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Đại dịch COVID-19 đã và đang gây nên những mối lo 
ngại rất lớn đối với sức khỏe tâm thần của toàn bộ thế 
hệ trẻ em, thanh thiếu niên cũng như các bậc cha mẹ và 
người chăm sóc. Thế nhưng, đại dịch mới chỉ là bề nổi 
của tảng băng vấn đềsức khỏe tâm thần, một vấn đề mà 
chúng ta đã phớt lờ bấy lâu nay.

Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới sẽ lần đầu tiên xem xét 
về sức khỏe tâm thần, đặc biệt tập trung vào cách thức 
mà các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong gia đình, 
trường học và cộng đồng hình thành nên những kết 
quả sức khỏe tâm thần. Trong bối cảnh nhận thức về các 
vấn đề sức khỏe tâm thần và yêu cầu hành động ngày 
càng gia tăng, báo cáo cho rằng đây là cơ hội chưa từng 
có để thúc đẩy chất lượng sức khỏe tâm thần cho mọi 

trẻ em, bảo vệ những trẻ dễ bị tổn thương và chăm sóc 
những em đang phải đương đầu với những thách thức 
lớn nhất.

Báo cáo yêu cầu đầu tư khẩn cấp cho sức khỏe tâm thần 
của trẻ em và trẻ vị thành niên, không chỉ trong ngành 
y tế mà còn nhiều ngành khác. Báo cáo kêu gọi những 
can thiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội, 
những can thiệp trong cách làm cha mẹ và các chương 
trình tiếp cận toàn trường. Đồng thời, báo cáo kêu gọi 
các xã hội phá vỡ sự im lặng xoay quanh sức khỏe tâm 
thần thông qua việc giải quyết sự kỳ thị, thúc đẩy sự 
hiểu biết và nhìn nhận những trải nghiệm của trẻ em và 
thanh thiếu niên một cách nghiêm túc.

TRONG TÂM TRÍ TÔI 
B Á O  C Á O  T Ì N H  H Ì N H  T R Ẻ  E M  T H Ế  G I Ớ I  N Ă M  2 0 2 1

Thúc đẩy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
tâm thần của trẻ em

BÁO CÁO TÓM TẮT



4  TÌNH HÌNH TRẺ EM THẾ GIỚI NĂM 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Trẻ em trên khắp thế giới không thể 
đến trường, buộc phải ở trong nhà 
và bị tước mất niềm vui thường nhật 
được nô đùa cùng bạn bè – tất cả đều 
là những hệ lụy của đại dịch COVID-19. 
Hàng triệu gia đình đã bị đẩy vào cảnh 
nghèo đói, không thể kiếm sống. Lao 
động trẻ em, xâm hại và bạo lực giới 
đang trên đà gia tăng.

Nhiều trẻ em phải sống trong nỗi 
buồn, sự tổn thương và lo âu. Nhiều 
em băn khoăn thế giới này sẽ đi về đâu 
và vị trí của các em trong đó là gì.

Quả thực, đây là khoảng thời gian đầy 
thử thách đối với trẻ em và thanh thiếu 
niên, và cũng chính là thế giới mà các 
em đang sống trong năm 2021.

Song, ngay cả khi chưa có đại dịch, đã 
có quá nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
căng thẳng tâm lý do thực trạng xã hội 
gây ra cũng như gặp phải các vấn đề 
sức khỏe tâm thần. Hằng năm, hàng 
triệu trẻ bị buộc phải rời khỏi nhà, bị 
tổn hại bởi xung đột, ảnh hưởng bởi 
nghịch cảnh  cũng như không được 
tiếp cận việc học tập, sự bảo vệ và hỗ 
trợ.

Trên thực tế, đại dịch COVID-19 mới 
chỉ thể hiện bề nổi của một tảng băng 
chìm khi nói đến hậu quả của các vấn 
đề sức khỏe tâm thần.

Bấy lâu nay chúng ta đã thờ ơ trước 
vấn đề này. Nếu chúng ta không hành 
động, hậu quả khủng khiếp mà nó để 

lại đối với trẻ em và các xã hội sẽ còn 
kéo dài sau khi đại dịch kết thúc.

Phớt lờ sức khỏe tâm thần của trẻ em, 
tức là chúng ta đang làm suy yếu năng 
lực học tập, làm việc, xây dựng những 
mối quan hệ có ý nghĩa và đóng góp 
cho thế giới của các em. Phớt lờ sức 
khỏe tâm thần của các bậc cha mẹ 
và người chăm sóc, tức là chúng ta sẽ 
không thể hỗ trợ họ nuôi dưỡng và 
chăm sóc con cái trong khả năng tốt 
nhất. Và khi chúng ta xem nhẹ những 
vấn đề sức khỏe tâm thần trong xã hội,  
tức là chúng ta đã ngừng trao đổi, thỏa 
hiệp với sự kỳ thị và tạo rào cản trong 
việc trẻ em và người chăm sóc tìm 
kiếm sự giúp đỡ cần thiết.

Trước thực tế này, chúng ta lại thường 
im lặng và không sẵn sàng nhìn nhận 
toàn bộ sự phức tạp của con người, 
hay theo lời của nhà vận động nhân 
quyền Lea Labaki, một thành viên 
đóng góp cho dự án này: Chúng ta 
đã không thừa nhận rằng “căng thẳng 
tâm lý không phải là hành vi tiêu cực 
cần phải kìm nén và che giấu mà chỉ 
là một khía cạnh bình thường của con 
người”.

Chúng ta không thể tiếp tục im lặng.

Chúng ta cần phải lắng nghe những 
người trẻ trên toàn thế giới, những 
người đang ngày càng lên tiếng mạnh 
mẽ hơn và yêu cầu chúng ta hành 
động.

Và chúng ta cần phải hành động.

Với phiên bản Báo cáo Tình hình trẻ em 
Thế giới đầu tiên tập trung vào vấn đề 
sức khỏe tâm thần này, UNICEF bày tỏ 
quyết tâm lắng nghe – và  hành động.

Trong những năm gần đây, chúng tôi 
đã nỗ lực nhằm giúp bảo vệ sức khỏe 
tâm thần và sức khỏe tâm lý xã hội 
của trẻ em, trẻ vị thành niên, cha mẹ 
và người chăm sóc trong những môi 
trường khắc nghiệt nhất trên thế giới. 
Đồng thời, chúng tôi cũng nỗ lực giải 
quyết tác động sâu rộng của đại dịch 
đối với sức khỏe tâm thần. Năm 2020, 
chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ sức khỏe 
tâm thần và tâm lý xã hội theo hướng 
dựa vào cộng đồng cho 47,2 triệu trẻ 
em, trẻ vị thành niên và người chăm 
sóc, bao gồm cả các chiến dịch nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng mục 
tiêu tại 116 quốc gia, gần gấp đôi số 
quốc gia triển khai trong năm 2019.

Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh sự tham gia cũng như 
những nỗ lực nhằm đảm bảo đầu tư 
cho sức khỏe tâm thần và giải quyết 
xao nhãng, xâm hại và sang chấn tuổi 
thơ, những vấn đề có tác động tiêu 
cực đến sức khỏe tâm thần của quá 
nhiều trẻ em.

Vì chúng tôi hiểu rằng tất cả chúng ta 
cần phải hành động nhiều hơn nữa.

Giờ đây, với những đối tác trọng yếu 
như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các 
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chính phủ, giới hàn lâm và nhiều đối 
tác khác, tất cả chúng ta cần thể hiện 
các cam kết thông qua việc lãnh đạo 
và đầu tư nhằm hỗ trợ tốt hơn cho sức 
khỏe tâm thần.

Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau 
phá vỡ sự im lặng xoay quanh sức 
khỏe tâm thần – giải quyết sự kỳ thị, 
nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm 
thần và đảm bảo tiếng nói của những 
người trẻ được lắng nghe, đặc biệt 
là những em đã từng trải qua những 
thách thức về sức khỏe tâm thần.

Bên cạnh đó, tất cả chúng ta phải cam 
kết hành động trong những mảng 
then chốt như hỗ trợ tốt hơn cho các 
bậc cha mẹ, đảm bảo giúp trường 
học trở nên thân thiện và an toàn hơn, 
cũng như giải quyết nhu cầu về sức 
khỏe tâm thần của các gia đình thông 
qua đầu tư và phát triển nguồn nhân 
lực trong những lĩnh vực như bảo trợ 
xã hội và chăm sóc cộng đồng.

Quan trọng là, tất cả chúng ta phải 
phối hợp nhằm cải thiện việc thu 
thập dữ liệu, giám sát thường xuyên 
và nghiên cứu – một thách thức quan 
trọng đối với toàn thể các cơ quan 
trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Bức 
tranh chúng ta có được về sức khỏe 
tâm thần của trẻ em mới chỉ là một 
phần, và bức tranh đó đang thiên lệch 
về những quốc gia giàu có nhất trên 
thế giới. Điều này đồng nghĩa rằng 
hiểu biết của chúng ta về trải nghiệm 
sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh 

thiếu niên trên hầu khắp thế giới cũng 
như về những thế mạnh và hỗ trợ tiềm 
năng mà các cộng đồng và nền văn 
hóa có thể mang lại cho trẻ em và các 
gia đình còn quá hạn chế.

