿӇ ÿѭӧc chia sҿ. Nhӳng stress
không giҧi tӓa ÿѭӧc mӝt mình thì ÿӯng ôm lҩy mà hãy
nói vӟi “ngѭӡi hѭӟng dүn sinh hoҥt” hay “ngѭӡi tѭ vҩn”
cӫa ÿoàn thӇ giám sát ÿӇ ÿѭӧc tѭ vҩn. NӃu cҧm thҩy
tinh thҫn xuӕng dӕc, khó ngӫ, nhӭc ÿҫu, v.v.. thì cҫn ÿi
khám bác sƭ sӟm.
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