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Hệ thống y tế toàn cầu đang phải đối mặt với 
những thách thức to lớn trong việc cung cấp 
dịch vụ chăm sóc và bảo vệ quyền con ngƣời 
cho ngƣời mắc bệnh tâm thần, thần kinh và rối 
loạn sử dụng chất. Nguồn lực đƣợc cung cấp 
nhằm giải quyết vấn đề to lớn này không đủ, 
phân bổ không công bằng và sử dụng không 
hiệu quả, dẫn đến kết quả là phần lớn ngƣời 
bệnh không nhận đƣợc sự chăm sóc. 

Năm 2008, Tổ chức y tế thế giới triển khai chƣơng 
trình hành động vì khoảng trống sức khỏe tâm thần 
(mhGAP) nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt dịch vụ 
chăm sóc cho những ngƣời mắc rối loạn tâm thần, 
thần kinh và rối loạn sử dụng chất, đặc biệt là ở các 
nƣớc thu nhập thấp và dƣới trung bình. 14% gánh 
nặng bệnh tật toàn cầu là do các rối loạn này và gần 
nhƣ ba phần tƣ gánh nặng này là ở các nƣớc thu 
nhập thấp và trung bình. Nguồn lực sẵn có ở các 
nƣớc này không đủ - phần lớn các nƣớc phân bổ ít 
hơn 2% ngân sách y tế cho sức khỏe tâm thần dẫn 
đến khoảng hơn 75% đối tƣợng không đƣợc điều trị 
tại hầu hết các nƣớc thu nhấp thấp và dƣới trung 
bình.  

Hành động tạo ra lợi ích kinh tế. Các rối loạn tâm 
thần, thần kinh và rối loạn sử dụng chất ảnh hƣởng 
đáng kể đến khả năng học tập của trẻ và khả năng 
làm các công việc hàng ngày trong gia đình, công 
việc, và xã hội nói chung của ngƣời trƣởng thành. 
Hành động là một chiến lƣợc chống nghèo đói. Các 
rối loạn này là những yếu tố nguy cơ, hoặc là hệ quả, 
của các vấn đề về sức khỏe khác, và có mối liên 
quan với nghèo đói, đẩy ngƣời bệnh ra bên lề xã hội 
và chịu bất lợi xã hội. 

Nhiều ngƣời quan niệm sai lầm rằng các hoạt động 
để cải thiện sức khỏe tâm thần yêu cầu kỹ thuật 
phức tạp và đắt tiền và đội ngũ nhân viên chuyên 
môn cao. Thực tế cho thấy các cán bộ y tế không 
chuyên có thể thực hiện chăm sóc cho hầu hết các 
rối loạn tâm thần, thần kinh và rối loạn sử dụng chất. 
Để làm đƣợc điều đó, cần phải tăng cƣờng  năng lực 
của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu để cung 
cấp gói chăm sóc tổng hợp lồng ghép thông qua đào 
tạo, hỗ trợ và giám sát. 

 

Trong bối cảnh đó, tôi đƣợc hân hạnh giới thiệu với các 
bạn “hƣớng dẫn can thiệp mhGAP cho các rối loạn tâm 
thần, thần kinh và rối loạn sử dụng chất cho cơ sở y tế 
không chuyên”, công cụ kỹ thuật để thực hiện chƣơng trình 
mhGAP. Hƣớng dẫn can thiệp đã đƣợc phát triển thông 
qua việc tổng quan các bằng chứng, với sự tham gia và tƣ 
vấn từ các chuyên gia quốc tế. Tài liệu này đƣa ra các 
khuyến nghị để tạo dựng dịch vụ chăm sóc chất lƣợng tại 
tuyến ban đầu và cấp thứ hai cho các cán bộ y tế không 
chuyên ở những nơi nguồn lực hạn chế. Tài liệu trình bày 
cách quản lý rối loạn tổng hợp thông qua sử dụng phác đồ 
lâm sàng.  

Tôi hy vọng tài liệu hƣớng dẫn này sẽ hữu dụng cho các 
cán bộ y tế và các cấp quản lý để đáp ứng nhu cầu của 
ngƣời mắc rối loạn tâm thần, thần kinh và rối loạn sử dụng 
chất.  

Chúng ta có kiến thức. Thách thức lớn của chúng ta hiện 
tại là chuyển tải kiến thức thành hành động và đáp ứng tốt 
nhất cho những ngƣời có nhu cầu.  

 

 

 

 

Tiến sĩ Margaret Chan 

 

Tổng giám đốc  

Tổ chức y tế thế giới 
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Ala Alwan, Trợ lý Tổng giám đốc, Các bệnh không 
lây và Sức khoẻ tâm thần, Tổ chức y tế thế giới; 
Benedetto Saraceno, cựu Giám đốc, Phòng Sức 
khoẻ tâm thần và Sử dụng chất, Tổ chức  y tế thế 
giới; Shekhar Saxena, Giám đốc, Phòng Sức khoẻ 
tâm thần và sử dụng chất, Tổ chức y tế thế giới.  

 

Điều phối dự án và hiệu đính 

Tarun Dua, Nicolas Clark, Edwige Faydi §, 
Alexandra Fleischmann, Vladimir Poznyak, Mark 
van Ommeren, M Taghi Yasamy, Shekhar 
Saxena.  

 

Đóng góp và hƣớng dẫn  

Về tài liệu, giúp đỡ và tƣ vấn từ các cán bộ chuyên 
môn tại trụ sở chính của Tổ chức y tế thế giới, các 
nhân viên của văn phòng khu vực và quốc gia và 
nhiều chuyên gia quốc tế. Những sự đóng góp này 
hết sức to lớn đối với sự phát triển tài liệu Hƣớng 
dẫn can thiệp này.  

 

Văn phòng Tổ chức y tế thế giới tại Geneva 

Meena Cabral de Mello, Venkatraman Chandra-
Mouli, Natalie Drew, Daniela Fuhr, Michelle Funk, 
Sandra Gove, Suzanne Hill, Jodi Morris, Mwansa 
Nkowane, Geoffrey Reed, Dag Rekve, Robert 
Scherpbier, Rami Subhi, Isy Vromans, Silke 
Walleser. 