Chúng ta đang phải đối diện với một 
thách thức to lớn mà cộng đồng toàn 
cầu dường như chưa thể giải quyết, 
bất chấp những nỗ lực hết mình của 
rất nhiều người, đặc biệt là những 
người trẻ đã chia sẻ câu chuyện, ý 
tưởng và khát vọng thay đổi của mình. 
Mọi quốc gia đều đang vươn lên trong 
lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Thách thức đến từ sức khỏe tâm thần 
là rất lớn, song lợi ích từ việc giải quyết 

thách thức này thậm chí còn có thể lớn 
hơn đối với mọi trẻ em, mọi gia đình và 
mọi cộng đồng.

Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi. 
Chúng ta không thể khiến thêm một 
thế hệ nữa phải thất vọng. Đây chính là 
thời điểm để chúng ta hành động.

Henrietta H. Fore
Giám đốc điều hành UNICEF
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THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Trên khắp thế giới, rối loạn tâm 
thần là nguyên nhân đáng kể của 
khổ đau và thường bị phớt lờ, ảnh 
hưởng đến sức khỏe và việc học 
tập của trẻ em và thanh thiếu niên 
cũng như khả năng phát huy hết 
tiềm năng của các em.

• Theo ước tính, hơn 13% trẻ vị 
thành niên từ 10-19 tuổi phải 
chung sống với rối loạn tâm thần 
được chẩn đoán theo định nghĩa 
của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

• Trong số này, 86 triệu em trong 
thuộc nhóm 15-19 tuổi và 80 triệu 
em thuộc nhóm 10-14 tuổi.

• 89 triệu trẻ em trai vị thành niên 
từ 10-19 tuổi và 77 triệu trẻ em gái 
vị thành niên từ 10-19 tuổi phải 
chung sống với rối loạn tâm thần.

• Tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần 
được chẩn đoán cao nhất ở khu 
vực Trung Đông và Bắc Phi, Bắc Mỹ, 
và Tây Âu.

• Lo âu và trầm cảm chiếm khoảng 
40% các rối loạn tâm thần được 
chẩn đoán, bên cạnh giảm chú ý/
rối loạn tăng động, rối loạn cư xử, 
thiểu năng trí tuệ, rối loạn lưỡng 
cực, rối loạn ăn uống, tự kỷ, tâm 
thần phân liệt và một nhóm các rối 
loạn nhân cách. 

• Ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng 
ghi nhận căng thẳng tâm lý xã hội 
dưới mức độ rối loạn dịch tễ học 
nhưng làm gián đoạn cuộc sống, 
sức khỏe và triển vọng tương lai 
của các em.

• Theo nghiên cứu được Gallup 
tiến hành cho báo cáo Changing 
Childhood [Tuổi thơ đang thay 
đổi] tới đây của UNICEF, trong nửa 
đầu năm 2021, khoảng 19% số 
người trong độ tuổi từ 15-24 ở 21 
quốc gia báo cáo rằng họ thường 
cảm thấy chán nản hoặc hầu như 
không có hứng thú làm bất cứ việc 
gì. 

Cái giá phải trả cho sự thờ ơ là rất 
lớn – xét về tác động đối với đời 
sống con người, gia đình, cộng 
đồng và tài chính.

• Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 
45.800 trẻ vị thành niên tử vong do 
tự tử. Như vậy, cứ mỗi 11 phút lại có 
hơn 1 em qua đời vì nguyên nhân 
này.

• Tự tử là nguyên nhân gây tử vong 
phổ biến thứ năm đối với trẻ vị 
thành niên từ 10-19 tuổi. Đối với 
trẻ em trai và trẻ em gái vị thành 
niên từ 15-19 tuổi, đây là nguyên 
nhân gây tử vong phổ biến thứ tư, 
chỉ sau tai nạn thương tích giao 

thông đường bộ, bệnh lao và bạo 
lực giữa các cá nhân. Đối với trẻ em 
gái trong độ tuổi từ 15-19, tự tử là 
nguyên nhân gây tử vong phổ biến 
thứ ba và đối với trẻ em trai trong 
cùng nhóm tuổi, đây là nguyên 
nhân gây tử vong phổ biến thứ tư.

• Phân tích mới cho báo cáo này chỉ 
ra rằng mức thâm hụt nguồn vốn 
con người hằng năm xuất phát từ 
các tình trạng sức khỏe tâm thần 
ở trẻ em từ 0-19 tuổi là 387,2 tỷ đô 
la Mỹ (giá trị đồng đô la ngang giá 
sức mua). Trong đó, các rối loạn 
bao gồm lo âu và trầm cảm gây ra 
khoản thâm hụt trị giá 340,2 tỷ đô la 
Mỹ, và tự tử gây ra khoản thâm hụt 
trị giá 47 tỷ đô la Mỹ.  

• Trong khoản thâm hụt trị giá 340,2 
tỷ đô la Mỹ, rối loạn lo âu chiếm 
26,93%; rối loạn hành vi 22,63% và 
trầm cảm 21,87%.

Bất chấp yêu cầu rộng rãi về các 
biện pháp thúc đẩy, bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe tâm thần của 
trẻ em, đầu tư vào vấn đề này vẫn 
còn hạn chế.

• Nghiên cứu được Gallup tiến hành 
cho báo cáo Tuổi thơ đang thay đổi 
tới đây của UNICEF đã chỉ ra yêu 
cầu hành động mạnh mẽ. Trung 
bình 83% số người từ 15-24 tuổi ở 
21 quốc gia tin rằng việc giải quyết 
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các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng 
cách chia sẻ với những người khác 
và tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ tốt hơn là 
vượt qua một mình.

• Bất chấp nhu cầu hỗ trợ, chi tiêu 
trung bình của chính phủ cho sức 
khỏe tâm thần trên toàn cầu chỉ 
bằng 2,1% so với chi tiêu cho y tế 
nói chung.  

• Ở một số quốc gia nghèo nhất trên 
thế giới, chính phủ chi không tới 1 
đô la Mỹ cho mỗi người điều trị các 
tình trạng sức khỏe tâm thần.

• Số lượng bác sĩ tâm thần chuyên 
điều trị cho trẻ em và trẻ vị thành 
niên là dưới 0,1 trên 100.000, trong 
khi ở các quốc gia có thu nhập cao, 
con số này là 5,5 trên 100.000. 

• Đầu tư vào việc thúc đẩy và bảo vệ 
sức khỏe tâm thần nói riêng – bên 
cạnh đầu tư chăm sóc trẻ em đang 
gặp khó khăn nói chung – vẫn còn 
rất thấp.

• Thiếu đầu tư đồng nghĩa với việc 
nguồn nhân lực, bao gồm cả đội 
ngũ tại cộng đồng không được 
trang bị đầy đủ để giải quyết các 
vấn đề sức khỏe tâm thần trên 
nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, giáo dục, bảo trợ 
xã hội, v.v.

Sức khỏe tâm thần thường gặp 
phải kỳ thị và hiểu lầm nghiêm 
trọng, trong khi trên thực tế, đây 
là một trạng thái sức khỏe tích 
cực và là nền tảng để trẻ em và 
thanh thiếu niên xây dựng tương 
lai.

• Mặc dù nhận thức về tác động 
của các tình trạng sức khỏe tâm 
thần đang ngày càng được nâng 
cao, song sự kỳ thị vẫn có sức ảnh 
hưởng mạnh mẽ. Sự kỳ thị dù vô 
tình hay cố ý đều ngăn trở trẻ em 
và thanh thiếu niên tìm kiếm biện 
pháp điều trị và làm hạn chế cơ 
hội trưởng thành, học tập và phát 
triển của các em. 

• Tương tự như sức khỏe thể chất, 
sức khỏe tâm thần cần được nhìn 
nhận như một yếu tố tích cực: Sức 
khỏe tâm thần là nền tảng cho 
năng lực suy nghĩ, cảm nhận, học 
tập, làm việc, xây dựng những mối 
quan hệ có ý nghĩa, đóng góp cho 
cộng đồng và thế giới của con 
người. Đây cũng là một phần nội 
tại của sức khỏe cá nhân và nền 
tảng cho các cộng đồng và quốc 
gia khỏe mạnh. 

• Sức khỏe tâm thần tồn tại và tiến 
triển liên tục, có thể bao gồm 
những giai đoạn sức khỏe tâm 
thần ở trạng thái khỏe mạnh và 

những giai đoạn gặp khó khăn 
mà phần lớn các giai đoạn này sẽ 
không phát triển thành trạng thái 
rối loạn có thể chẩn đoán được.

• Quyền được chăm sóc sức khỏe 
tâm thần là một quyền cơ bản và 
thiết yếu cần thực hiện nhằm đạt 
được các mục tiêu toàn cầu, bao 
gồm các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững.

Các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo 
vệ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm 
thần ở những thời điểm phát triển 
quan trọng.

