
Chương bốn: phục hồi tâm lý xã hội cho người bị bỏng 

壹、 Một: phục hồi tâm lý 

  Người bị bỏng nặng sau khi phục hồi, phải đối diện với nhiều vấn đề trong 

cuộc sống, những vấn đề này làm cho cả người bị thương và người nhà gặp 

nhiều phản ứng phức tạp, những vấn đề này bao gồm. 

一、 Nhân tố cá nhân 

1. Hội trứng áp lực sau khi bị thương. 

Kích thích mạnh khi bị thương, người bị thương sẽ nhất thời không phản 

ứng kịp mà xuất hiện một vài triệu chứng về tinh thần như sốc, dễ sợ hãi, 

không nhớ được người nhà. Một số người bị bất an mất ngủ, gặp ác mộng, 

kinh hãi. Những phản ứng này thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đây 

là phản ứng tự nhiên của con người khi gặp phải sốc mạnh, thông qua một 

thời gian tự sẽ hết. Nếu cần thiết có thể mời bác sỹ khoa thần kinh hoặc bác 

sỹ tâm lý hỗ trợ, dùng thuốc, tinh thần trị liệu để ổn định tinh thần và giấc ngủ. 

2. Bi thương hụt hẫng do ngoại hình và chức năng cơ thể bị tổn thương. 

Bắt đầu nhìn thấy vết thương trên cơ thể hoặc đi lại không thuận lợi cũng 

có khả năng làm cho người bị thương cảm thấy trắc trở, nhiều người cảm thấy 

bi thương, hụt hẫng, phẫn nộ do mất đi hình hài cơ thể ban đầu, thậm chí có 

khả năng phản kháng trị liệu hoặc phục hồi chức năng. Đón nhận bản thân và 

khẳng định các tiềm năng trong con người vẫn còn thường cần thời gian và 

dũng khí. Nếu cứ đắm chìm trong tâm lý trầm cảm, có thể xem xét mời bác sỹ 

tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý xã hội hỗ trợ.  

3. Tâm lý không ổn định ảnh hưởng tâm trạng 

Điều trị bỏng cần trải qua nhiều tái tạo, phẫu thuật như trồng da vân vân, 

đem đến đau đớn vô cùng. Phiền não nhất là cảm giác đau và ngứa giống 

như cái bóng luôn đi bên mình, hầu hết không có một giây phút nào là dễ 

chịu, tâm trạng cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, trở nên dễ nổi cáu, trầm cảm 

và mất tính nhẫn nại. Có thể dùng phương pháp chuyển hướng chú ý khi cảm 

thấy khó chịu, hoặc học cách thả lỏng để giảm bớt khó chịu. 

4. Thử thách làm phục hồi chức năng dài đằng đẵng.  



Làm phục hồi chức năng lại là một giai đoạn khó khăn nữa, cần tiến hành 

trong thời gian dài, càng bắt đầu sớm càng tốt, trong quá trình phục hồi vết 

sẹo đôi khi có cảm giác sẹo giống như bị nứt ra, đau đớn không muốn sống, 

mặc áo áp suất và các thiết bị hỗ trợ khác còn cực kỳ khó chịu và bất tiện, do 

vậy tạo nên vòng tròn ác tính, làm cho người bị thương càng đau đớn, nhưng  

làm phục hồi chức năng đồi thời cũng làm phục hồi tự tin, thông qua việc liên 

tiếp làm phục hồi có thể cụ thể nhìn thấy chức năng cơ thế mình cải thiện, có 

ích cho việc phục hồi tự tin. 

二、 Nhân tố gia đình 

1. Chuyển biến vai trò trong gia đình 

Sau khi người bị bỏng xuất viện, nhiều thứ cần dựa dẫm vào sự hỗ trợ của 

người nhà, khả năng phát sinh cảm giác hụt hẫng mãnh liệu hoặc cảm thấy tội 

lỗi. Người nhà vừa phải chăm sóc người bị bỏng vừa phải lo cho gia đình, 

cũng là một áp lực lớn. Nên thử tìm cơ hội thích hợp biểu đạt nhu cầu và tâm 

trạng của bản thân, hiểu cho nhau, đón nhận và bao dung cho nhau để vượt 

qua giai đoạn khó khăn. Cũng nên để người bị thương làm những công việc 

gia đình trong khả năng có thể như kiểm tra bài tập của con cái vân vân, làm 

tăng sự tự tôn và tự tin.  