 

 

Văn phòng khu vực và quốc gia của Tổ chức y tế thế 
giới  

Zohra Abaakouk, văn phòng Tổ chức y tế thế giới tại 
Haiti; Thérèse Agossou, Văn phòng khu vực tại Châu 
Phi; Victor Aparicio, Văn phòng tiểu khu vực Panama; 
Andrea Bruni, Văn phòng quốc gia tại Sierra Leone; 
Vijay Chandra, Văn phòng khu vực Đông Nam Á; 
Sebastiana Da Gama Nkomo, Văn phòng khu vực 
Châu  Phi; Carina Ferreira-Borges, văn phòng khu vực 
Châu Phi; Nargiza Khodjaeva, Văn phòng tại bờ Tây 
và dải Gaza; Ledia Lazeri, văn phòng quốc gia 
Albania; Albert Maramis, văn phòng quốc gia 
Indonesia; Anita Marini, văn phòng quốc gia Jordan; 
Rajesh Mehta, Văn phòng khu vực Đông Nam Á; 
Linda Milan, Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dƣơng; 
Lars Moller, văn phòng khu vực Châu Âu; Maristela 
Monteiro, Văn phòng khu vực Châu Mỹ; Matthijs 
Muijen, văn phòng khu vực Châu âu; Emmanuel 
Musa, Văn phòng quốc gia Nigeria; Neena Raina, văn 
phòng khu vực Đông Nam Á; Jorge Rodriguez, văn 
phòng khu vực Châu Mỹ; Khalid Saeed, văn phòng 
khu vực Trung Đông; Emmanuel Streel, Văn phòng 
khu vực Trung Đông; Xiangdong Wang, văn phòng 
khu vực Tây Thái Bình Dƣơng.  

 

Hỗ trợ hành chính  

Frances Kaskoutas-Norgan, Adeline Loo, Grazia 
Motturi-Gerbail, Tess Narciso, Mylène Schreiber, 
Rosa Seminario, Rosemary Westermeyer.  

 

Thực tập sinh 

Scott Baker, Christina Broussard, Lynn Gauthier, Nelly 
Huynh, Kushal Jain, Kelsey Klaver, Jessica Mears, 
Manasi Sharma, Aditi Singh, Stephen Tang, Keiko 
Wada, Aislinn Williams 

 

Chuyên gia quốc tế  

Clive Adams, Anh; Robert Ali, Úc; Alan Apter, Israel; Yael Apter, 
Israel; José Ayuso-Mateos *, Tây Ban Nha; Corrado Barbui *, Ý; 
Erin Barriball, Úc; Ettore Beghi, Ý; Gail Bell, Anh; Gretchen 
Birbeck *, Mỹ; Jonathan Bisson, Anh; Philip Boyce, Úc; Vladimir 
Carli, Thuỵ Điển; Erico Castro-Costa, Brazil; Andrew Mohanraj 
Chandrasekaran †, Indonesia; Sonia Chehil, Canada; Colin 
Coxhead, Thuỵ Sĩ; Jair de Jesus Mari, Brazil; Carlos de 
Mendonça Lima, Thổ Nhĩ Kỳ; Diego DeLeo, Úc; Christopher 
Dowrick, Anh; Colin Drummond, Anh; Julian Eaton †, Nigeria; 
Eric Emerson, Anh; Cleusa PFerri, Anh; Alan Flisher §*, Nam 
Phi; Eric Fombonne, Canada; Maria Lucia Formigoni †, Brazil; 
Melvyn Freeman *, Nam Phi; Linda Gask, Anh; Panteleimon 
Giannakopoulos *, Thuỵ Sĩ; Richard P Hastings, Anh; Allan 
Horwitz, Mỹ; Takashi Izutsu, Quỹ Dân Số Liên hợp quốc; Lynne 
M Jones †, Anh; Mario F Juruena, Brazil; Budi Anna Keliat †; 
Indonesia; Kairi Kolves, Úc; Shaji S Kunnukattil †,  Ấn Độ; Stan 
Kutcher, Canada; Tuuli Lahti, Phần Lan; Noeline Latt, Úc; Itzhak 
Levav *, Israel; Nicholas Lintzeris, Úc; Jouko Lonnqvist, Phần 
Lan; Lars Mehlum, Na-uy; Nalaka Mendis, Sri Lanka; Ana-Claire 
Meyer, Mỹ; Valerio Daisy Miguelina Acosta, Cộng hoà Dominica; 
Li Li Min, Brazil; Charles Newton †, Kenya; Isidore Obot *, 
Nigeria; Lubomir Okruhlica†, Slovakia; Olayinka Omigbodun *†, 
Nigeria; Timo Partonen, Phần Lan; Vikram Patel *, Ấn Độ and 
Anh; Michael Phillips *†, Trung Quốc; Pierre-Marie Preux, Pháp; 
Martin Prince *†, Anh; Atif Rahman *†, Pakistan and Anh; Afarin 
Rahimi-Movaghar *, Iran; Janet Robertson, Anh; Josemir W 
Sander *, Anh; Sardarpour Gudarzi Shahrokh, Iran; John 
Saunders *, Úc; Chiara Servili †, Ý; Pratap Sharan †, Ấn Độ; 
Lorenzo Tarsitani, Ý; Rangaswamy Thara *†, Ấn Độ; Graham 
Thornicroft *†, Anh; Jürgen Ünutzer *, Mỹ; Mark Vakkur, Thuỵ Sĩ; 
Peter Ventevogel *†, 

Hà Lan; Lakshmi Vijayakumar *†, Ấn Độ; Eugenio Vitelli, Ý; 
Wen-zhi Wang †, Trung Quốc. 

 

    Thành viên của nhóm phát triển hƣớng dẫn chƣơng trình mhGAP 

† Tham gia hội thảo tổ chức bởi Quỹ Rockeffeller về “Phát triển Gói cơ bản 
cho các rối loạn tâm thần, thần kinh và rối loạn sử dụng chất trong chƣơng 
trình hành động vì khoảng cách sức khoẻ tâm thần của Tổ chức y tế thế 
giới”.  