• Vào những thời điểm quan trọng 
trong quá trình phát triển của trẻ 
em, những yếu tố dựa trên trải 
nghiệm và môi trường có thể trở 
thành nguy cơ hoặc có thể giúp 
bảo vệ sức khỏe tâm thần. Các 
phương pháp tiếp cận chính sách 
cần hướng đến mục tiêu giảm 
thiểu các yếu tố nguy cơ và tối đa 
hóa các yếu tố bảo vệ.

• Các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo 
vệ có thể được phân chia thành 
ba phạm vi ảnh hưởng: Thế giới 
của trẻ em tập trung vào môi 
trường tại nhà và môi trường 
chăm sóc; thế giới xung quanh trẻ 
em liên quan đến an toàn, an ninh 
và sự gắn bó lành mạnh trong 
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trường mầm non, trường học và 
cộng đồng; và thế giới nói chung 
bao gồm các yếu tố tác động xã 
hội quy mô lớn, chẳng hạn như 
nghèo đói, thảm họa, xung đột và 
phân biệt đối xử. 

• Sức khỏe tâm thần gắn liền với 
những thời điểm quan trọng 
trong sự phát triển của não bộ, có 
thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 
như căng thẳng độc hại do những 
trải nghiệm tuổi thơ bất lợi gây ra 
(adverse childhood experiences - 
ACEs), chẳng hạn như xâm hại thể 
chất và cảm xúc, xao nhãng kéo 
dài và bạo lực.  

• Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc 
tiếp xúc với ít nhất bốn trải 
nghiệm tuổi thơ bất lợi có mối 
liên hệ mật thiết tới việc đối mặt 
với rủi ro tình dục, các tình trạng 
sức khỏe tâm thần và lạm dụng 
rượu bia; thậm chí còn liên quan 
chặt chẽ hơn đến vấn đề sử dụng 
ma túy, bạo lực giữa các cá nhân 
và tự gây bạo lực.

Nuôi dạy con cái đóng vai trò rất 
quan trọng trong việc tạo nền 
tảng vững chắc cho sức khỏe tâm 
thần của trẻ em, song nhiều bậc 
cha mẹ cần được hỗ trợ hơn nữa.

• Nuôi dạy con cái là nền tảng cho 
sức khỏe tâm thần của trẻ em. Tuy 
nhiên, nhiều người chăm sóc cần 
sự hỗ trợ từ các chương trình nuôi 
dạy, bao gồm thông tin, hướng dẫn, 
hỗ trợ tài chính và tâm lý xã hội để 
hoàn thành vai trò quan trọng này. 

• Nhiều người chăm sóc cũng cần 
sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cho 
chính bản thân họ.

• Trước khi thụ thai, các yếu tố nguy 

cơ đối với sức khỏe tâm thần của 
trẻ bao gồm cân nặng khi sinh thấp, 
suy dinh dưỡng ở bà mẹ, sức khỏe 
tâm thần của bà mẹ và làm cha mẹ 
ở tuổi vị thành niên. Trên toàn cầu, 
15% trẻ em có cân nặng khi sinh 
thấp và 15% trẻ em gái phải làm mẹ 
trước 18 tuổi.

• Trong giai đoạn tuổi thơ, các yếu tố 
nguy cơ bao gồm dinh dưỡng kém 
và kỷ luật bằng bạo lực. Trên toàn 
cầu, khoảng 29% trẻ em không có 
chế độ ăn uống đa dạng tối thiểu.

• Tại những quốc gia kém phát triển 
nhất trên thế giới, 83% trẻ em từng 
bị người chăm sóc kỷ luật bằng bạo 
lực và 22% trẻ em đang tham gia 
một hình thức lao động trẻ em bất 
kỳ. 

• Trong giai đoạn vị thành niên, sự 
nuôi dưỡng và hỗ trợ của cha mẹ 
vẫn là một trong những biện pháp 
bảo vệ sức khỏe tâm thần mạnh mẽ 
nhất.

Các trường học và môi trường học 
tập có thể mang lại cơ hội hỗ trợ 
sức khỏe tâm thần, song cũng có 
thể khiến trẻ gặp những rủi ro bao 
gồm bắt nạt và áp lực thi cử quá 
mức.

• Trường học có thể là môi trường 
lành mạnh và hòa nhập, nơi trẻ em 
học các kỹ năng quan trọng để 
nâng cao điều kiện sống, nhưng 
cũng có thể là nơi trẻ em bị bắt 
nạt, phân biệt chủng tộc, phân biệt 
đối xử, chịu áp lực từ bạn bè đồng 
trang lứa và căng thẳng về kết quả 
học tập.

• Mặc dù cơ hội học tập sớm và sự 
phát triển của trẻ em có mối liên 
hệ với nhau, song khoảng 81% trẻ 
em ở các quốc gia kém phát triển 

nhất không tham gia giáo dục 
mầm non. 

• Ở những trẻ lớn hơn, việc nghỉ 
học hoặc bỏ ngang trước khi hoàn 
thành chương trình học có liên 
quan đến cô lập  xã hội, theo đó 
có thể dẫn đến các tình trạng sức 
khỏe tâm thần, bao gồm tự ngược 
đãi bản thân, nảy sinh ý định tự tử, 
trầm cảm, lo âu và sử dụng chất 
kích thích.

• Một phân tích của RTI cho báo cáo 
này chỉ ra rằng các can thiệp tại 
trường học nhằm giải quyết lo âu, 
trầm cảm và tự tử mang lại lợi tức 
đầu tư là 21,5 đô la Mỹ cho mỗi 
1 đô la Mỹ được đầu tư trong 80 
năm.

Các yếu tố kinh tế - xã hội và văn 
hóa trên thế giới cũng như những 
cuộc khủng hoảng nhân đạo và 
sự kiện như đại dịch COVID-19 
đều có thể làm tổn hại sức khỏe 
tâm thần. 

• Nghèo đói và sức khỏe tâm thần 
có mối quan hệ song hành. Nghèo 
đói có thể dẫn đến các tình trạng 
sức khỏe tâm thần và ngược lại. 
Trên toàn cầu, gần 20% trẻ em 
dưới 5 tuổi phải sống trong cảnh 
nghèo cùng cực.

• Chuẩn mực giới có thể gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe tâm thần của 
cả trẻ em gái và trẻ em trai. Trẻ em 
gái có thể phải đối mặt với những 
định kiến   hạn chế về công việc, 
giáo dục và gia đình cũng như 
nguy cơ bị bạo lực bởi bạn tình; 
trẻ em trai có thể gặp áp lực phải 
kìm nén cảm xúc và thử sử dụng 
chất kích thích.
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• Trẻ em thường xuyên phải chịu 
ảnh hưởng đầu tiên trong các 
cuộc khủng hoảng nhân đạo. 
Vào năm 2018, con số này là 415 
triệu trẻ em, trong đó mỗi em 
đều bị căng thẳng và sang chấn. 
Tác động của những cuộc khủng 
hoảng như vậy có thể khác nhau ở 
mỗi trẻ. Một số em sẽ thể hiện khả 
năng phục hồi, số khác sẽ trải qua 
sự đau khổ tột cùng và dai dẳng.

• Có rất nhiều báo cáo về xâm hại 
trẻ em trong các cơ sở giáo dục, 
trong đó, một tỷ lệ lớn các em bị 
khuyết tật, bao gồm cả khuyết tật 
về phát triển hoặc sức khỏe tâm 
thần. Đồng thời, cũng có nhiều 
bằng chứng về sự tiếp diễn của 
tình trạng sử dụng cùm xích đối 
với trẻ em và thanh thiếu niên có 
vấn đề sức khỏe tâm thần, cũng 
như việc sử dụng phương thức 
cưỡng ép và kìm hãm trong các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần.

• Có nhiều lo ngại về tác động của 
đại dịch COVID-19 đối với sức 
khỏe tâm thần. Nghiên cứu chỉ ra 
những sự gia tăng về căng thẳng 
và lo lắng ở trẻ em và trẻ vị thành 
niên. Sức khỏe tâm thần của 
những người chăm sóc, đặc biệt là 
các bà mẹ trẻ cũng là một vấn đề 
đáng quan tâm. 

Các can thiệp trên nhiều hệ thống 
và lĩnh vực – bao gồm trong gia 
đình, cộng đồng và trường học, và 
thông qua bảo trợ xã hội – có thể 
giúp thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe 
tâm thần.

• Đánh giá về các chương trình 
kỹ năng làm cha mẹ chỉ ra rằng 

những chương trình này giúp 
người chăm sóc và trẻ trở nên gắn 
bó hơn, giảm các thực hành nuôi 
dạy con cái hà khắc và cải thiện sự 
phát triển nhận thức của trẻ em. 

• Tại trường học, các phương pháp 
tiếp cận học tập xã hội và cảm xúc 
bao gồm những can thiệp toàn 
trường và can thiệp đặc thù cho trẻ 
em và thanh thiếu niên có nguy cơ 
đã được chứng minh có hiệu quả.  

• Các chương trình hỗ trợ tiền mặt 
có thể mang lại tác động gián tiếp 
cho sức khỏe tâm thần của trẻ em 
và trẻ vị thành niên thông qua việc 
tăng cường sự tham gia của nhà 
trường, thúc đẩy an ninh lương 
thực và tiếp cận với các dịch vụ y 
tế, xã hội.