2. Cân nhắc hỗ trợ thường ngày 

Sự cổ vũ và hỗ trợ của người nhà là trợ lực quan trọng giúp phục hồi cả cơ 

thể lẫn tinh thần. Nhưng do thiếu kinh nghiệm chăm sóc người bỏng, đôi khi 

người nhà không biết khi nào nên hỗ trợ người bỏng, khi nào nên yêu cầu 

người bệnh tự túc. Không bảo hộ quá mức làm người bị bỏng ỷ lại, làm chậm 

quá trình hồi phục. Tốt nhất là trong phạm vi có thể, cố gắng cho người bỏng 

tự mình làm, bởi vì hoạt động thường ngày chính là cách hồi phục tốt nhất, 

cũng làm tăng cảm giác thành tích cho người bị bỏng. 

三、 Nhân tố xã hội 

1. Cải biến trong quan hệ xã giao 

Sau khi bị thương đối mặt lại với bạn bè họ hàng thường có không ít dày 

vò, thường gặp nhất là tránh gặp mặt, đối phương cũng khả năng không biết 

phải an ủi động viên như thế nào trở nên không còn thân thiết hay chủ động 



như ban đầu nữa. Người bị thương có thể chuẩn bị trước tâm lý, giả thiết 

người khác có thể đặt câu hỏi hoặc phản ứng như thế nào, nghĩ trước xem 

mình sẽ hồi ứng như thế nào, như thế có thể tránh sự ngại ngùng, nhanh 

chóng phục hồi lại quan hệ xã hội. 

2. Ánh mắt dị thường từ xã hội 

Mặc trên mình áo áp suất và diện mạo đầy vết thương làm cho người lạ tò 

mò, thậm chí sợ hãi. Đặc biệt là trẻ em thường phản ứng thẳng hoặc nói ra, 

làm cho người bị thương lại một lần nữa bị tổn thương. Sự sợ hãi hoặc kỳ thị 

của mọi người là do họ chưa từng tiếp xúc, người bị thương có thể chuẩn bị 

trước tâm lý hoặc luyện tập, chủ động nói rõ tình trạng của mình cho mọi 

người hiểu, phương pháp có thể tham khảo đoạn giới thiệu phục hồi hình 

tượng dưới đây. 

3. Khó khăn trong việc tìm việc 

Sau một thời gian sau khi hoàn thành phục hồi chức năng phải trở lại với 

công việc, khả năng gặp phải chủ hoài nghi năng lực, đồng nghiệp nhìn bằng 

ánh mắt khác, đánh vỡ sự tự tin, giảm sút dũng khí đối mặt thử thách. 

 

Những lời chia sẻ bên trên là những gì mà không ít người bị bỏng phải trải qua, 

cũng có ngoại lệ. Có người tình trạng tâm lý tốt có thể nhanh chóng vượt qua, cơ 

thể cũng nhanh chóng phục hồi, cũng do vậy, trong tình trạng tâm sinh lý ảnh 

hưởng lẫn nhau thì phục hồi tâm lý là một bước rất quan trọng. 

 

Ba cách hỗ trợ ngươi bị bỏng điều tiết tâm lý như sau: 

一、 Điều tiết cá nhân. 

1. Đón nhận hụt hẫng và mất mát của bản thân 

Sau khi trải qua chấn thương lớn, người bị thương phát hiện mọi thứ thay 

đổi, ví dụ như mất đi dung nhan, hoặc mất đi các chức năng của cơ thể, hoặc 

mất mát tài sản hoặc công việc...trải qua những mất mát này, người bị thương 

có những phản ứng hụt hẫng là rất tự nhiên. Cho bản thân một thời gian, 

nhìn rõ những gì đã thay đổi, cho bản thân một chút không gian để xử lý 

những mất mát, ngồi một góc nào đó mà khóc hoặc khóc lớn một trận, hoặc 

tìm một người bạn thân trò chuyện cũng được, bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm 



hơn. 

2. Đối mặt với tương lai, bắt đầu lại từ đầu. 

