
HỘI CHỨNG CHẤN THƯƠNG 

“Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh” (Cn 8:14). 

PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) là hội 
chứng rối loạn trầm cảm sau chấn thương, chủ 

yếu liên quan chiến trường. Nhưng ngày nay nó 
còn được chẩn đoán ở những người khác – người 

nghiên cứu và cứu hộ, y bác sĩ, cảnh sát và lính 
cứu hỏa. 

Michael Ferrara đã phát triển hội chứng PTSD từ 

30 năm trước khi ông là nhân viên tuần tra, là 
bác sĩ cấp cứu và lính cứu hỏa ở Aspen, Colorado. 

Các hình ảnh từ những lần cứu hộ luôn tái diễn 
trong đầu ông. Ông cho biết: “Từng chút một, 

các hình ảnh tích tụ lại, rồi một hôm nào đó, 
chúng đồng loạt chiếu lại như thước phim và tôi 

không thể kiểm soát chúng. Tôi không ra khỏi 
nhà và uống thuốc giảm đau nhức mà bác sĩ đã kê toa để tôi điều trị chấn thương cảm 

xúc”. 

Hampton Sides viết trên tạp chí Outside: “Mới đây người ta mới biết rõ rằng PTSD có thể 

xảy ra với bất cứ ai. Họ là những người đã chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng, thường 
là của những người họ quen biết. Chúng ta phải nhận biết rằng có vấn đề rắc rối này trong 

đầu là điều không bình thường”. 

Michael nói: “Người ta không nghĩ là như thế. Điều chúng ta cần làm là phải cố gắng vượt 
qua, như tôi đây, tôi biết nó xảy ra với mình, và tôi sẽ hỏi bạn: Có ổn không?”. 

Nếu có điều tương tự xảy ra với bạn, hoặc điều gì đó khiến bạn nhớ tới một người thân 
quen, hãy cố gắng vượt qua và nhờ người giúp đỡ. Đừng quá lo lắng! Bạn có thể tìm hiểu 

PTSD trên internet để nhờ các nhà tư vấn chuyên về lĩnh vực này. 

Lạy Đấng An Ủi, xin giúp con nhận biết mình khi không ổn định về tình cảm, tâm 
lý hoặc tinh thần, xin giúp con đừng ngần ngại tìm người giúp đỡ. Xin hướng dẫn 

con tìm được người tư vấn khi cần thiết, nhờ đó con có thể tiếp tục phục vụ tha 
nhân. Amen. 

TRẦM THIÊN THU 
 

 
LÁ THƯ THÁNG MƯỜI MỘT 

 
Hình dung về mỗi cô, thầy 

Lá thư tháng Mười Một thay tâm tình 
Gởi cô, thầy với lòng thành 

Ý dài, lời ngắn, tri ân suốt đời 
Công lao dạy dỗ nên người 

Dù còn vất vả bên đời nắng mưa 

Tháng Mười Một đẹp như thơ 
Để học trò biết ơn cô, ơn thầy 

Nhìn trời xanh lãng đãng mây 
Hạnh phúc những ngày thân ái yêu thương 