• Trong bối cảnh nhân đạo, việc 
thực hiện cẩn trọng các can thiệp 
nhanh gọn, có cấu trúc chặt chẽ 
nhằm ứng phó tức thì với chứng 
trầm cảm, lo âu và rối loạn căng 
thẳng sau sang chấn có thể giúp 
tăng cường sức khỏe tâm thần của 
trẻ em và thanh thiếu niên.  

Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới 
năm 2021 kết lại bằng việc kêu 
gọi sự cam kết, đối thoại và hành 
động nhằm thúc đẩy chất lượng 
sức khỏe tâm thần cho mọi trẻ em, 
bảo vệ những trẻ dễ bị tổn thương 
và chăm sóc những em đang phải 
đương đầu với những thách thức 
lớn nhất. 

CAM KẾT có nghĩa là tăng cường 
khả năng lãnh đạo để xác định quan 
điểm của nhiều đối tác và các bên 
liên quan về những mục tiêu rõ 
ràng, đồng thời đảm bảo đầu tư vào 

giải pháp và con người trên nhiều 
lĩnh vực..

ĐỐI THOẠI có nghĩa là phá vỡ sự 
im lặng xoay quanh sức khỏe tâm 
thần, giải quyết sự kỳ thị, nâng cao 
hiểu biết về sức khỏe tâm thần và 
đảm bảo tiếng nói của những trẻ 
em và thanh thiếu niên đã từng trải 
qua thách thức về sức khỏe tâm 
thần được lắng nghe.

HÀNH ĐỘNG có nghĩa là nỗ lực 
giảm thiểu yếu tố nguy cơ và tối 
đa hóa yếu tố bảo vệ sức khỏe tâm 
thần trên các phương diện đời sống 
trọng yếu của trẻ em cũng như đầu 
tư và phát triển nguồn nhân lực 
nhằm:

• Hỗ trợ các gia đình, các bậc cha 
mẹ và người chăm sóc

• Đảm bảo trường học hỗ trợ sức 
khỏe tâm thần

• Tăng cường và trang bị nhiều hệ 
thống cùng đội ngũ cán bộ để 
đáp ứng những thách thức phức 
tạp

• Cải thiện nguồn dữ liệu, nghiên 
cứu và bằng chứng
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TRONG TÂM 
TRÍ TÔI

Bất ổn. Cô đơn. Đau buồn. 

Khi đại dịch vi-rút corona đổ ập xuống 
thế giới vào năm 2019, những cảm 
xúc mãnh liệt này đã bao trùm cuộc 
sống của hàng triệu trẻ em, thanh 
thiếu niên và gia đình. Đặc biệt trong 
những ngày đầu, nhiều chuyên gia lo 
ngại rằng những cảm xúc này sẽ tồn 
tại dai dẳng, gây tổn hại đến sức khỏe 
tâm thần của cả một thế hệ. 

Trên thực tế, sẽ mất nhiều năm để có 
thể thực sự đánh giá tác động của 
COVID-19 đối với sức khỏe tâm thần 
của chúng ta. 

Ngay cả khi hiệu lực của vi-rút giảm 
dần, tác động kinh tế và xã hội của 
đại dịch sẽ vẫn còn hiện hữu đối với 
những bậc cha mẹ tưởng như những 
điều tồi tệ nhất đã ở lại phía sau lưng, 
giờ đây lại một lần nữa phải vật lộn 
để con cái có cái ăn, cái mặc; đối với 
bé em  bị thụt lùi trong học tập sau 
nhiều tháng việc học bị gián đoạn; và 
đối với bé gái phải bỏ học để đi làm ở 
một trang trại hay nhà máy. Điều này 
sẽ làm ảnh hưởng đến những khát 
vọng cũng như khả năng thu nhập 
suốt đời của cả một thế hệ bị ảnh 
hưởng bởi nền giáo dục bị gián đoạn 
do đại dịch.

Thật vậy, dư chấn của đại dịch này có 
nguy cơ sẽ hủy hoại hạnh phúc và 

điều kiện sống của trẻ em, trẻ vị thành 
niên và những người chăm sóc trong 
nhiều năm tới, theo đó chúng sẽ gây 
rủi ro cho nền tảng của sức khỏe tâm 
thần.

Một bài học mà đại dịch đã mang 
đến cho con người hẳn chính là ảnh 
hưởng sâu sắc của thế giới xung 
quanh đối với sức khỏe tâm thần của 
chúng ta. Không chỉ đơn thuần là 
một câu hỏi về những gì đang diễn 
ra trong tâm trí của một con người, 
trạng thái sức khỏe tâm thần của mỗi 
trẻ em hay trẻ vị thành niên chịu ảnh 
hưởng sâu sắc từ hoàn cảnh cuộc 
sống của các em – trải nghiệm của 
các em với cha mẹ và người chăm 
sóc, mối liên hệ với bạn bè và cơ hội 
được vui chơi, học tập và phát triển. 
Sức khỏe tâm thần cũng phản ánh 
ảnh hưởng của nghèo đói, xung đột, 
bệnh tật và khả năng tiếp cận các cơ 
hội tồn tại trong thế giới của các em 
đối với cuộc sống của chính các em. 

Trước đại dịch, những mối liên hệ này 
có thể chưa thực sự rõ ràng, còn giờ 
đây hẳn chúng đã trở nên sáng tỏ. 

Đây chính là hiện thực trọng tâm của 
Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới năm 
2021.

An toàn: Sống trên đường phố ở Côte d’Ivoire khiến Fidel, 11 tuổi, gặp phải những rủi ro về sức 
khỏe tâm thần. Bạn ấy bây giờ đang ở một trung tâm, nơi, bạn ấy chia sẻ: “Tôi cảm thấy an toàn 
... được bảo vệ.”   
© UNICEF/UNI362880/Dejongh  
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Thách thức bị 
phớt lờ
Quả thực, một điều mà chúng ta rút 
ra được, đó là sức khỏe tâm thần cần 
được nhìn nhận một cách tích cực - là 
một tài sản cá nhân, điều này thể hiện 
qua việc: Một cô bé được phát triển 
với tình yêu thương, sự ủng hộ từ gia 
đình và sự chia sẻ trước mọi thăng 
trầm trong cuộc sống thường ngày. 
Một cậu thiếu niên được trò chuyện 
và vui đùa với bạn bè, hỗ trợ khi bạn 
bè gặp khó khăn và dựa vào bạn bè 
khi khó khăn xảy đến với chính cậu. 
Một cô gái trẻ cảm thấy có mục tiêu 
trong cuộc sống cũng như sự tự tin 
để nắm bắt và đương đầu với thử 
thách. Một người cha hay người mẹ 
có thể hỗ trợ sức khỏe cảm xúc, hạnh 
phúc, sự gắn kết và gắn bó của con 
cái.

Mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần, 
sức khỏe thể chất, phúc lợi cũng như 
tầm quan trọng của sức khỏe tâm 
thần trong việc hình thành kết quả 
cuộc sống ngày càng được công 
nhận. Những điều này được phản ánh 
trong sự kết nối giữa sức khỏe tâm 
thần và nền tảng của một thế giới 
khỏe mạnh và thịnh vượng được thừa 
nhận trong các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững. Thật vậy, thỏa thuận giữa 
các quốc gia trên thế giới đã định vị 
công tác thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe 
tâm thần và phúc lợi là chìa khóa cho 
chương trình nghị sự phát triển toàn 
cầu. 

Thế nhưng, đầu tư của các chính phủ 
và xã hội vào việc thúc đẩy, bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ 
em, thanh thiếu niên và những người 
chăm sóc vẫn còn quá hạn chế.

Ở một số quốc gia nghèo nhất trên 
thế giới, hằng năm chính phủ chi 
không tới 1 đô la Mỹ cho mỗi người 

điều trị sức khỏe tâm thần. Ngay cả 
ở những quốc gia có thu nhập trên 
trung bình, con số này cũng chỉ dừng 
ở mức khoảng 3 đô la Mỹ/người. 
Những con số này là quá ít ỏi đối với 
việc điều trị các tình trạng sức khỏe 
tâm thần của trẻ em, trẻ vị thành niên 
và người chăm sóc, đặc biệt là những 
người đang phải đối mặt với những 
thách thức lớn nhất về sức khỏe tâm 
thần. Điều đó có nghĩa là gần như 
không còn nguồn lực nào để thúc đẩy 
sức khỏe tâm thần tích cực cho trẻ 
em và những người chăm sóc các em.  

Theo tính toán của David McDaid và 
Sara Evans-Lacko thuộc Khoa Chính 
sách Y tế của Trường Kinh tế và Khoa 
học Chính trị London cho báo cáo 
này, chúng ta phải trả một cái giá cao 
về mặt kinh tế – khoảng 387,2 tỷ đô 
la Mỹ mỗi năm cho sự thờ ơ này. Đó 
chính là 387,2 tỷ đô la Mỹ giá trịtiềm 
năng con người bị thâm hụt mà đáng 
lẽ có thể được đóng góp cho các nền 
kinh tế quốc gia. 

Song, ảnh hưởng của sự thâm hụt này 
đối với đời thực là không thể đo đếm 
được.