Rất nhiều người bị bỏng đều là những người đã từng bước qua cửa tử 

thần, trải qua rất nhiều nỗ lực mới có thể sinh tồn. Do thế, phục hồi tâm sinh 

lý là cả chặng đường dài phải trải qua, sau khi được điều trị phải không ngừng 

làm phục hồi chức năng. Sau khi trải qua đau đớn phải mau chóng lấy lại tinh 

thần để sớm ngày hồi phục. Một mặt lỗ lực vì tương lai, một mặt tinh thần 

cũng cần gửi gắm. Rất nhiều người từng trải đều chia sẻ sau khi bị thương họ 

hiểu bản thân hơn, hoặc càng thấy được tiềm năng trong họ. Đây giống như 

câu nói của người xưa “đại nan không chết tất có hậu phúc”.  

3. Tôn trọng bản thân, chăm sóc bản thân. 

Trong quá trình làm phục hồi chức năng còn phải chịu đựng sự đau đớn 

về thể xác, lại phải lặp đi lặp lại các động tác đơn điệu, đôi khi vì vết sẹo bị 

giằng kéo, thậm chí cảm thấy còn cảm thấy càng ngày càng tệ hơn, lúc này 

cần sự quyết tâm lớn mới có thể tiếp tục đi tiếp, thi thoảng nghỉ ngơi một 

chút làm một số công việc mà mình thích, chăm sóc sự vất vả của bản thân 

khi làm phục hồi chức năng, lắng nghe những người khác đánh giá sự tiến bộ 

của mình, nhìn vào sự thành công từng bước để cổ vũ bản thân. 

二、 Gia đình cổ vũ. 

Rất nhiều người bị thương thích nghi nhanh được với điều trị là do phía sau 

họ có một năng lượng chính hướng luôn đồng hành cùng họ, trong đó sự cổ 

vũ của bạn bè thường là qua trọng nhất. Cổ vũ chính hướng có nghĩa là cổ vũ 

họ khi họ gặp trắc trở, khen ngợi họ khi họ có tiến bộ, cho người bị thương biết 

là họ đồng tình và hiểu được sự đau khổ của họ, nhìn thấy được sự tiến bộ của 

họ, đứng cùng một bên với họ. 

三、 Xã hội cổ vũ  

(一) Động viên chuyên nghiệp 

1. tư vấn tâm lý cá nhân 

Người bị bỏng nếu có áp lực tâm lý lớn do chấn thương, ảnh hưởng tới sự 

vận hành cuộc sống bình thường （ví dụ: có dấu hiệu trầm cảm, ý niệm tự sát 

vân vân), có thể tiến thêm bước nữa tìm sự hỗ trợ của bác sỹ tâm lý hoặc xã 



công hỗ trợ. 

2. Đội hỗ trợ và phát triển.  

Khi người bị thương đến cơ sở để phục hồi sinh lý, đồng thời nhân viên sẽ 

thiết kế các hoạt động nhóm khác nhau để hỗ trợ người bị thương phục hồi 

tâm lý. Ví dụ, dẫn dắt những người bỏng san sẻ kinh nghiệm và tâm lý với 

nhau, trao đổi các phương pháp thích ứng cho nhau và khuyến khích lẫn 

nhau. Cũng tổ chức nhiều nhóm cùng nhau phát triển, chẳng hạn như nhóm 

âm nhạc, nhóm đọc sách, nhóm viết lách, nhóm trị liệu nghệ thuật, v.v., để 

giúp những người bạn bị tổn thương giải tỏa cảm xúc của họ, đối phó với ám 

ảnh của chấn thương, và học cách chăm sóc "trái tim" của họ. 

3. Phục hồi hình tượng 

Sau khi bị bỏng, vì sự thay đổi về ngoại hình nên người bị thương cần học 

cách chấp nhận con người mới của mình, ngoài cú sốc bên trong chính mình, 

còn phải đối mặt với những con mắt dị nghị của người khác. 

Sự phục vụ tái tạo hình tượng của quỹ hội là sự kết hợp tổng thể giữa 

khám phá hình ảnh bản thân, tạo kiểu tổng thể, trang điểm và đào tạo kỹ 

năng xã hội. Khám phá hình ảnh bản thân là để hỗ trợ người bị thương xây 

dựng tâm lý và chấp nhận ngoại hình đã thay đổi của họ. Trang điểm tổng 

thể là học cách phối trang phục phù hợp để cải thiện ngoại hình và sử dụng 

mỹ phẩm phù hợp để chỉnh sửa vết sẹo. Ngoài ra, học cách cư xử đúng mực 

và các kỹ năng xã hội để chủ động tương tác với người khác cũng có thể giúp 

những người bạn bị bỏng và khiếm khuyết trên khuôn mặt xây dựng sự tự tin. 