§ Đã mất  
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Rà soát kỹ thuật  

Thêm vào đó, các nhận xét và phản hồi về bản dự 
thảo chƣơng trình đƣợc đƣa ra bởi các tổ chức quốc 
tế và chuyên gia sau:  

 

Các tổ chức  

‡ Autistica (Eileen Hopkins, Jenny Longmore, UK); 
Autism Speaks (Geri Dawson, Andy Shih, Roberto 
Tuchman, Mỹ); CBM (Julian Eaton, Nigeria; Allen 
Foster, Birgit Radtke, Đức); Cittadinanza (Andrea 
Melella, Raffaella Meregalli, Ý); Fondation 
d’Harcourt (Maddalena Occhetta, Thuỵ Sĩ); 
Fondazione St. Camille de Lellis (Chiara Ciriminna, 
Thuỵ Sĩ); 

Uỷ ban quốc tế chữ thập đỏ (Renato Souza, Brazil); 
Liên đoàn quốc tế chữ thập đỏ và trăng lƣỡi liềm đỏ 
(Nana Wiedemann, Đan Mạch); Tập đoàn y tế quốc 
tế (Neerja Chowdary, Allen Dyer, Peter Hughes, 
Lynne Jones, Nick Rose, Anh); Karolinska Institutet 
(Danuta Wasserman, Thuỵ Điển); Médecins Sans 
Frontières (Frédérique Drogoul, Pháp; Barbara 
Laumont, Belgium; Carmen Martinez, Spain; Hans 
Stolk, Hà Lan); ‡ Mạng lƣới ngƣời sử dụng dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ tâm thần của Zambia (Sylvester 
Katontoka, Zambia); Viện quốc gia về sức khoẻ tâm 
thần (Pamela Collins, Mỹ); ‡ Hiệp hội nhận thức về 
tâm thần (Gurudatt Kundapurkar, Ấn Độ); Terre des 
Hommes, 

(Sabine Rakatomalala, Thuỵ Sĩ); Cao uỷ liên hợp 
quốc về ngƣời tỵ nạn (Marian Schilperoord); Quỹ 
dân số liên hợp quốc (Takashi Izutsu); Hiệp hội thế 
giới về phục hồi chức năng tâm lý xã hội (Stelios 
Stylianidis, Hy Lạp); Liên đoàn thần kinh học thế giới 
(Johan Aarli, Na-uy); Hiệp hội tâm thần thế giới 
(Dimitris Anagnastopoulos, Hy Lạp; Vincent Camus, 
Pháp; Wolfgang Gaebel, Đức; Tarek A Gawad, Ai 
Cập; Helen Herrman, Úc; Miguel Jorge, Brazil; 
Levent Kuey, Thổ Nhĩ Kỳ; Mario Maj, Ý; Eugenia 
Soumaki, Hy Lạp, Allan Tasman, Mỹ). 

Chuyên gia  

Gretel Acevedo de Pinzón, Panama; Atalay Alem, 
Ethiopia; Deifallah Allouzi, Jordan; Michael Anibueze, 
Nigeria; Joseph Asare, Ghana; Mohammad Asfour, 
Jordan; Sawitri 

Assanangkornchai, Thái Lan; Fahmy Bahgat, Ai Cập; 
Pierre Bastin, Bỉ; Myron Belfer, Mỹ; Vivek Benegal, Ấn 
Độ; José Bertolote, Brazil; Arvin Bhana, Nam Phi; 
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Viết tắt Ký hiệu 

 

AIDS        Hội chứng suy giảm miễn dịch  

CBT         Liệu pháp nhận thức hành vi  

HIV           Vi-rút suy giảm miễn dịch ở ngƣời  

i.m           Tiêm bắp  

IMCI         Chăm sóc và quản lý bệnh nhi tổng hợp  

IPT           Tâm lý trị liệu quan hệ cá nhân 

i.v             Truyền tĩnh mạch  

mhGAP     Chƣơng trình hành động vì khoảng trống sức khoẻ tâm thần  

mgGAP-IG  Tài liệu hƣớng dẫn can thiệp của Chƣơng trình Hành động 

vì Khoảng trống Sức khoẻ Tâm thần  

OST        Liệu pháp thay thế chất gây nghiện  

SSRI        Chất ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc  

STI           Các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục  

TCA          Thuốc chống trầm cảm ba vòng  

 

Trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ  

 

Trẻ em/vị thành niên  

 

Phụ nữ  

 

Phụ nữ mang thai  

 

Ngƣời lớn 

 

Ngƣời già  

 

Chú ý/Vấn đề  

 

Tiến tới/tìm tại/bỏ qua phần này 

 

Không làm 

 

Thông tin thêm 

 
Chuyển tới bệnh viện 

 

Thuốc 

 

Can thiệp tâm lý xã hội 

 

Tham vấn chuyên gia 

 

Không đánh giá 

 

 

 

Có 

 

Không 
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Chƣơng trình hành động vì khoảng cách sức 
khoẻ tâm thần (mhGAP) – nền tảng cơ sở 

Tại các nƣớc có thu nhập thấp và trung bình, khoảng 
4/5 dân số không nhận đƣợc các dịch vụ họ cần về các 
rối loạn tâm thần, thần kinh và sử dụng chất (RLTT, TK 
& SDC). Thậm chí, khi các dịch vụ này sẵn có, các can 
thiệp thƣờng không dựa trên bằng chứng, chất lƣợng 
cũng không cao. Gần đây, WHO đƣa ra chƣơng trình 
hành động vì khoảng cách sức khoẻ tâm thần (mhGAP) 
cho các nƣớc có nguồn thu nhập thấp và  trung bình với 
mục đích mở rộng quy mô chăm sóc các RLTT, TK & 
SDC. Tài liệu hƣớng dẫn can thiệp mhGAP (mhGAP – 
IG) đƣợc phát triển hƣớng dẫn các cơ sở cung cấp dịch 
vụ mhGAP dựa trên bằng chứng tại các cơ sở y tế 
(CSYT) không chuyên khoa tâm thần. 