Ảnh hưởng hiện hữu trong những 
gia đình, trường học và cộng đồng bị 
tác động bởi vấn nạn tự tử – nguyên 
nhân gây tử vong cao thứ tư đối với 
lứa tuổi 15-19. Mỗi năm có gần 46.000 
trẻ em và trẻ vị thành niên trong độ 
tuổi từ 10 đến 19 tự kết liễu cuộc đời 
của mình, nghĩa là cứ khoảng 11 phút 
lại có một em tự sát. 

Ảnh hưởng hiện hữu trong những 
thách thức hằng ngày của khoảng 
1/7 số trẻ vị thành niên phải chung 
sống với vấn đề sức khỏe tâm thần. 
Đặc biệt, đối với lứa tuổi 15-19, có 
thể nhận thấy rằng các tình trạng sức 
khỏe tâm thần bắt đầu nổi lên và là 
một phần tác nhân làm mất đi những 
năm tháng các em được sống và cuộc 
sống lành mạnh. 

Ảnh hưởng hiện hữu trong tiếng nói 
của thanh thiếu niên khi họ chia sẻ 
trải nghiệm của bản thân về chứng 
trầm cảm, lo âu và sự căng thẳng nói 
chung, những tình trạng chưa vượt 
qua ngưỡng để trở thành rối loạn. Để 
thực hiện Báo cáo Tình hình trẻ em 
Thế giới năm 2021, UNICEF đã hợp 
tác với các nhà nghiên cứu tham gia 
Global Early Adolescent Study (Nghiên 
cứu Toàn cầu về những năm đầu của 
tuổi Vị thành niên) tại Trường Y tế 
Công cộng Johns Hopkins Bloomberg 
để lắng nghe những chia sẻ như vậy. 

Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho nhóm tuổi từ 15 đến 19 
ở Jamaica cho biết em tin rằng mọi 
người đều phải trải qua những giai 
đoạn trầm cảm ở mức độ thấp, xuất 
phát từ thử thách tìm ra “con người 
của chính mình”. Bạn nữ này cũng chia 
sẻ vấn đề rằng những cảm giác đó có 
thể được “thúc đẩy” bởi trải nghiệm 
trong thế giới.

“Em nghĩ rằng câu chuyện bắt đầu từ 
đây. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng 
khi những cảm giác hay cảm xúc này 
bị phớt lờ”.

Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho nhóm tuổi tương tự ở Ai 
Cập đã làm rõ tác động của tình trạng 
sức khỏe tâm thần bị phớt lờ, hay 
theo cách nói của em là “cảm giác mệt 
mỏi về mặt tâm lý” đối với tương lai 
của một người trẻ.

“Mệt mỏi về mặt tâm lý nghĩa là bạn 
cảm giác như không còn sống và 
không thể làm bất cứ điều gì. Kể cả 
khi có đầy hoài bão, bạn cũng không 
thể đạt được tham vọng của bản thân 
vì tâm lý của bạn bị đánh bại”.
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Những lời kêu 
gọi chưa được 
hưởng ứng 

Những nhà vận động trẻ tuổi vì sức 
khỏe tâm thần, trong đó có cả những 
cộng tác viên và cố vấn cho báo cáo 
này, đã dũng cảm kêu gọi giải quyết 
vấn đề sức khỏe tâm thần ở nhiều nơi 

trên thế giới. Một số cá nhân đã kể 
về trải nghiệm thực tế liên quan đến 
sức khỏe tâm thần và điều kiện sống 
của họ, thách thức đến từ bạn bè và 
những người đồng trang lứa, cũng 
như nhu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ của 
trẻ em và trẻ vị thành niên. 

Họ không đơn độc. Một cuộc khảo 
sát trên toàn thế giới do Gallup đại 
diện cho UNICEF thực hiện chỉ ra rằng 
phần lớn thanh thiếu niên và người 

cao tuổi ở hầu hết các quốc gia – 
thông thường cứ năm người thì có 
bốn người - tin rằng mọi người không 
nên phải tự mình đối phó với những 
thách thức về sức khỏe tâm thần, mà 
giải pháp tốt nhất thay vào đó là chia 
sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, hàng triệu người trên 
khắp thế giới không có ai để chia sẻ 
và không có nơi nào để tìm kiếm sự 
giúp đỡ.

HỘP 1.

Bạn đã sẵn sàng tìm kiếm hỗ trợ?

Theo một khảo sát do UNICEF và 
Gallup thực hiện ở 21 quốc gia trong 
nửa đầu năm 2021, thanh thiếu niên 
tin rằng nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ 
người khác khi gặp vấn đề sức khỏe 
tâm thần thay vì tự mình giải quyết. 

Trung bình 83% thanh thiếu niên (độ 
tuổi từ 15 đến 24) đồng ý rằng nên 
giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần 
thông qua chia sẻ trải nghiệm của 
mình với người khác và tìm kiếm hỗ 
trợ; ngược lại, chỉ có 15% cảm thấy 
đây là vấn đề cá nhân và nên tự mình 
giải quyết.

Trong số 21 quốc gia, Ấn Độ là nước 
duy nhất có 41% thanh thiếu niên 
ủng hộ phương án chia sẻ. 

Nhìn chung, thái độ giữa các thế hệ 
có sự khác biệt tương đối nhỏ: Ở 
21 quốc gia, khoảng bốn trên năm 
người cao tuổi (từ 40 tuổi trở lên) 
cũng ủng hộ phương án chia sẻ. Tuy 
nhiên, một số quốc gia cho thấy sự 
cách biệt rõ ràng: Mặc dù ở Nhật 

Bản, Đức và Ukraina, phần lớn thanh 
thiếu niên và người lớntuổi hơn ủng 
hộ phương án chia sẻ nhưng vẫn 
có khoảng cách ít nhất là 14 điểm 
giữa hai nhóm tuổi. Điều này đặt ra 
những câu hỏi thú vị, đó là thái độ 
đối với sức khỏe tâm thần giữa các 
thế hệ còn có thể khác nhau như thế 
nào và sẽ phát triển ra sao theo thời 
gian ở những khu vực khác nhau 
trên thế giới.  

Các phát hiện đầy đủ của Dự án Tuổi 
thơ đang thay đổi sẽ được công bố 
trong một báo cáo của UNICEF vào 
tháng 11 năm 2021.

Người từ  
15-24 tuổi

Người cao 
tuổi (40+)

Chia sẻ trải nghiệm với người khác và tìm kiếm hỗ 
trợ là cách giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần hiệu 
quả nhất

83 82

Sức khỏe tâm thần là vấn đề cá nhân mà mọi người 
có thể tự mình giải quyết tốt nhất 15 17

Nguồn: Tuổi thơ đang thay đổi [sắp công bố]..

Tỷ lệ phần trăm trung bình người dân tại 21 quốc gia tin rằng chia sẻ 
trải nghiệm của mình với người khác và tìm kiếm hỗ trợ là cách giải 
quyết vấn đề sức khỏe tâm thần hiệu quả hơn: 

Chú thích: Trong Dự án Tuổi thơ đang thay đổi, Gallup đã phỏng vấn hơn 20.000 người qua điện thoại ở 21 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021 trên hai nhóm dân số 
riêng biệt - những người từ 15-24 tuổi và những người từ 40 tuổi trở lên. Phạm vi sai số trung bình theo tính toán là 6,7% đối với nhóm trẻ tuổi và 6,4% đối với nhóm người lớn tuổi hơn. Chi tiết về 
phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày trong báo cáo Tuổi thơ đang thay đổi sắp tới của UNICEF.
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Tại sao?

Có vô số rào cản trong quá trình thúc 
đẩy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
tâm thần ở trẻ em và trẻ vị thành 
niên. Một số rào cản mang tính hệ 
thống hình thành do tình trạng thiếu 
kinh phí, lãnh đạo, phối hợp giữa các 
ngành cùng đội ngũ cán bộ được 
đào tạo. 

Khả năng giải quyết vấn đề sức khỏe 
tâm thần thường bị hạn chế do 
chúng ta không thể lên tiếng. Trẻ em, 
trẻ vị thành niên và người chăm sóc 
có thể gặp khó khăn khi tìm ngôn từ 
miêu tả chính xác cảm xúc của mình. 
Họ có thể e sợ những lời nói cay 
nghiệt, sự cười cợt và xâm hại xuất 
phát từ thái độ kỳ thị và hiểu nhầm 
xung quanh sức khỏe tâm thần. 

Một trong những hiểu nhầm thường 
thấy nhất là không hiểu được rằng, 
giống như sức khỏe thể chất, sức 
khỏe tâm thần cũng có những mặt 
tích cực. Bác sĩ y khoa kiêm ngôi sao 
truyền hình thực tế Alex George ở 
Vương quốc Anh rất quen thuộc với 
những tổn thương do sức khỏe tâm 
thần gây ra. Anh trai của anh đã qua 
đời vì tự sát ở tuổi 19. Anh giải thích: 
Khi mô tả sức khỏe thể chất, mọi 

người thường nhắc đến tập thể dục 
và thực phẩm lành mạnh. Khi nói về 
sức khỏe tâm thần, họ thường ám chỉ 
chứng trầm cảm, lo âu và buồn bã. 

