
	  

	  

	  Đào tạo về Hỗ trợ tâm lý và Sức 
khỏe tâm thần, tiếp cận mới tập 
trung vào trẻ em 

Hà nội, Việt Nam – Chương trình đào tạo thứ 2 về Hỗ trợ tâm lý và sức 
khỏe tâm thần sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo dục – Đại học Quốc 
Gia Hà Nội vào ngày 19 tháng 5 năm 2014 tập trung vào trị liệu cho trẻ 

em bị chấn thương. Chương trình đào tạo có sự tham gia của các quan 
chức chính phủ và đại diện các trường đại học, bệnh viện, các tổ chức 
phi chính phủ tại chín tỉnh của Việt Nam. 

 
Đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Lao động Thương Binh Xã hội sẽ 
xuất hiện và phát biểu trong lễ khai giảng cùng Bà Ragnhild Dybdahl, 
Phó Đại sứ Đại sứ Quán NaUy tại Việt Nam. Chúng tôi kính mời 
các cơ quan truyền thông, báo đài có quan tâm tham dự lễ khai giảng 
khóa học vào thứ Hai, ngày 19 tháng 5 từ 8h30 đến 9h15 tại Đại học 
Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà nội. 

 
Chương trình tập huấn lần này là một phần trong chuỗi chương trình 
đào tạo Hỗ trợ tâm lý và Sức khỏe tâm thần được thực hiện bởi Trung 
tâm Phòng chống Thảm họa Châu Á với các cơ quan đối tác Trung tâm 
tâm lý trong khủng hoảng (CCP), Na Uy, Trung tâm Thông tin Hướng 
nghiệp và Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý (CRISP) thuộc Trường Đại học 
Quốc Gia, Việt Nam và Trường Đại học Y tế Công cộng. Chương trình 
này được xem như một cột mốc quan trọng trong công tác Hỗ trợ tâm 
lý và sức khỏe tâm thần ở Việt Nam cho nạn nhân trong các trường 
hợp khẩn cấp, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ vấn đề tâm lý cho trẻ em.   

 
Khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam năm 2013 tập trung 
vào các kỹ thuật giúp trẻ phục hồi. Năm nay, khóa tập huấn hướng đến 
những đối tượng đang tham gia hoặc sẽ tham gia trực tiếp vào công 
tác phòng chống thiên tai thảm hoạc đặc biệt là làm việc với nạn nhân 
là trẻ em sau thiên tai/thảm họa. Thành viên của khóa học là nhân viên 
công tác xã hội, nhà tâm lý học lâm sàng và bác sỹ tâm thần. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trình này cũng là động thái hỗ trợ khắc phục những định kiến 
liên quan đến sức khỏe tâm thần trong điều kiện khẩn cấp và đào tạo 
giảng viên, những người tiên phong tiếp tục quảng bá chương trình 
hỗ trợ tâm lý xã hội và sức khỏe tâm thần này. Chương trình nhận 
được sự tài trợ của Bộ ngoại giao Hoàng Gia NaUy. 

Nhiều quốc gia ở Châu Á đã minh chứng rằng khả 
năng hồi phục của họ sau thiên tai thảm họa tự 
nhiên đã có nhiều cải thiện đáng kể trong những 
năm gần đây. Chúng tôi cho rằng việc áp dụng các 
biện pháp can thệp có hiệu quả với nhiều nước 
khác nhau rất quan trọng. Bên cạnh đó, vận dụng 
các biện pháp can thiệp phải phù hợp với văn hóa 
bản xứ, 

“ 
” 

TS. Ragnhild Dybdahl, Phó Đại sứ - Đại sứ quán NaUy tại Việt Nam. 
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Mục đích của chương trình Đào tạo Hỗ  
trợ Tâm lý và Sức khỏe tâm thần trong  
tình huống khẩn cấp củaTrung tâm  
phòng chống thảm họa Châu Á nhằm  
tăng cường sự an toàn và khả năng hồi  
phục của cộng đồng thông qua việc phát triể
nhân viên y tế. Mục tiêu cụ thể là tăng  
cường năng lực nhân viên y tế để quản  
lý các tác động tâm lý xã hội của tất cả  
các tình huống khẩn cấp hoặc ngay sau  
khi xảy ra thiên tai/thảm họa nhằm tăng tỉ lệ sống sót của các nạn 
nhân. 
 
Chương trình hướng tới 3 mục tiêu: 
1. Nâng cao năng lực của cộng đồng về  
hỗ trợ tâm lý xã hội và sức khỏe tâm  
thần để quản lý nạn nhân ngay sau khi  
thiên tai, thảm họa xảy ra. 
2. Tăng cường kiến thức, thái độ và kỹ  
năng của nhân viên y tế trong quản lý nạn nhân trẻ em sau thiên tai 
thảm họa. 
3. Nâng cao năng lực chuyên gia y tế để 
xác định các trường hợp bệnh lý tâm  
thần trong thảm họa. 
 
Chương trình được thực hiện lần đầu  
tiên vào năm 2011-2012 ở Bangladesh  
trong hợp tác với trường Đại học BRAC,   
và ra bắt đầu triển khai tại Việt Nam vào  
tháng 7 năm 2013. Chương trình đã được 
bản địa hóa để đáp ứng nhu cầu và những vấ
tiên của Việt Nam trong việc cải thiện  
công tác hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường  
hợp khẩn cấp. Chương trình đào tạo giảng viên, nhữ
người sẽ tiếp tục tiến hành các khóa đào  
tạo trong tương lai cho toàn quốc. 
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
TS. Đặng Hoàng Minh 
Giám đốc Trung tâm Thông tin Hướng  
nghiệp và Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý  
(CRISP) – Trường Đại học Giáo dục 
Email:  minhdh@vnu.edu.vn 
Tel: +844 3553 9608-20 

Chi tiết: 
Thời gian 
Khai giảng vào 8h30−9h15 
Ngày thứ hai, 19 tháng 5  
 
Địa chỉ 
Phòng 502, Nhà C0,  
182 đường Lương Thế Vinh,  
Thanh Xuân, Hà Nội 
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