Dịch vụ áp dụng phương thức đặt hẹn và tư vấn riêng, nếu có nhu cầu hoặc 

muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với từng trung tâm phục vụ. 

Ví dụ: Chỉnh sửa trang điểm- sử dụng kỹ thuật trang điểm để che lấp 

những khác biệt về ngoại hình do bệnh tật hoặc vết sẹo để lại, giảm thiểu sự 

khác biệt một cách tối đa. Mỹ phẩm đặc biệt có thể chỉnh sửa hiệu quả màu 

da không nhất quán trên khuôn mặt (hoặc cơ thể). Việc cải thiện hình ảnh 

bên ngoài có thể tăng sự tự tin và cải thiện chất lượng cuộc sống. 



 

Trước và sau khi trang điểm 

 

(二) Tập hợp và hỗ trợ lẫn nhau 

Cơ sở hoặc bệnh viện là nơi tập trung các nạn nhân bỏng. Quen biết 

những người bạn tương tự với mình là rất quan trọng. Khi quen những người 

bị bỏng khác thường họ sẽ quyết định phải mạnh mẽ hơn nữa khi biết mình 

không phải là người bất hạnh nhất. Những người bạn bị bỏng dễ hình thành 

cảm giác họ thuộc về nhau, quan tâm, động viên nhau một cách tự phát sẽ 

hình thành nên sức mạnh của cả nhóm. Quỹ cũng tổ chức các hoạt động 

hàng năm để tuyên dương những người tham gia phục hồi chức năng và 

thúc đẩy tình bạn giữa những người bạn bị thương, tạo thành một bầu không 

khí tích cực và cùng nhau nỗ lực vì tương lai. 

(三) Tham gia xã hội 

Trong thời gian phục hồi sinh lý, Quỹ hy vọng rằng những người bị 

thương có thể bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì vậy, tổ chức nhiều 

hoạt động giải trí trị liệu khác nhau như K.T.V., rạp chiếu phim, sân chơi 

bowling và những nơi công cộng khác để người bị thương có cơ hội tiếp xúc 

với người bình thường, và sau đó có thể thoải mái đối mặt với ánh mắt dị 

nghị của người khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp việc học các kỹ 

năng, chẳng hạn như máy tính, thủ công mỹ nghệ,… để nâng cao niềm vui 

sống và đưa người bị bỏng dần trở lại với cuộc sống cộng đồng. 

 

 



貳、 Hai: Làm thế nào hỗ trợ người bị thương điều tiết tâm lý 

Trẻ em sau khi bị thương, thường khi cha mẹ chưa đủ can đảm đối mặt với 

những vết thương tàn khốc con mình phải chịu đựng, họ còn phải ngay lập tức 

thích nghi với việc thay đổi tâm tình của con mình . Những thay đổi này không 

chỉ là vấn đề cá nhân của đứa trẻ mà còn là mối chấn thương nguy hiểm cho cả 

gia đình. Nếu không xử lý cẩn thận, gia đình rất dễ rơi vào cảnh thăng trầm. 

Trên thực tế, có rất nhiều bậc cha mẹ có thể  thành công vượt qua những thay 

đổi này và tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc trong quá khứ, đặc điểm 

chung của những bậc cha mẹ này là họ có thể chấp nhận sự thật và giúp đỡ 

con mình trong quá trình phục hồi. Dùng trạng thái tâm lý vững vàng và hành 

động tích cực. Điều quan trọng nhất là họ giữ được tâm vững vàng. Tôi tin rằng 

đó chỉ là nỗi đau tạm thời, còn tương lai của đứa trẻ vẫn là niềm hy vọng vô bờ 

bến. 