Anh chia sẻ với một tờ báo của Anh 
quốc vào tháng 2 năm 2021: “Trên 
thực tế, sức khỏe tâm thần có thể là 
khả năng phục hồi, là hạnh phúc, là 
sự can đảm”. 

Việc không nhìn nhận sức khỏe tâm 
thần theo hướng tích cực thường 
phản ánh tác động của tư duy y 
sinh, coi trọng tâm của sức khỏe tâm 
thần là chẩn đoán và điều trị. Thay 
vào đó, cần hiểu sức khỏe tâm thần 
như một quá trình liên tục. Ở bất kỳ 
giai đoạn nào của cuộc đời, ai trong 
chúng ta cũng đều có thể thấy bản 
thân mình ở những điểm khác nhau 
trên hành trình liên tục đó. Chúng 
ta sẽ có những trải nghiệm sức khỏe 
tinh thần tích cực - khả năng tận 
hưởng cuộc sống và đương đầu với 
những ngày tháng tươi đẹp cũng 
như những ngày tồi tệ. Song, chúng 
ta cũng có thể đối mặt với những 
giai đoạn khổ đau cùng cực. Một số 
người có thể phải chịu đựng tình 
trạng sức khỏe tâm thần kéo dài và 
những khuyết tật tâm lý.

Vì vậy, tất cả chúng ta thực ra đều 
có sức khỏe tâm thần.  

Tuy nhiên, sức khỏe tâm thần đối với 
một số người là vấn đề xa xỉ không 
có thời gian để nghĩ đến, hoặc là vấn 
đề của người khác - nó không được 
xem là vấn đề của tôi hay cộng đồng 
của tôi. Văn hóa và bối cảnh chắc 
chắn có vai trò định hình cách thức 
trải nghiệm, hiểu và giải quyết các 
chứng rối loạn tâm thần. Dẫu những 
quan điểm và hiểu biết khác biệt này 
đang và thường xuyên bị phớt lờ, 
chúng cần phải trở thành cơ sở hỗ 
trợ ứng phó với những thách thức 
liên quan đến sức khỏe tâm thần. Khi 
điều đó xảy ra, chúng có thể thúc 
đẩy những biện pháp ứng phó có lợi 
hơn và được nhiều cộng đồng xã hội 
khác nhau chấp nhận cũng như phát 
huy thế mạnh của các cộng đồng đó. 
Song, luôn tồn tại những khía cạnh 
chung, phổ quát khi nhắc tới trải 
nghiệm liên quan đến sức khỏe tâm 
thần: Ủy ban Lancet về sức khỏe tâm 
thần và sự phát triển bền vững trên 
toàn cầu năm 2018 lưu ý, “nỗi đau 
tinh thần cũng là nền móng của trải 
nghiệm nhân sinh giống như nỗi đau 
thể xác”.

Đã đến thời điểm cần đến sự lãnh đạo
Cốt lõi của việc xã hội không đáp 
ứng được nhu cầu về sức khỏe tâm 
thần của trẻ em, trẻ vị thành niên và 
người chăm sóc là do thiếu sự lãnh 
đạo và cam kết của các chính phủ. 
Chúng ta cần cam kết - đặc biệt là 
cam kết tài chính, từ các nhà lãnh 
đạo toàn cầu và trong nước cũng 
như từ nhiều bên liên quan phản 
ánh vai trò quan trọng của xã hội 
và các yếu tố quyết định khác trong 
việc hỗ việc hình thành kết quả sức 
khỏe tâm thần. Cách tiếp cận này có 

ý nghĩa rất sâu sắc. Nó đòi hỏi chúng 
ta đặt mục tiêu chung rõ ràng là hỗ 
trợ trẻ em và trẻ vị thành niên vào 
những thời điểm quan trọng trong 
quá trình phát triển của trẻ nhằm 
giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa các 
yếu tố bảo vệ. 

Bên cạnh cam kết, chúng ta cũng 
cần đối thoại: Chúng ta cần chấm 
dứt sự kỳ thị, phá vỡ sự im lặng đối 
với sức khỏe tâm thần, đồng thời 
đảm bảo thanh thiếu niên được 

lắng nghe, đặc biệt là những người 
đã từng trải qua các tình trạng sức 
khỏe tâm thần. Nếu tiếng nói của 
họ không được lắng nghe cũng như 
không có sự tham gia và gắn bó tích 
cực của họ thì sẽ không đáp ứng 
được những thách thức trong việc 
phát triển các chương trình và sáng 
kiến   liên quan đến sức khỏe tâm 
thần. 

Ngoài ra, chúng ta cần hành động: 
Chúng ta cần hỗ trợ các bậc cha mẹ 
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tốt hơn để họ có thể hỗ trợ con cái 
tốt hơn; chúng ta cần trường học 
đáp ứng các nhu cầu xã hội và tình 
cảm của trẻ em; chúng ta cần đưa 
sức khỏe tâm thần ra khỏi phàm trù 
riêng lẻ của nó trong hệ thống y tế 

và giải quyết nhu cầu của trẻ em, trẻ 
vị thành niên và người chăm sóc trên 
nhiều hệ thống, bao gồm nuôi dạy 
con cái, giáo dục, chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, bảo trợ xã hội và ứng phó 
nhân đạo; đồng thời, chúng ta cần 

tăng cường nguồn dữ liệu, nghiên 
cứu và bằng chứng để hiểu rõ hơn về 
mức độ phổ biến của các tình trạng 
sức khỏe tâm thần và để cải thiện 
các biện pháp ứng phó.  

HỘP 2. 

Cảm thấy chán nản?

Theo một khảo sát do UNICEF và 
Gallup thực hiện ở 21 quốc gia vào 
nửa đầu năm 2021, có khoảng 1/5 
số thanh thiếu niên (19%) cho biết 
họ thường xuyên cảm thấy chán nản 
hoặc không hứng thú làm bất cứ việc 
gì. Tỷ lệ này dao động từ gần 1/3 ở 
Cameroon đến thấp nhất là 1/10 ở 
Ethiopia và Nhật Bản.

Vào một thời điểm đáng lo ngại về 
sức khỏe tâm thần của thanh thiếu 
niên trong đại dịch COVID-19, những 
phát hiện này đã cung cấp thông 
tin đáng chú ý về cảm xúc của chính 
thanh thiếu niên. Tuy nhiên, cần lưu 
ý rằng những con số này chỉ thể 
hiện nhận thức của bản thân những 
người trẻ, không phải là chẩn đoán 
trầm cảm của chuyên gia y tế. Chúng 
cũng chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất 
thay vì nhiều câu hỏi chuyên dụng 
trong nghiên cứu sức khỏe tâm thần, 

do đó không thể cung cấp tỷ lệ ước 
tính thỏa đáng. Cuối cùng, không 
có ước tính trước đại dịch làm tham 
chiếu so sánh, tức là không thể dựa 
trên những số liệu này để phản ánh 
tác động của đại dịch đối với sức 
khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Các phát hiện đầy đủ của Dự án Tuổi 
thơ đang thay đổi sẽ được công bố 
trong một báo cáo của UNICEF vào 
tháng 11 năm 2021.

Cameroon 32

Mali 31

Indonesia 29

Zimbabwe 27

Pháp 24

Đức 24

Hoa Kỳ 24

Brazil 22

Lebanon 21 

Vương Quốc Anh 20

Argentina 19

Kenya 19

Peru 16

Bangladesh 14

Ấn Độ 14

Morocco 14

Nigeria 14

Ukraine 12

Tây Ban Nha 11

Ethiopia 10

Nhật Bản 10

Trung bình 21 quốc gia 19

Nguồn: Tuổi thơ đang thay đổi [sắp công bố]

Tỷ lệ phần trăm thanh niên từ 15 
đến 24 tuổi cho biết thường cảm 
thấy chán nản hoặc không hứng 
thú làm bất cứ việc gì:

Chú thích: Trong Dự án Tuổi thơ đang thay đổi, Gallup đã phỏng vấn hơn 20.000 người qua điện thoại ở 21 quốc gia trong khoảng thời 
gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021 trên hai nhóm dân số riêng biệt - những người từ 15-24 tuổi và những người từ 40 tuổi trở lên. 
Phạm vi sai số trung bình theo tính toán là 6,7% đối với nhóm trẻ tuổi và 6,4% đối với nhóm cao tuổi. Chi tiết về phương pháp luận và 
phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày trong báo cáo Tuổi thơ đang thay đổi sắp tới của UNICEF.
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Thời điểm để hành động
Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn thế 
giới của chúng ta, tạo ra một cuộc 
khủng hoảng toàn cầu chưa từng 
thấy trong cuộc sống mỗi người. Đại 
dịch đã gây ra mối lo ngại sâu sắc 
về sức khỏe tâm thần của trẻ em và 
gia đình trong thời gian cách ly cộng 
đồng, đồng thời minh họa một cách 
rõ ràng nhất ảnh hưởng của các sự 
kiện diễn ra bên ngoài thế giới rộng 
lớn đối với thế giới bên trong mỗi 
chúng ta. Nó cũng làm nổi bật sự non 
yếu của hệ thống hỗ trợ sức khỏe 
tâm thần ở nhiều quốc gia cũng như 
tác động không nhỏ của những thử 
thách này đối với các cộng đồng khó 
khăn nhất. 