Ngƣời ta thƣờng hiểu nhầm các can thiệp sức khoẻ tâm 
thần cần kỹ thuật cao và phải do các nhân viên chuyên 
môn cao thực hiện. Nghiên cứu trong những năm gần 
đây đã chứng minh tính khả thi của việc sử dụng các 
can thiệp bằng thuốc và liệu pháp tâm lý xã hội tại các 
CSYT không chuyên khoa. Hiện tại, tài liệu hƣớng dẫn 
mô hình dựa trên cơ sở xem xét các bằng chứng khoa 
học sẵn có trong lĩnh vực này và trình bày các can thiệp 
đƣợc khuyến cáo để sử dụng tại các nƣớc thu nhập 
thấp và  trung bình. Tài liệu mhGAP-IG bao gồm hƣớng 
dẫn các can thiệp dựa vào bằng chứng để xác định và 
quản lý các bệnh ƣu tiên. Các bệnh ƣu tiên bao gồm 
trầm cảm, loạn thần, rối loạn lƣỡng cực, động kinh, rối 
loạn hành vi và phát triển ở trẻ em và vị thành niên, sa 
sút trí tuệ, rối loạn sử dụng rƣợu, rối loạn sử dụng ma 
túy, tự huỷ hoại/tự tử và các biểu hiện rõ rệt về cơ thể 
hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc. Các bệnh ƣu tiên 
này đƣợc lựa chọn vì gây gánh nặng to lớn về tỷ lệ tử 
vong, bệnh tật, khuyết tật, chi phí kinh tế cao và liên 
quan đến việc vi phạm quyền con ngƣời. 

Phát triển hƣớng dẫn can thiệp (mhGAP-IG) 

Tài liệu mhGAP-IG đƣợc phát triển sau khi tổng quan 
toàn bộ các bằng chứng sẵn có nhằm phát triển các 
khuyến nghị dựa trên bằng chứng. Quá trình này có sự 
tham gia của các chuyên gia quốc tế thuộc nhóm phát 
triển tài liệu hƣớng dẫn, kết hợp chặt chẽ với ban thƣ ký 
của Tổ chức y tế thế giới. Các khuyến nghị đƣợc viết lại 
theo từng bƣớc can thiệp rõ ràng với sự hỗ trợ của 
nhóm chuyên gia quốc tế. Tài liệu mgGAP-IG đƣợc gửi 
tới nhiều chuyên gia trên toàn thế giới để thu nhận các 
ý kiến góp ý đa chiều.  

Tài liệu mhGAP-IG dựa trên cơ sở các hƣớng dẫn 
mhGAP về can thiệp đối với các RLTT, TK & SDC 
(http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/). 
Các hƣớng dẫn mhGAP và tài liệu mhGAP – IG sẽ đƣợc 
xem xét và cập nhật 5 năm một lần. Bất cứ sửa đổi và 
cập nhật trƣớc thời điểm đó cũng sẽ đƣợc đƣa lên 
mạng. 

 

Mục đích của hƣớng dẫn can thiệp mhGAP 

Tài liệu mhGAP-IG đƣợc phát triển cho các CSYT 
không chuyên. Tài liệu hƣớng tới những nhà cung cấp 
dịch vụ y tế ở cơ sở cấp một và cấp hai, bao gồm các 
cán bộ y tế (CBYT) đang làm tại trạm y tế (TYT) hoặc 
phòng khám, bệnh viện quận/huyện. Các CBYT không 
chuyên có thể sử dụng tài liệu mhGAP-IG một cách 
linh hoạt. Các cơ sở cấp một bao gồm TYT, đây là nơi 
đầu tiên chăm sóc tuyến ban đầu và cung cấp dịch vụ 
ngoại trú do các bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ trị liệu, nha 
sỹ, cán bộ lâm sàng, điều dƣỡng cộng đồng, dƣợc sĩ và 
nữ hộ sinh thực hiện. Cơ sở y tế cấp 2 bao gồm bệnh 
viện quận/huyện hoặc bệnh viện khu vực. Các CBYT 
quận/huyện hoặc chuyên gia tâm thần ở tuyến 2 có 
nhiệm vụ hỗ trợ nhóm y tế tuyến xã/phƣờng thông qua 
hƣớng dẫn thực hành và chuyển tuyến.      

Tài liệu mhGAP-IG ngắn gọn nhằm cung cấp thông tin 
cho CBYT không chuyên bận rộn tại các nƣớc thu nhập 
thấp và trung bình. Tài liệu mô tả chi tiết làm gì nhƣng 
lại không đi vào môt tả chi tiết làm thế nào. Chính vì thế 
CBYT không chuyên cần phải đƣợc tập huấn, giám sát, 
và hỗ trợ trong quá trình sử dụng tài liệu mhGAP để 
đánh giá và quản lý  ngƣời RLTT, TK & SDC. 
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Tài liệu mhGAP không  bao gồm nội dung phát triển dịch 
vụ. Tổ chức Y tế Thế giới đã có các tài liệu hƣớng dẫn phát 
triển dịch vụ, bao gồm công cụ đánh giá hệ thống sức 
khoẻ tâm thần (SKTT), gói hƣớng dẫn dịch vụ và chính 
sách SKTT, và tài liệu hƣớng dẫn lồng ghép SKTT vào 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Thông tin  về việc thực hiện 
chƣơng trình mhGAP đƣợc cung cấp trong cuốn sách: 
chƣơng trình hành động vì khoảng trống sức khoẻ tâm 
thần: Mở rộng quy mô chăm sóc các rối loạn tâm thần, 
thần kinh và rối loạn  sử dụng chất. Các tài liệu hữu ích 
của WHO và đƣờng dẫn đƣợc kèm theo ở cuối phần hƣớng 
dẫn này. 

Mặc dầu tài liệu mhGAP–IG đƣợc dành cho CSYT không 
chuyên, các nhà chuyên môn tâm thần vẫn có thể sử dụng 
tài liệu này một cách hữu ích, đặc biệt là chuyên gia đào 
tạo, hỗ trợ và giám sát. Tài liệu mhGAP-IG chỉ ra nơi có 
thể tiếp cận với các chuyên gia tƣ vấn hoặc chuyển tuyến. 
Khi thiếu các chuyên gia tâm thần ở cấp quận huyện, 
CSYT ban đầu cần các giải pháp sáng tạo để cung cấp 
dịch vụ cho bệnh nhân.  Ví dụ, nếu nguồn lực khan hiếm, 
có thể tổ chức đào tạo thêm về SKTT cho CBYT không 
chuyên, để họ có thể đảm đƣơng một số chức năng trong 
chăm sóc SKTT cho cộng đồng khi không có bác sỹ tâm 
thần.  Các chuyên gia đồng thời cũng đƣợc hƣởng lợi từ 
việc đào tạo về y tế công cộng của chƣơng trình và tổ chức 
dịch vụ. Quá trình triển khai tài liệu mhGAP-IG đòi hỏi sự 
phối hợp hành động giữa các chuyên gia y tế cộng đồng 
và các nhà quản lý, và các chuyên gia tâm huyết với chăm 
sóc sức khoẻ cộng đồng. 