Làm thế nào để hỗ trợ người bị thương điều chỉnh tâm lý, chúng tôi có những 

gợi ý sau:       

(一) Thích ứng của cha mẹ ảnh hưởng tới sự thích ứng của con cái 

Dưới áp lực quá lớn khi không thể đối mặt với vết thương của con, cha mẹ 

dễ lo lắng, hoang mang, thậm chí đổ lỗi cho nhau do không kiểm soát được 

cảm xúc; nếu cha mẹ có thể chấp nhận được thực tế con bị thương và nghĩ 

rằng đó là do tai nạn ngoài ý muốn, tránh việc tự trách bản thân, mới có thể 

mạnh mẽ chăm sóc cho con. Có thể thực hiện theo những cách sau: 

1. Tìm hiểu bệnh tình của con và các thông tin liên quan về bỏng 

Nhiều phụ huynh suy sụp, hoảng sợ vì “không hiểu” về bỏng, nếu được 

bệnh viện và các tổ chức phúc lợi xã hội liên quan cung cấp thông tin chính 

xác sớm, thì không chỉ xoa dịu tâm trạng nhanh hơn mà còn giúp cha mẹ 

nhanh chóng thích nghi và chuẩn bị tích cực cho việc chăm sóc vết thương 

cho con. 

2. Nhận định đây là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tội hành do mình gây ra. 

Nếu cha mẹ nhận định được "đây là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tội 

hành do mình gây ra", như thế họ sẽ dễ dàng hơn khi đối mặt với những lời 

trỉ chích và hiểu lầm của người khác, không bị những lời nói thiện ác làm 

phiền lòng, không quá khắt khe với bản thân, tự nhiên sẽ dễ chấp nhận hơn 

về sự thật rằng con mình bị thương. 



3. Thiết lập những ý tưởng tích cực và lạc quan để đối mặt với tương lai 

Một số cha mẹ nghĩ  một cách tiêu cực rằng con mình sẽ không bao giờ 

khỏi bệnh, dù có khỏi bệnh cũng không bao giờ giỏi được như những người 

khác, họ sẽ phải chịu gánh nặng bị chê cười, tủi thân và tự ti cả đời, chẳng thể 

giúp con mình đối mặt được với tương lai. Trên thực tế, trẻ chỉ mất đi một 

phần chức năng, còn phần lớn có thể xây dựng lại bằng sự nỗ lực, nếu cha mẹ 

có thể vững tin rằng tương lai của con mình cũng giống như những đứa trẻ 

bình thường khác,đầy hy vọng tươi sáng, có như thế cha mẹ mới có thể dẫn 

dắt con mình cùng học cách làm lại cuộc sống mới, chào đón tương lai.  

(二) Thích ứng tâm lý dựa trên việc làm tốt công việc điều trị y tế và phục hồi 

chức năng của trẻ 

Vấn đề đầu tiên mà các bậc cha mẹ phải đối mặt là làm sao để giúp con 

vượt qua đau đớn khi điều trị phục hồi chức năng, điều khiến cha mẹ đau 

lòng và tự trách nhất là không thể dỗ dành con khi con quấy khóc hay gào 

thét. Đối với trẻ nhỏ, trẻ chưa có ý thức về việc điều trị, cha mẹ ngoài việc 

chấp nhận và xoa dịu cảm xúc của con cái, còn phải ghánh trọng trách về 

điều trị và làm phục hồi chức năng cho con; đối với những đứa trẻ lớn hơn, 

cha mẹ có thể thảo luận kế hoạch điều trị với con, tôn trọng suy nghĩ của con, 

cho con trút sự sợ hãi và bộc lộ sự đau đớn ra ngoài, không nên kìm nén. Tốt 

nhất là nên cho con hiểu rõ về quá trình điều trị của mình, như thế sẽ giúp 

con chuẩn bị tâm lý dễ đón nhận đau đớn trong điều trị hơn, sẽ không tạo 

nên ám ảnh về điều trị. Cha mẹ có thể thực hiện theo những cách sau: 

1. Động viên tốt hơn la mắng, chấp nhận tốt hơn cấm đoán 

Để trẻ khỏi bệnh, một số phụ huynh phải lên mặt, mắng mỏ, dọa nạt để trẻ 

hợp tác, không cho trẻ khóc, tuy hiệu quả trước mắt nhưng về lâu dài rất dễ 

hình thành cuộc chiến giằng co giữa việc bố mẹ mắng và trẻ khóc, cuộc chiến 

xem ai có thể kiên nhẫn tới cuối cùng! Kết quả như vậy không chỉ mài mòn sự 

kiên nhẫn của cha mẹ, mà còn khiến trẻ lầm tưởng rằng cha mẹ không yêu 

thương mình nữa. Cha mẹ nên chấp nhận nỗi buồn, nỗi đau của con, cam 

đoan với con rằng con vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ, đồng hành và động 

viên con đón nhận đau đớn khi phục hồi chức năng. 