Tuy nhiên, đại dịch cũng mang đến cơ 
hội xây dựng lại tốt hơn. Qua báo cáo 
này, chúng ta biết được vai trò quan 
trọng của cha mẹ và người chăm sóc 
trong việc hình thành sức khỏe tâm 
thần ở trẻ thơ, nhu cầu kết nối của 
trẻ em và trẻ vị thành niên và cả tác 
động nghiêm trọng mà tình trạng 
nghèo đói, phân biệt đối xử và bị gạt 
ra ngoài lề xã hội có thể gây ra đối với 
sức khỏe tâm thần. Dù còn nhiều việc 
phải làm để xây dựng các biện pháp 
ứng phó nhưng chúng ta đã hiểu rõ 
tầm quan trọng của các can thiệp 
chính, chẳng hạn như thách thức 
sự kỳ thị, hỗ trợ cha mẹ, xây dựng 
trường học hòa nhập, phối hợp liên 

ngành, phát triển mạnh mẽ đội ngũ 
cán bộ làm công tác sức khỏe tâm 
thần, đồng thời xây dựng chính sách 
khuyến khích đầu tư và tạo nền tảng 
vững chắc cho sức khỏe tâm thần, 
nâng cao điều kiện sống. 

Chúng ta nắm giữ trong tay một cơ 
hội lịch sử để cam kết, đối thoại và 
hành động, từ đó thúc đẩy, bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe tinh thần của cả 
một thế hệ. Chúng ta có thể tạo dựng 
nền tảng cho một thế hệ được trang 
bị để theo đuổi ước mơ, phát huy 
tiềm năng và đóng góp cho thế giới.  

Tín hiệu mạnh mẽ: Giao tiếp và trò chuyện là điều cần thiết để phá vỡ sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần. 
© UNICEF/UN0419392/Dejongh
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Qua các con số
Hơn 1,2 tỷ trẻ vị thành niên từ 10–19 tuổi sống trên thế giới vào năm 2020.  
Ước tính chỉ ra rằng hơn 13% trong số đó bị rối loạn tâm thần. 
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Nguồn: Phân tích của UNICEF dựa trên Ước tính Y tế Toàn cầu của WHO, 2019; ước tính toàn cầu được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu dân số từ Ban Dân số Liên Hợp Quốc 
Triển vọng Dân số Thế giới, 2019.

Ước tính tỷ lệ rối loạn tâm thần trên toàn cầu đối với trẻ em gái và trẻ em trai từ 10–14 và 15–19, năm 2019

10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trai và trẻ em gái vị thành niên trong độ tuổi 15-19,  
năm 2019
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10 - 14 tuổi

11.2%

13.5%

13.9%

14.1%

15 - 19 tuổi
Các nhóm tuổi

34,840,000

44,647,000
44,563,000

41,712,000

Trẻ em gái - Tỷ lệ Trẻ em trai - Tỷ lệTrẻ em trai - Số lượng 

Chú thích: Số liệu được làm tròn đến hàng nghìn; tính toán dựa trên nhiều loại rối loạn, bao gồm chứng trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ăn uống, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn 
cư xử, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, thiểu năng trí tuệ vô căn, tăng động giảm chú ý (ADHD) và một nhóm rối loạn nhân cách.
Nguồn: Phân tích của UNICEF dựa trên ước tính của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME), Global Burden of Disease Study [Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu], 2019
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Chú thích: Tổng tỷ lệ hiện mắc các rối loạn riêng lẻ không phải là 100% vì không có tính toán đầy đủ về bệnh lý nền trong các ước tính. Bệnh lý nền xảy ra khi tăng xác suất mắc 
nhiều hơn một chứng rối loạn tâm thần.
Nguồn: Phân tích của UNICEF dựa trên ước tính của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME), Global Burden of Disease Study [Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu], 2019

Từ 10-19 tuổi, trẻ em trai và trẻ em gái

Tỷ
 lệ

60%

40%

20%

0

Rối loạn lo âu và 
trầm cảm

42.9%

20.1% 19.5% 14.9%
9.5%

Rối loạn cư xử Rối loạn tăng động 
và giảm chú ý Thiểu năng trí tuệ vô căn

Các rối loạn 
tâm thần còn lại

Tổng số Trẻ 
Vị Thành Niên

(TVTN) 
từ 10-19 tuổi: 

45,800

43%

57%

Tổng số TVTN 
từ 15–19 tuổi:

35,600

44%

56%

39%

61%

Tổng số TVTN 
từ 10–14 tuổi: 

10,200

Trẻ em gái Trẻ em trai

Chú thích: Kết quả được làm tròn đến hàng trăm.
Nguồn: Phân tích của UNICEF dựa trên Ước tính Y tế Toàn cầu của WHO, 2019

Đáng buồn thay, theo ước tính mới đây của WHO trong báo cáo này, mỗi năm có gần 46.000 trẻ 
em và trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 10 đến 19 kết liễu cuộc đời mình – tức là cứ khoảng 11 
phút lại có một trẻ tự sát.

Mặc dù thiệt hại về người do việc bỏ qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể gây ra tác động 
khủng khiếp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, song thiệt hại về của do không giải quyết các 
tình trạng sức khỏe tâm thần - cái giá phải trả cho sự thờ ơ - cũng vô cùng nghiêm trọng. 

Tỷ lệ lo âu, trầm cảm và các rối loạn khác ở trẻ em gái và trẻ em trai từ 10–19 tuổi mắc chứng rối loạn tâm 
thần, năm 2019

Ước tính tỷ lệ tự sát như một nguyên nhân gây tử vong trên toàn cầu theo độ tuổi và giới tính, năm 2019
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Thiệt hại do rối loạn tâm thần gây ra dựa trên GDP bình quân đầu người của từng quốc gia cụ thể được điều 
chỉnh theo tỷ lệ ngang giá sức mua (PPP) - đơn vị: triệu đô la Mỹ 

Lo âu
US$91,620

Tâm thần phân liệt
US$4,663

Tự lỷ
US$27,136

Rối loạn lưỡng cực
US$17,997

Rối loạn ăn uống
US$12,132

Rối loạn hành vi
ở trẻ
US$76,980

Trầm cảm
US$74,410

Thiểu năng 
trí tuệ

US$35,248

27%

23%22%

10%

8%

5%

4%

1%

Nguồn: McDaid, David và Sara Evans-Lacko, ‘The Case for Investing in the Mental Health and Well-being of Children’ [“Trường hợp Đầu tư vào Sức khỏe Tâm thần và sự Phát triển của trẻ em”], tài liệu nền 
tảng cho Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới năm 2021, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, tháng 5 năm 2021.

Làm tốt hơn: Một trung tâm y tế cộng đồng đã giúp một bạn trẻ ở Peru cải thiện sức khỏe tâm thần và bạn ấy chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy tốt hơn 
nhiều và tôi không muốn bỏ cuộc”. 
© UNICEF/UN0476518/Mandros
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Người trẻ nói gì
Để thực hiện Báo cáo Tình hình trẻ em Thế 
giới năm 2021, UNICEF đã hợp tác với các 
nhà nghiên cứu tham gia Nghiên cứu 
toàn cầu về những năm đầu của tuổi vị 
thành niên tại Trường Y tế Công cộng 
Johns Hopkins Bloomberg để lắng nghe 
quan điểm của trẻ vị thành niên về sức 
khỏe tâm thần. Từ tháng 2 đến tháng 
6 năm 2021, các đối tác trong nước đã 
tạo điều kiện tổ chức các buổi thảo luận 
nhóm cho trẻ vị thành niên từ 10–14 và 
15–19 tuổi ở Bỉ, Chile, Trung Quốc, Cộng 
hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Indonesia, 
Jamaica, Jordan, Kenya, Malawi, Thụy 
Điển, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Đây là những gì 
trẻ đã phát biểu:

Sức khỏe tâm thần: Khi thanh thiếu 
niên chia sẻ trải nghiệm của họ về 
chứng trầm cảm và lo âu, một số người 
đã mô tả tình trạng căng thẳng nói 
chung, một trạng thái chưa vượt qua 
ngưỡng để trở thành chứng rối loạn.

“Mệt mỏi về mặt tâm lý nghĩa 
là bạn cảm giác như không 
còn sống và không thể làm 
bất cứ điều gì. Kể cả khi có đầy 
hoài bão, bạn cũng không 
thể đạt được tham vọng của 
bản thân vì bạn hoàn toàn 
bị đánh bại về mặt tâm lý”

- Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 
19 tuổi ở Jamaica 

Sự kỳ thị: Thanh thiếu niên thảo luận 
về sự kỳ thị như một điều bất lợi khi đối 
phó với sức khỏe tâm thần.

“Căng thẳng và bệnh tâm thần 
là chủ đề gây lo lắng cho rất 
nhiều người. Và bạn không 
thực sự muốn nói về nó.”

– Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 
19 tuổi ở Thụy Điển

Môi trường học tập: Dù môi trường 
học tập thường được xem là yếu tố 
bảo vệ, nhưng một số thanh thiếu 
niên đã thảo luận về những rủi ro 
đối với sức khỏe tâm thần phát sinh 
trong trường học.