 

 

Ứng dụng mhGAP-IG 

mhGAP-IG là mô hình hƣớng dẫn và cần đƣợc điều 
chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của từng quốc gia và 
địa phƣơng. Ngƣời sử dụng tài liệu có thể lựa chọn 
các bệnh ƣu tiên hoặc can thiệp để điều chỉnh và triển 
khai cho phù hợp với điều kiện địa phƣơng và nguồn 
lực sẵn có.  Điều chỉnh trong quá trình triển khai là rất 
cần thiết để bảo đảm gói can thiệp bao phủ các nhóm 
bệnh phổ biến của quốc gia và có tác động tích cực 
đến chất lƣợng chăm sóc ngƣời RLTT, TK & SDC tại 
CSYT. Quá trình điều chỉnh cũng chính là cơ hội quốc 
gia cùng thống nhất về vấn đề kỹ thuật; do đó cần 
phải có sự tham gia của các bên liên quan. Quá trình 
điều chỉnh cũng cần chú ý đến chất lƣợng dịch và sử 
dụng ngôn ngữ để đảm bảo tài liệu đƣợc chấp nhận 
trong bối cảnh văn hoá xã hội và phù hợp với hệ 
thống y tế. 

 

 

 

 

Triển khai mhGAP–các vấn đề chính 
 
Trƣớc khi triển khai ở cấp độ quốc gia, nên bắt 
đầu bằng các hội thảo, đánh giá nhu cầu, và 
xác định các rào cản của quá trình nhân rộng 
quy mô. Trên cơ sở đó, cần chuẩn bị một kế 
hoạch hành động để nhân rộng, vận động chính 
sách, phát triển nhân lực và luân chuyển cán 
bộ, giải quyết các vấn đề về tài chính và ngân 
sách, phát triển hệ thống thông tin cho các 
bệnh ƣu tiên, và hoàn thiện các công cụ theo 
dõi, đánh giá.  
 
Hoạt động triển khai tại cấp quận sẽ dễ dàng 
hơn nếu những quyết định tại cấp quốc gia đƣợc 
đƣa vào thực hiện. Trƣớc tiên, cần tổ chức nhiều 
cuộc họp điều phối ở cấp quận/huyện. Đối với 
các CBYT quận/huyện cẩn phải đƣợc hƣớng 
dẫn về SKTT, đặc biệt khi đây là một lĩnh vực 
mới đƣợc tích hợp vào trách nhiệm công việc 
của họ. Giới thiệu về tài liệu mhGAP-IG sẽ giúp 
CBYT cảm thấy thoải mái hơn họ biết rằng 
SKTT cũng đơn giản, dễ áp dụng, và có thể tích 
hợp vào hệ thống y tế. Xây dựng năng lực cho 
chăm sóc SKTT đòi hỏi tập huấn ban đầu và 
hƣớng dẫn cầm tay chỉ việc và giám sát. Tuy 
nhiên, tập huấn về mhGAP-IG nên đƣợc phối 
hợp nhịp nhàng, không gây gián đoạn công việc 
hàng ngày. 
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Sử dụng mhGAP-IG nhƣ thế nào 

 

» mhGAP-IG khởi đầu với “các nguyên tắc chung về 
chăm sóc sức khoẻ”. Phần này quy định các cách 
thực hành lâm sàng tốt giữa các CBYT và ngƣời tìm 
kiếm dịch vụ CSSKTT. Tất cả CBYT sử dụng 
mhGAP-IG đều phải nắm rõ và tuân thủ các quy 
định này. 

» mhGAP-IG bao gồm một “biểu đồ tổng thể”, cung 
cấp thông tin về các bệnh. Biểu đồ này hƣớng dẫn 
bác sĩ tới các chƣơng liên quan. 

- Trong trƣờng hợp mắc nhiều rối loạn tiềm ẩn (có 2 
rối loạn hoặc nhiều hơn), bác sĩ cần phải khẳng 
định chẩn đoán về đa bệnh và lên kế hoạch điều 
trị tổng thể. 

- Các bệnh nặng phải đƣợc điều trị trƣớc. Theo dõi 
ở lần khám tiếp theo phải bao gồm kiểm tra triệu 
chứng hay dấu hiệu của bệnh khác có tiến triển. 
Trong trƣờng hợp khẩn cấp, triệu chứng cần đƣợc 
xử lý trƣớc. Ví dụ, nếu bệnh nhân đang co giật, 
cần đƣợc xử lý xong co giật trƣớc khi hỏi tiền sử về 
bệnh động kinh. 

» Mỗi chƣơng là một bệnh, công cụ để quyết định và 
quản lý điều trị. Mỗi phần đƣợc trình bày bằng các 
màu khác nhau để dễ phân biệt với lời giới thiệu ngay 
đầu trang về các nội dung bên trong. 

 

» Mỗi chƣơng bao gồm hai phần. Phần đầu là đánh 
giá và quản lý. Trong phần này, nội dung đƣợc 
trình bày trong sơ đồ khung với các hƣớng quyết 
định. Mỗi quyết định đƣợc xác định bởi một số và 
thể hiện dƣới dạng một câu hỏi. Mỗi điểm quyết 
định có thông tin thể hiện dƣới 3 cột – “đánh giá, 
quyết định và quản lý” 

»  

                 

- Cột bên trái bao gồm các chi tiết đánh giá về 
bệnh nhân. Đây là cột đánh giá, hƣớng dẫn 
ngƣời sử dụng đánh giá lâm sàng một bệnh 
nhân. Ngƣời sử dụng cần xem xét các yếu tố 
trong cột này trƣớc khi chuyển sang cột tiếp 
theo. 

- Cột ở giữa cụ thể hoá các tình huống CBYT có 
thể gặp phải. Đây là cột quyết định. 