2. Cố gắng sắp xếp thời gian và địa điểm cố định để điều dưỡng và phục hồi 



chức năng 

Những đợt trải nghiệm đau đớn trong điều trị khiến trẻ sợ hãi cự độ như 

chim thấy súng. Từ sợ vết thương đau đến sợ bị người khác chạm vào, cũng 

sợ di chuyển đi nơi khác; nếu bạn sắp xếp thời gian và địa điểm cố định để 

chăm sóc và phục hồi vết thương, nhờ đó trẻ có thể phân biệt được cơn đau 

chỉ xảy ra tại một thời điểm và địa điểm cụ thể, như vậy cảm xúc của trẻ sẽ ổn 

định hơn, cũng như giúp trẻ dễ lấy lại cảm giác an toàn hơn. 

3. Chuyển hướng sự chú ý của trẻ 

Trẻ có rất nhiều sở thích và cảm xúc và cũng rất nhạy cảm. Xem những 

thứ mới lạ hoặc nghe nhạc sôi động có thể làm trẻ bớt đau đớn. 

(三) Xây dựng tâm lý lành mạnh cho trẻ 

Trẻ do cở thể bị thương và bị sẹo, cộng thêm những trải nghiệm trắc trở 

trong cuộc sống làm cho trẻ cảm thấy tồi tệ về bản thân. Cha mẹ trách mắng 

trẻ không đúng, không tốt, chỉ làm cho trẻ mất đi tự tin và không thiết lập 

được tự tôn. Cha mẹ phải một mặt tìm ra những khó khăn của con và nguyên 

nhân trốn tránh thu mình của trẻ, mặt khác cần xây dựng tâm lý lành mạnh 

cho trẻ và hình thành sự tự tin cho trẻ. Bạn có thể thực hiện theo những cách 

sau: 

1. Chấp nhận cảm xúc của trẻ và quan tâm đến suy nghĩ của trẻ 

Trẻ khóc vì đau và khó chịu là chuyện bình thường, tránh không nên 

ngăn cấm trẻ không được đau buồn, không nên nói với trẻ rằng khóc là 

không dũng cảm, để trẻ có lối thoát bày tỏ sự đau buồn. Trong cuộc sống 

khó tránh ai cũng có lúc mắc sai lầm và gặp phải những khó khăn. Lúc này, 

trước tiên cha mẹ nên hiểu động cơ và suy nghĩ của con mình và hỏi con tại 

sao chúng lại làm điều đó. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc làm trọng tài 

của lý trí; vì nếu cha mẹ không thể tha thứ cho chúng thì con cái sẽ càng thấy 

bất lực hơn, và không còn biết lấy ai để tin tưởng giúp trẻ vượt qua khó khăn. 

2. Ghi lại quá trình phục hồi của trẻ 

Bỏng không giống như các bệnh khác, khỏi ngay sau khi xuất viện, ngược 

lại là khởi đầu của một thử thách khác, trong thời gian nằm viện, với sự hỗ trợ 

của nhân viên y tế, cha mẹ chỉ cần hợp tác hết mức có thể, tuy nhiên sau khi 

xuất viện, cha mẹ phải phụ trách giám sát quá trình phục hồi của trẻ. Cha mẹ 



thường cảm thấy chán nản vì sự phát triển nhanh chóng của các vết sẹo của 

con mình và không thể chịu được khi thấy con mình đau đớn trong quá trình 

làm phục hồi chức năng. Điều này chủ yếu là do không thể cảm nhận cụ thể 

sự tiến bộ của con cái; cha mẹ có thể ghi lại tiến trình điều trị của con mình, 

ghi chép rõ ràng mọi quá trình và tiến bộ của trẻ, để ngoài việc không nản 

lòng vì những thất bại tạm thời và quên đi kết quả của những nỗ lực trước đó, 

có thể nắm vững kế hoạch phục hồi cụ thể; mặt khác, ghi lại lịch sử của trẻ. 

Thành quả của mỗi nỗ lực là yếu tố tốt nhất khuyến khích trẻ tiếp tục nỗ lực, 

từ đó hình thành cho trẻ cảm thấy có thành tích, tránh trẻ do trắc trở mà thu 

mình. 