“Các giáo viên đó quấy rối nữ 
sinh ngay cả trong trường tiểu 
học lẫn trường dự bị. Thầy 
chạm vào bạn ấy theo nhiều 
cách và bạn ấy không được kể 
với ai, bởi vì nếu bạn ấy làm 
vậy, thầy giáo sẽ không để bạn 
ấy qua môn và nếu bạn ấy kể 
cho mọi người, họ sẽ nói, ‘Cậu/
Em/Cháu nhầm rồi, không có 
giáo viên nào làm thế cả’.”

- Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho thanh thiểu niên từ 15 đến 
19 tuổi ở Ai Cập

Nghèo đói: Đối với nhiều thanh 
thiếu niên, nghèo đói có tác động 
phức tạp đến sức khỏe tâm thần của 
họ.

“Ở trường, có quy định là mọi 
người phải ăn mặc chỉn chu… 
bạn cần đi một đôi giày tốt. Gia 
đình không thể mua cho bạn 
những thứ đó nên bạn phải đi 
dép crocs. Những người khác... 
họ lấy đôi dép crocs và bắt đầu 
ném cho nhau: “Nhìn này!” Và 
cả lớp bắt đầu cười nhạo bạn. 
Điều đó rất đau đớn đối với 
những người trẻ tuổi như chúng 
tôi… vô cùng khủng khiếp”.

– Một bạn nam trong nhóm thảo 
luận dành cho thanh thiếu niên từ 15 
đến 19 tuổi ở Malawi

Bạn bè đồng trang lứa: Mối quan 
hệ với trẻ vị thành niên khác có thể 
tích cực, đồng thời có cả tác động 
tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

“Tôi bị bạn bè bắt nạt… Khi 
đã bị tổn thương và thất 
vọng, tôi thực sự không còn 
quan tâm họ làm gì nữa”

– Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 
19 tuổi ở Indonesia

Chuẩn mực giới: Cả thanh thiếu niên 
nam và nữ tham gia nghiên cứu cùng 
thảo luận về vai trò của các chuẩn mực 
giới đối với sức khỏe tâm thần. Nhiều 
người đồng ý rằng trẻ em gái bị tác 
động nhiều hơn bởi các chuẩn mực, 
nhưng việc trẻ em trai thể hiện sự sự 
đau khổ về tinh thần ít được chấp nhận 
hơn.

“Họ nói, ‘vì đã có con trai, nên 
sau này con gái chẳng được 
lợi lộc gì cả’. Vì vậy, họ bắt con 
gái làm tất cả việc nhà, còn 
con trai không phải làm gì”.

– Một bạn nữ trong nhóm thảo luận 
dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 
19 tuổi ở Malawi

COVID-19: Đại dịch khiến nhiều 
thanh thiếu niên vô cùng căng thằng 
dù những ảnh hưởng lâu dài của nó 
không rõ ràng.

“Khi nghĩ về những người đã 
chết vì đại dịch, tôi cảm thấy rất 
buồn và khi biết số ca nhiễm 
ngày càng gia tăng, tôi càng 
trở nên căng thẳng hơn.”

– Một bạn nam trong nhóm thảo luận 
dành cho thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi ở 
Cộng hòa Dân chủ Congo

UNICEF ghi nhận sự hỗ trợ của 
Wellcome cho dự án này.
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Các khuyến nghị
Ở một độ tuổi và giai đoạn của cuộc 
đời khi trẻ em và thanh thiếu niên cần 
đặt nền tảng vững chắc cho sức khỏe 
tâm thần trong suốt cuộc đời, nhưng 
thay vào đó, họ phải đối mặt với những 
rủi ro và trải nghiệm có khả năng làm 
suy yếu những nền tảng đó. Cái giá 
phải trả đối với tất cả chúng ta vô cùng 
khôn lường. 

Biện pháp ứng phó với thách thức 
trong việc thúc đẩy, bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và 
thanh thiếu niên chưa thỏa đáng. Còn 
thiếu vắng sự lãnh đạo và đầu tư của 
các chính phủ cùng với thái độ không 
sẵn sàng đương đầu với thách thức và 
nhiều khi tránh đề cập đến các thách 
thức. 

Chúng ta có thể không có tất cả câu 
trả lời, nhưng chúng ta đủ hiểu biết 
để có thể hành động ngay bây giờ để 
tăng cường sức khỏe tinh thần có lợi 
cho mọi trẻ em, bảo vệ trẻ em dễ bị tổn 
thương và chăm sóc trẻ em đang đối 
mặt với những thách thức lớn nhất. Báo 
cáo Tình hình trẻ em Thế giới năm 2021 
thiết lập một khuôn khổ hướng dẫn 

phối hợp hành động nhằm đạt được 
các mục tiêu này. Nó dựa trên nhu cầu 
cam kết, đối thoại và hành động.

CAM KẾT có nghĩa là tăng cường khả 
năng lãnh đạo của các chính phủ và 
các bên liên quan để xác định quan 
điểm của nhiều đối tác và các bên liên 
quan về những mục tiêu rõ ràng, đồng 
thời đảm bảo đầu tư vào giải pháp và 
con người trên nhiều lĩnh vực. Cam kết 
liên quan đến việc tăng cường năng lực 
lãnh đạo và quan hệ đối tác toàn cầu 
cũng như đầu tư hỗ trợ sức khỏe tâm 
thần.

ĐỐI THOẠI mcó nghĩa là giải quyết sự 
kỳ thị xung quanh sức khỏe tâm thần, 
mở ra các cuộc đối thoại và tăng cường 
sự hiểu biết về sức khỏe tâm thần. Điều 
đó đồng nghĩa với việc thúc đẩy đối 
thoại toàn cầu về sức khỏe tâm thần để 
nâng cao nhận thức và huy động tất 
cả các bên liên quan cùng hành động 
và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học 
tập; đồng thời đảm bảo trẻ em, thanh 
thiếu niên và những người từng trải 
qua những thách thức về sức khỏe tâm 
thần tham gia vào đối thoại và đảm bảo 

họ được nói lên quan điểm và tham gia 
một cách có ý nghĩa vào việc xây dựng 
các biện pháp ứng phó liên quan đến 
sức khỏe tâm thần.

HÀNH ĐỘNG có nghĩa là nỗ lực giảm 
thiểu yếu tố nguy cơ và tối đa hóa yếu 
tố bảo vệ sức khỏe tâm thần trên các 
phương diện đời sống trọng yếu của 
trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt 
là gia đình và nhà trường. Suy rộng ra, 
hành động cũng có nghĩa là đầu tư và 
phát triển đội ngũ cán bộ trên một số 
lĩnh vực và hệ thống then chốt, bao 
gồm dịch vụ sức khỏe tâm thần và bảo 
trợ xã hội, đồng thời xây dựng phương 
pháp thu thập dữ liệu và nghiên cứu 
hiệu quả.

• Hỗ trợ các gia đình, các bậc cha mẹ 
và người chăm sóc

• Đảm bảo trường học hỗ trợ sức 
khỏe tâm thần

• Tăng cường và trang bị nhiều hệ 
thống cùng đội ngũ cán bộ để đáp 
ứng những thách thức phức tạp

• Cải thiện nguồn dữ liệu, nghiên cứu 
và bằng chứng

Chăm sóc nuôi dưỡng: Hỗ trợ các bậc cha mẹ, chẳng hạn như bà mẹ ở Ấn Độ này, để chăm sóc con cái họ tốt hơn là rất 
quan trọng đối với sức khỏe tâm thần. 
© UNICEF/UN0377921/Panjwani 
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Đại dịch COVID-19 đã và đang gây nên những mối lo ngại rất lớn đối với sức 
khỏe tâm thần của toàn bộ thế hệ trẻ em. Thế nhưng, đại dịch mới chỉ là bề nổi 
của vấn đề về sức khỏe tâm thần, một vấn đề mà chúng ta đã phớt lờ bấy lâu 
nay. Đây là lần đầu tiên Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới xem xét vấn đề sức 
khỏe tâm thần của trẻ em và trẻ vị thành niên. Trong bối cảnh nâng cao nhận 
thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần, giờ đây chúng ta nắm giữ cơ hội duy 
nhất để tăng cường sức khỏe tâm thần có lợi cho mọi trẻ em, bảo vệ trẻ em dễ 
bị tổn thương và chăm sóc trẻ em đang đối mặt với những thách thức lớn nhất. 
Để làm được điều đó đòi hỏi phải khẩn trương đầu tư cho sức khỏe tâm thần 
của trẻ em và trẻ vị thành niên trong nhiều lĩnh vực - không chỉ trong lĩnh vực 
y tế - để hỗ trợ cho các biện pháp can thiệp đã được chứng minh. Bên cạnh đó, 
các xã hội cần phá vỡ sự im lặng xoay quanh sức khỏe tâm thần thông qua giải 
quyết sự kỳ thị, thúc đẩy sự hiểu biết và nhìn nhận những trải nghiệm của trẻ 
em và thanh thiếu niên một cách nghiêm túc.

ISBN: 978-92-806-5286-4

9 789280 652864