- Cột bên phải mô tả các gợi ý để xử trí vấn đề. 
Đây là cột Quản lý, cung cấp thông tin và lời 
khuyên về can thiệp tâm lý xã hội và can thiệp 
bằng thuốc. Các hƣớng dẫn trong cột này đƣợc 
mô tả chi tiết trong sơ đồ. Các chi tiết can thiệp 
đƣợc đánh mã. Ví dụ, DEP 3 có nghĩa là chi tiết 
can thiệp số 3 của Chƣơng Trầm cảm Trung 
bình-Nặng. 

- mhGAP-IG sử dụng nhiều biểu tƣợng để nhấn 
mạnh về yếu tố cụ thể nằm trong khung đánh giá, 
quyết định và quản lý. Danh sách các biểu tƣợng 
và phần giải nghĩa nằm trong phần Viết tắt và Ký 
hiệu. 
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Đánh giá Quyết định Quản lý 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hƣớng dẫn sử dụng sơ đồ chính xác và toàn diện  

» Phần thứ hai tại mỗi chƣơng bao gồm các can thiệp 
chi tiết để cung cấp thêm thông tin cho quá trình 
theo dõi, chuyển tuyến điều trị, phòng chống tái 
phát, và các chi tiết kỹ thuật của điều trị tâm lý xã 
hội/không dùng thuốc và dùng thuốc, và các tƣơng 
tác hoặc các tác dụng phụ quan trọng. Các hƣớng 
dẫn can thiệp chi tiết đƣợc trình bày trên một định 
dạng chung. Lƣu ý: nên điều chỉnh để thích hợp với 
điều kiện và ngôn ngữ địa phƣơng, hoặc có thể 
thêm một số ví dụ và minh hoạ để tăng phần dễ 
hiểu, chấp nhận và lôi cuốn. 

» Mặc dù mhGAP-IG tập trung chính vào can thiệp và 
điều trị lâm sàng, CBYT vẫn có thể sử dụng các 
biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng để phòng 
ngừa các rối loạn TT, TK & SDC tại cộng đồng. 
Thông tin hƣớng dẫn dự phòng đƣợc trình bày tại 
phần cuối mỗi bệnh. 

» Phần V trình bày về “Các can thiệp tâm lý xã hội 
nâng cao”. Cụm từ “Các can thiệp tâm lý xã hội 
nâng cao” yêu cầu CBYT dành nhiều thời gian để 
học và áp dụng vào thực tế. Phần này có thể triển 
khai trong môi trƣờng chăm sóc không chuyên 
nhƣng chỉ áp dụng đƣợc với điều kiện CSYT có đủ 
nhân lực và thời gian. Trong các sơ đồ tại từng 
phần, các can thiệp dạng này đƣợc đánh dấu bằng 
viết tắt INT, có nghĩa là cần nhân lực nhiều hơn. 

 

 

  

 

 

GHI CHÚ: Người sử dụng tài liệu mhGAP-IG cần phải bắt 
đầu từ phần đánh giá và quản lý và đi qua các bước quyết 
định để phát triển toàn diện kế hoạch cho một bệnh nhân.  

 

QUẢN LÝ    

KẾT THÚC 
hoặc 
CHỈ DẪN CỤ THỂ     

BƯỚC TIẾP THEO 

 

TIẾP TỤC NHƯ TRÊN 

ĐÁNH GIÁ   QUYẾT ĐỊNH    

CÓ    

KHÔNG 

ĐÁNH GIÁ   QUYẾT ĐỊNH    

CÓ    

KHÔNG 
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Các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới liên quan có thể tải từ các liên kết sau đây: 

 

 

Đánh giá thiếu i-ốt và giám sát việc xoá bỏ các rối 
loạn này: Hƣớng dẫn cho nhà quản lý chƣơng trình. 
Tái bản lần ba (cập nhật ngày 1/9/2008). 
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrie
nts/iodine_deficiency/9789241595827/en/index.html 
 
Phục hồi chức năng tại cộng đồng: Chiến lƣợc cho 
phục hồi chức năng, công bằng cơ hội, giảm nghèo 
và hoà nhập xã hội cho ngƣời khuyết tật (2004) 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592
389_eng.pdf 
 
Quản lý lâm sàng ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính: 
phòng các chống hành vi tự tử 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide
/pesticides_intoxication.pdf 
 
Bệnh động kinh: Sổ tay hƣớng dẫn dành cho CBYT 
tại Phi châu 
http://www.who.int/mental_health/media/en/639.pdf 
 
Hƣớng dẫn IASC cho sức khoẻ tâm thần và hỗ trợ 
tâm lý xã hội cho các phòng cấp cứu 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guid
elines_iasc_mental_health_psychosocial_april_200
8.pdf 
 
Chăm sóc IMCI cho phát triển: vì sự trƣởng thành và 
phát triển khoẻ mạnh của trẻ em 
http://www.who.int/child_adolescent_health/docume
nts/imci_care_for_development/en/index.html 
 
Nâng cấp hệ thống và chăm sóc y tế cho sức khoẻ 
tâm thần 
http://www.who.int/mental_health/policy/services/mh
systems/en/index.html 

 

Chăm sóc dinh dƣỡng cho trẻ nhỏ và sơ sinh - bộ công cụ 
và tài liệu 
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/iy
cf_brochure/en/index.html 
 
Quản lý tích hợp các bệnh vị thành niên và ngƣời trƣởng 
thành/Chăm sóc và quản lý tích hợp nhi (IMAI/IMCI) 
http://www.who.int/hiv/topics/capacity/en/ 
 
Chăm sóc và quản lý tích hợp nhi  (IMCI) 
http://www.who.int/child_adolescent_health/topics/ 
prevention_care/child/imci/en/index.html 
 
Tích hợp sức khoẻ tâm thần vào chăm sóc ban đầu - một 
viễn cảnh toàn cầu 
http://www.who.int/mental_health/policy/ 
Integratingmhintoprimarycare2008_lastversion.pdf 
 
Tuyển tập tài liệu Lancet về sức khoẻ tâm thần toàn cầu 
2007  
http://www.who.int/mental_health/en/ 
 
Chƣơng trình hành động vì khoảng trống sức khoẻ tâm 
thần (mhGAP) 
http://www.who.int/mental_health/mhGAP/en/ 
 
Chăm sóc các rối loạn tâm thần bằng thuốc tại tuyến 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
http://www.who.int/mental_health/management/psychotro
pic/en/index.html 
 