3. Khuyến khích trẻ tự lập, giúp trẻ xây dựng sự tự tin 

Sau khi bị thương, trẻ rất nhạy cảm với ngoại hình khác biệt của mình so 

với những người khác, cộng thêm chức năng bị hạn chế, dẫn đến nhiều việc 

trong cuộc sống hàng ngày không làm được, không bằng người khác, cảm 

giác  trắc trở nặng nề; nếu cha mẹ bao bọc và thương hại quá mức, trẻ sẽ cảm 

thấy tự ti, tủi thân, thiếu tự tin vào bản thân; cha mẹ trước hết phải hy vọng 

và tin tưởng vào tương lai của con mình, con cái cũng sẽ có niềm tin và hy 

vọng vào chính mình; cha mẹ nên khuyến khích con cố gắng tự lực trong 

cuộc sống hàng ngày, khẳng định những mặt tốt của trẻ, tăng cường cảm 

giác thành tích của trẻ; từ đó bồi đắp sở thích và năng lực của trẻ, nâng cao 

sự tự tin cho trẻ. 

4. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp 

Nếu con bạn đã bị thương đã trải qua một giai đoạn nhất định, nhưng vẫn 

có cảm giác sợ hãi cực độ, ác mộng lặp đi lặp lại, phụ thuộc vào người khác 

quá nhiều, quấy khóc trở thành thói quen, không hợp tác làm phục hồi chức 

năng, thường khiến bạn đau đầu và không biết dãy dỗ con như thế nào, bạn 

có thể nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia để giúp điều chỉnh tâm lý cho trẻ. 

(四) Học cách đối mặt với phản ứng của người khác 

Cha mẹ khi giúp con cái đối mặt với ánh nhìn của người khác, trước hết, 

chính bản thân cha mẹ cũng phải có khả năng đối mặt với ánh mắt của người 

khác, học cách đối mặt với sự hiểu lầm và chỉ trích của người khác, phần lớn 

cha mẹ đều chịu áp lực “phụ huynh thất bại” , bị người thân và xã hội chỉ trích 

sự sơ suất và thất chức. Trên thực tế có thể cha mẹ có nhiều chỗ sơ suất 



nhưng đây cũng là thứ mà nhiều người hay phạm phải, chỉ là ai bất hạnh hơn 

ai, để con cái bị bỏng nặng. Thái độ, hành vi và lời nói của cha mẹ đều sẽ trở 

thành hình mẫu để con cái noi gương; nếu cha mẹ có thể trút bỏ áp lực phiền 

muộn trong lòng về thất chức và giải quyết chúng một cách bình thường và 

tự nhiên, con bạn cũng sẽ rất tự nhiên khi đối diện với người khác. Bạn có thể 

thực hiện theo những cách sau: 

1. Đối xử với phản ứng của người khác một cách tích cực 

Khi một đứa trẻ tiếp xúc lại với đám đông, phản ứng của những người 

khác đối với nó thường khiến nó bối rối? Trên thực tế, phản ứng đặc biệt của 

người khác không hoàn toàn có nghĩa là họ sợ hãi hay chế giễu. Mà chính là 

họ không biết cách phản ứng hoặc thậm chí ánh mắt ấy có thể làm sự quan 

tâm. Nếu cha mẹ có thể khiến con mình trút bỏ được sự khó xử trong lòng, 

đừng nghĩ rằng người khác đang chế giễu mình, hãy dùng thái độ lạc quan 

để cảm nhận ánh mắt của mọi người. 

2. Dạy trẻ cách làm và nói 

Cha mẹ nên dạy con cách nói thẳng thắn với người khác về tình trạng của 

mình, để người khác hiểu đặc điểm vết sẹo của mình và khuyến khích con chủ 

động mỉm cười chào người khác, để giảm bớt bầu không khí cứng nhắc 

không biết phản ứng của người khác; đừng trốn tránh sự hỏi thăm của người 

khác, hãy suy nghĩ trước vài câu đơn giản giải thích về nguyên nhân gây ra 

thương tích nếu có người hỏi, tránh người khác hỏi mà nhất thời không biết 

phải trả lời như thế nào; tất nhiên, bạn cũng có thể dạy con mình khi gặp phải 

những lời nói làm tổn thương con bạn, dạy con đáp trả một cách ôn hòa, nói 

cho họ biết những lời đó làm tổn thương con bạn; điều quan trọng nhất là, 

hãy để trẻ tin rằng với những hướng dẫn này, trẻ sẽ có thêm nhiều bạn và 

được nhiều người đón nhận. 

