
Trầm cảm ở người bệnh đái tháo đường - UGroup | UG Health
Chủ nhật, 05 Tháng 7 2009 07:36

Bệnh nhân đang được điều trị đái tháo đường (ĐTĐ) dễ bị mắc trầm cảm và ngược lại, những
người mắc trầm cảm có nguy cơ mắc ĐTĐ týp 2 hơn người bình thường khác.       Mối liên hệ
giữa trầm cảm và khởi phát bệnh ĐTĐ một phần do tác động của lối sống thay đổi vì khi bị trầm
cảm dường như người ta có xu hướng ăn nhiều hơn và vận động ít đi. Vì vậy người bệnh và bác
sĩ cần lưu ý theo dõi và phát hiện các dấu hiệu trầm cảm ở bệnh nhân ĐTĐ để chữa trị kịp
thời.  

Khi bị trầm cảm, người bệnh ĐTĐ có biểu hiện gì?

        

 Trang bị kiến thức giúp người bệnh ĐTĐ thoát khỏi trầm cảm.  
      Đối với người bệnh ĐTĐ, việc tự chăm sóc bản thân rất quan trọng cũng như sự hiểu biết về
bệnh, những nỗ lực kiểm soát và thích ứng với căn bệnh của mình. Người bệnh ĐTĐ cần có một
tâm lý thoải mái, ổn định để kiểm soát tốt bệnh. Tuy nhiên, có không ít trường hợp, người bệnh
có cảm giác vô vọng, cô đơn, bơ vơ, thiếu tự trọng, mệt nhọc, cáu gắt, thay đổi giấc ngủ và
hành vi ăn uống. Đây là những triệu chứng điển hình mà người bệnh phải đến gặp bác sĩ
chuyên khoa, người có thể giúp bạn vượt qua tình trạng khó chịu này. Nhiều người ĐTĐ trải qua
những giai đoạn đau buồn sâu sắc. Đó là khi mới được chẩn đoán, hay khi xuất hiện biến
chứng, khi mà bạn cảm thấy mất đi sức khỏe của mình. Cùng với thời gian và với sự giúp đỡ của
bạn bè, gia đình, bác sĩ... người bệnh có thể vượt qua được nỗi buồn đau này. Nhưng có một
thực tế đáng ngại khi người bệnh thực hiện đầy đủ theo chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, nhưng đôi
khi không có được kết quả mỹ mãn. Bởi tuân thủ theo mọi chỉ dẫn không có nghĩa là người
bệnh được bảo đảm sẽ khỏe mạnh vĩnh viễn mà bản thân người bệnh phải nỗ lực rất nhiều, vì
điều đó giúp bạn có được cảm xúc tốt hơn, vì rằng bạn đã làm hết sức mình có thể để được
khỏe mạnh. Hãy nỗ lực từng ngày, từng giờ giữ cho các chỉ số trong giới hạn an toàn để tránh
các biến chứng có thể có.  

 1 / 3



Trầm cảm ở người bệnh đái tháo đường - UGroup | UG Health
Chủ nhật, 05 Tháng 7 2009 07:36

Tự trang bị kỹ năng để đương đầu với bệnh ĐTĐ

  

Khi phát hiện bản thân mắc bệnh ĐTĐ, đa số bệnh nhân có cảm giác hụt hẫng, chối bỏ bệnh tật
và dễ dẫn đến trầm cảm nên điều quan trọng là mỗi người bệnh cần nhận thức rõ bệnh tật và
coi đó như là thử thách mình phải đối diện mỗi ngày (hãy tự lên “giây cót” tinh thần hằng ngày),
bạn cần có sức mạnh, năng lượng, sự lưu tâm, cũng như là sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè. Bệnh
tuy trầm trọng, nhưng không phải là không có giải pháp. Điều cần thiết là người bệnh phải kế
hoạch điều trị: tự chịu trách nhiệm, theo đuổi chế độ ăn, học tập nhiều nhất có thể về bệnh
ĐTĐ, tin tưởng vào đội ngũ chuyên môn, tự đo đường máu, làm các xét nghiệm đầy đủ khi bác
sĩ yêu cầu. Có làm được như vậy, người bệnh sẽ có được những suy nghĩ “tích cực” với bệnh
mình đang được chữa trị. Đôi khi người bệnh có những suy nghĩ sai lầm khi cho rằng nhiệm vụ
của bác sĩ là “phải” giữ cho mình được khỏe mạnh. Bên cạnh đó, những suy nghĩ về bệnh tật
nghiêm trọng, việc điều trị chỉ vô ích hay người bệnh không thể theo đuổi được kế hoạch điều
trị đã vạch ra, không thể thay đổi lối sống cho phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại, không có
thời gian đi khám bệnh, không muốn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè... Lại
chính là những suy nghĩ tiêu cực, cản trở người bệnh tiếp cận với cách thức điều trị bệnh hiện
đại. Đây là một thiệt thòi rất lớn đối với bản thân người bệnh vì ĐTĐ có thể gây ra nhiều biến
chứng, nếu được theo dõi và điều trị kịp thời, theo các phương pháp mới có thể cải thiện được
tình trạng bệnh. Chính vì vậy, nếu người bệnh cảm thấy không có khả năng đương đầu tốt với
bệnh ĐTĐ, luôn có tâm trạng lo lắng, bơ vơ, cô đơn thì bản thân người bệnh nên tự hỏi lý do nào
dẫn đến suy nghĩ đó. Có phải bạn nghĩ mình không đủ khỏe mạnh? Không đủ trí lực? Không
được đào tạo đủ để tự chịu trách nhiệm chăm sóc bản thân (như tự tiêm insulin)? Không tự
trang trải được chi phí điều trị?

  

Một số mẹo giúp người bệnh thoát khỏi trầm cảm
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 Người bệnh ĐTĐ cần duy trì chế độ điều trị trong mọi hoàn cảnh.  
      

Mỗi bệnh nhân có những hoàn cảnh riêng biệt và ứng xử với bệnh hoàn toàn khác nhau. Do đó,
người bệnh ĐTĐ nên chấp nhận sớm rằng mình mắc bệnh ĐTĐ và cần điều chỉnh một số hành
vi sống, bỏ ngay thuốc lá, giữ tinh thần lạc quan, duy trì luyện tập thể dục thể thao, tìm hiểu
nhiều nhất có thể về bệnh ĐTĐ và việc điều trị bệnh. Tự chịu trách nhiệm chăm sóc cho chính
mình. Đặt mục tiêu điều trị, nhưng nên hiểu rằng cần có thời gian để đạt được mục tiêu đó để
tránh tâm lý bi quan, chán nản dễ dẫn đến không tuân thủ chế độ điều trị. Chia sẻ cảm xúc với
gia đình và bạn bè, giúp họ hiểu về bệnh ĐTĐ và tạo điều kiện cho mình thực hiện chế độ ăn
cũng như các chế độ điều trị, luyện tập một cách nghiêm ngặt. Hãy linh động và học cách thích
ứng cuộc sống với yêu cầu điều trị bởi bệnh có thể có những tiến triển không như mình mong
muốn. Tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ khi có bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể, đặc biệt là những
tổn thương ở bàn chân để có các biện pháp xử trí kịp thời, tránh nguy cơ cắt cụt chi. Người
bệnh buộc phải thay đổi những hành vi có hại cho kế hoạch điều trị và sống cho đầy đủ cuộc
sống của mình, đây cũng là một biện pháp hữu hiệu cải thiện tình trạng bệnh cũng như tâm lý
để thoát khỏi trầm cảm khi bị ĐTĐ.

  

ThS. Nguyễn Huy Cường
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