Chăm sóc phụ nữ mang thai, khi sinh, sau sinh và trẻ sơ 
sinh: hƣớng dẫn những thực hành thiết yếu  
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/ 
924159084x/en/index.html 

 

Phòng chống tự sát: tuyển tập tài liệu 
http://www.who.int/mental_health/resources/preventin
gsuicide/en/index.html 
 
Phòng chống các bệnh tim mạch: hƣớng dẫn cho 
đánh giá và quản lý các nguy cơ về tim mạch  
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/guideline
s/Prevention_of_Cardiovascular_Disease/en/index.ht
ml 
 
Phòng chống các rối loạn tâm thần: Các lựa chọn can 
thiệp và chính sách hiệu quả 
http://www.who.int/mental_health/evidence/en/prevent
ion_of_mental_disorders_sr.pdf 
 
Nâng cao sức khoẻ tâm thần: các khái niệm, bằng 
chứng ban đầu, thực hành 
http://www.who.int/mental_health/evidence/MH_Prom
otion_Book.pdf 
 
Bộ công cụ đánh giá của Tổ chức y tế thế giới vì hệ 
thống sức khỏe tâm thần (WHO-AIMS)  
http://www.who.int/mental_health/evidence/WHO-
AIMS/en/ 
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Ngƣời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nên tuân theo các 
thực hành lâm sàng tốt trong quá trình giao tiếp với tất cả những 
ngƣời tìm kiếm dịch vụ chăm sóc. Ngƣời cung cấp dịch vụ cần 
tôn trọng sự riêng tƣ của ngƣời rối loạn tâm thần, động kinh và rối 
loạn sử dụng chất, duy trì mối liên hệ tốt với bệnh nhân và ngƣời 
nhà, chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, không phán xét, không kỳ 
thị. Những hành động quan trọng sau đây cần đƣợc tuân thủ 
trong quá trình thực hiện can thiệp theo hƣớng dẫn mhGAP-IG. 
Phần này không đƣợc nhắc lại trong từng chƣơng. 
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1. Giao tiếp với ngƣời bệnh và ngƣời chăm 
sóc 

» Thông điệp truyền tải rõ ràng, truyền cảm, và tế nhị 
với ngƣời khác tuổi, giới, văn hoá và ngôn ngữ. 

» Luôn thân thiện, tôn trọng và không phán xét. 

» Sử dụng ngôn từ đơn giản và rõ ràng. 

» Tế nhị khi bệnh nhân tiết lộ thông tin cá nhân và 
đau buồn (ví dụ: liên quan tới bị cƣỡng hiếp hoặc tự 
làm đau bản thân) . 

» Cung cấp thông tin cho ngƣời bệnh về tình trạng 
sức khoẻ bằng ngôn ngữ dễ hiểu 

» Hỏi ngƣời bệnh về hiểu biết của riêng họ về vấn đề/ 
bệnh đó. 

 

2. Đánh giá 

» Yêu cầu cung cấp tiền sử sử dụng thuốc, tiền sử bị 
các triệu trứng hiện tại, quá khứ và tiền sử gia đình, 
nếu có liên quan. 

» Đánh giá về tình trạng sức khoẻ chung; 

» Đánh giá, quản lý hoặc chuyển tuyến trƣờng hợp 
bệnh phức tạp nếu cần thiết. 

» Đánh giá các vấn đề tâm lý xã hội, lƣu ý các vấn đề 
cả trong quá khứ và hiện tại, điều kiện sống và tài 
chính, và các sự cố trong cuộc sống hiện nay. 

 

3. Điều trị và giám sát 

» Xác định tầm quan trọng của việc điều trị cũng nhƣ 
mức độ sẵn sàng tham gia điều trị của bệnh nhân. 

» Xác định mục đích điều trị và lập kế hoạch quản lý trên 
cơ sở tôn trọng yêu cầu cá nhân của ngƣời bệnh (hoặc 
của ngƣời nhà ngƣời bệnh, nếu có thể). 

» Lập kế hoạch điều trị và sau điều trị, với sự tham vấn 
cùng ngƣời bệnh. 

» Thông tin cho ngƣời bệnh về thời gian điều trị dự kiến, 
các tác dụng phụ có thể gặp, các phƣơng án điều trị, 
các vấn đề quan trọng khác và tiên lƣợng. 

» Ghi nhận các câu hỏi và lo lắng của ngƣời bệnh về 
điều trị, và trao đổi về hi vọng sáng sủa cho hồi phục 
và sức khoẻ tốt. 

» Thƣờng xuyên giám sát các tác động và kết quả điều 
trị, phản ứng tƣơng hỗ của các loại thuốc (bao gồm 
phản ứng với rƣợu, thuốc tự kê và thuốc truyền thống), 
và các tác dụng phụ trong điều trị, và cách điều chỉnh 
tƣơng ứng. 

» Chuyển tới chuyên gia nếu cần thiết. 

» Cố gắng gắn kết ngƣời bệnh và sự hỗ trợ của cộng 
đồng. 

» Sau điều trị, đánh giá lại mong đợi của ngƣời bệnh, 
tình trạng sức khỏe, hiểu biết về điều trị và độ tuân thủ 
và tƣ vấn lại, nếu bệnh nhân hiểu sai. 

 

» Động viên ngƣời bệnh và gia đình tự theo dõi 
các triệu chứng và hƣớng dẫn khi nào cần đến 
khám ngay lập tức. 

» Ghi lại các mốc quan trọng trong quá trình làm 
việc với ngƣời bệnh và gia đình trong hồ sơ bệnh 
án. 

» Thông qua gia đình và cộng đồng để liên lạc với 
bệnh nhân không quay lại khám định kỳ. 

» Yêu cầu thăm khám lại thƣờng xuyên hơn đối 
với phụ nữ mang thai hoặc ngƣời có dự định 
mang thai. 

» Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn của sử dụng thuốc tới 
thai nhi hoặc trẻ nhỏ khi chăm sóc phụ nữ mang 
thai hoặc cho con bú. 

» Theo dõi chặt chẽ tình trạng của trẻ nếu ngƣời 
mẹ dùng thuốc trong giai đoạn đang cho trẻ bú 
mẹ, có thể cho ngừng sử dụng thuốc và tổng 
kiểm tra nếu cần thiết. 