3. Giúp trẻ có sự chuẩn bị tâm lý thích hợp 

Cha mẹ phải cho con hiểu rằng không nhất định là ai cũng chấp nhận 

mình, điều quan trọng là phải cho con hiểu rằng không thể ai cũng có thể 

làm bạn với tất cả mọi người, chỉ cần tìm được người phù hợp và chấp nhận 

mình là đủ. 

(五) Giúp trẻ hiểu nguyên nhân sự việc và qúa trình 



Ngoài cảm giác tội lỗi của cha mẹ về sự cẩu thả của mình, hầu hết trẻ em 

cũng có cảm giác tội lỗi nặng nề. Bản chất của trẻ em sẽ khiến chúng lầm 

tưởng rằng chúng phạm lỗi là do bản thân không ngoan nên mới bị thương, l

àm cha mẹ buồn, cảm thấy lỗi là do mình gây ra, do bản thân không tốt, 

càng sợ cảm giác biết mình sai hoặc thấy diện mạo bị thương của bản thân. 

Làm cha mẹ buồn thậm chí còn sợ cha mẹ bỏ rơi mình. Trên thực tế, trẻ luôn 

đầy tự trách và sợ hãi về nguyên nhân và quá trình của sự việc, chỉ là không 

thể diễn đạt thành lời. Phần lớn cha mẹ vì muốn giúp gia đình và con cái 

quên đi sự việc đau buồn này, hầu hết trốn tránh đề cập lại, thậm chí không 

cho phép con cái hỏi thêm, thực tế chính cha mẹ chưa đối mặt được với sự 

thật tàn khốc mà ngăn cản con cái tìm lời giải đáp cho sự thắc mắc, mãi đeo 

trên mình vết thương và tự trách. Nếu cha mẹ có thể chấp nhận bất kỳ cảm 

xúc tích cực và tiêu cực nào của trẻ về sự việc và thảo luận về diễn biến của sự 

việc với trẻ bằng những từ ngữ mà trẻ có thể hiểu được, như vậy có thể giúp 

trẻ loại bỏ cảm giác tội lỗi và sợ hãi. 

(六) Không bỏ bê anh chị em khác 

Các anh chị em khác trong gia đình cũng cần sự quan tâm chăm sóc của 

bố mẹ, cũng cần bố mẹ giúp đỡ để thích nghi với những thay đổi của gia đình 

và đối mặt với anh chị em trong nhà bị bỏng có những tổn thương trên cơ 

thể và vùng mặt. Trong gia đình, đừng chỉ chăm sóc một mình cho đứa con 

bị thương . Điều này sẽ gây ra sự ghen tị không đáng có giữa trẻ và anh chị 

em. Làm đứa trẻ bị bỏng học cách độc đoán, ảnh hưởng đến mối quan hệ 

giữa các cá nhân gia đình trong tương lai, còn khiến các anh chị em khác 

cảm thấy rằng cha mẹ không công bằng. Và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh 

thần của họ. Cha mẹ có thể thảo luận với các thành viên trong gia đình về 

việc hỗ trợ phục hồi cho trẻ như là một nhiệm vụ của cả gia đình, khuyến 

khích các anh chị em khác cùng nhau giúp đỡ. 

       Cha mẹ thường sợ con bị thương lần nữa, mặc nhiên sẽ cẩn thận 

quan tâm, chăm sóc con, tuy nhiên, điều này làm mất đi cơ hội xã giao, học 

hỏi của trẻ, làm trẻ dựa dẫm vào bố mẹ và không thể tự mình đối mặt với 

cuộc sống sau chấn thương. Trên thực tế, chỉ khi trẻ bị thương, cha mẹ nên 

bắt đầu khuyến khích trẻ tự lập trở lại, để trẻ nỗ lực hết mình trong cuộc sống 

hàng ngày, đồng hành với trẻ trong các hoạt động ngoài trời, cho trẻ hòa 

đồng bình thường với các trẻ khác, để trẻ dẫn dắt trẻ sống lại cuộc sống trước 

đây, giúp trẻ phát triển trong vui vẻ và khỏe mạnh. 