» Yêu cầu thăm khám thƣờng xuyên đối với ngƣời 
già bị bệnh nặng hoặc mất khả năng kiểm soát 
hành vi hoặc sống cô lập xã hội. 

» Đảm bảo ngƣời bệnh đƣợc điều trị toàn diện, 
đáp ứng các nhu cầu về sức khoẻ tâm thần của 
ngƣời khuyết tật thân thể, cũng nhƣ nhu cầu về 
sức khoẻ thân thể cho ngƣời mắc rối loạn tâm 
thần. 
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4. Huy động và cung cấp hỗ trợ xã hội 

» Cần nhạy cảm với những thách thức xã hội mà 
ngƣời bệnh có thể phải đối diện, và lƣu ý những 
thách thức này có ảnh hƣởng thế nào tới tình trạng 
sức khoẻ thực thể, tâm thần và cuộc sống của 
ngƣời bệnh. 

» Nếu có thể, nên khuyến khích sự tham gia của 
ngƣời chăm sóc hoặc thành viên gia đình cùng 
tham gia chăm sóc ngƣời bệnh. 

» Động viên các nhóm tự lực và các nhóm hỗ trợ gia 
đình cùng hỗ trợ ngƣời bệnh, nếu có thể. 

» Xác định các nguồn lực hỗ trợ xã hội và cộng 
đồng có thể huy động đƣợc tại khu vực địa 
phƣơng, bao gồm hỗ trợ về giáo dục, nhà ở và 
nghề nghiệp. 

» Đối với trẻ em và thiếu niên, phối hợp cùng trƣờng 
học để huy động sự hỗ trợ giáo dục và xã hội nếu 
có thể. 

 

5. Bảo vệ quyền con ngƣời 

» Quan tâm tới tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia về 
quyền con ngƣời (hộp 1). 

» Thúc đẩy sự tự chủ về kinh tế, sống độc lập tại 
cộng đồng và hạn chế điều trị nội trú. 

» Chăm sóc ngƣời bệnh trên cơ sở tôn trọng phẩm 
giá con ngƣời, phù hợp và tế nhị về văn hoá, và 
không phân biệt chủng tộc, màu da, giới, ngôn 
ngữ, tôn giáo, chính trị hoặc khác biệt quan điểm, 
quốc gia, dân tộc, nguồn gốc bản địa hoặc xã hội, 
tài sản, nơi sinh, tuổi hoặc tình trạng khác. 

» Đảm bảo ngƣời bệnh hiểu phƣơng án điều trị đề 
xuất và sẵn lòng tham gia điều trị. 

» Nên hỏi ý kiến của trẻ em và vị thành niên trƣớc 
khi quyết định phƣơng án điều trị cho trẻ và 
dành thời gian trao đổi riêng với trẻ về những lo 
lắng của trẻ. 

» Chú ý giữ kín thông tin và quyền riêng tƣ cá 
nhân. 

» Đƣợc sự đồng ý của ngƣời bệnh, cần thông tin 
cho ngƣời nhà về tình trạng sức khoẻ của ngƣời 
bệnh, bao gồm các vấn đề liên quan tới đánh 
giá, điều trị, sau điều trị, và các tác dụng phụ có 
thể gặp. 

» Phòng ngừa kỳ thị, bỏ mặc và phân biệt đối xử, 
đồng thời khuyến khích ngƣời RLTT, TK & SDC 
tham gia các hoạt động xã hội bằng việc tạo 
điều kiện để họ tiếp tục làm việc, học hành, giao 
tế xã hội (bao gồm cả vấn đề nhà ở) và các vấn 
đề liên quan khác. 

 

6. Quan tâm tới sức khỏe nói chung 

» Khuyên ngƣời bệnh tham gia các hoạt động thể 
chất và duy trì mức cân nặng hợp lý. 

» Giáo dục ngƣời bệnh về tác hại của rƣợu. 

» Động viên việc bỏ thuốc và sử dụng chất. 

» Giáo dục về các hành vi nguy cơ khác (ví dụ: 
quan hệ tình dục không an toàn). 

» Kiểm tra sức khoẻ thực thể định kỳ. 

» Chuẩn bị cho ngƣời bệnh về các thay đổi trong 
cuộc sống, nhƣ tuổi dậy thì và mãn kinh, có hỗ 
trợ cần thiết. 

» Thảo luận về kế hoạch mang thai và các biện 
pháp tránh thai với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

13 

HỘP 1  
Các chuẩn quốc tế chính về quyền con 
ngƣời 
 
Hiệp ƣớc về chống lại tra tấn và các đối xử hoặc hình 
phạt tàn độc, không nhân tính hoặc làm nhục con 
ngƣời. Nghị quyết số 39/46 của Đại hội đồng Liên hiệp 
quốc, phụ lục, 39, UN GAOR Supp. (Số 51) tại 197, UN 
Doc. A/39/51 (1984). Có hiệu lực ngày 26/6/1987.  
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm 
 
Hiệp ƣớc về xoá bỏ mọi hình thức của phân biệt chống 
lại phụ nữ (1979). Thông qua tại Nghị quyết 34/180 của 
Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 18/12/1979. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 
 
Hiệp ƣớc về quyền của ngƣời khuyết tật và điều khoản 
có điều kiện. Thông qua tại Đại hội đồng Liên hiệp 
quốc ngày 13/12/2006. 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/ 
convoptprot-e.pdf 
 
Hiệp ƣớc về quyền của trẻ em (1989). Thông qua tại 
Nghị quyết 44/25 của Hội đồng Liên hiệp quốc ngày 
10/11/1989. http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 
 
Hiệp ƣớc quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 
(1966). Thông qua tại Nghị quyết 2200A (XXI) của Đại 
hội đồng Liên hiệp quốc ngày 16/12/1966.  
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 
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Biểu đồ Tổng thể mhGAP-IG: Khi nào cần đánh giá? 
1. Ngƣời bệnh cần đƣợc đánh giá khi có các biểu hiện thông thƣờng sau. 

2. Nếu bệnh nhân có biểu hiện của một hay nhiều bệnh, các bệnh liên quan cần đƣợc đánh giá. 

3. Các bệnh dƣới đây áp dụng cho mọi độ tuổi, trừ khi có ghi trƣờng hợp cụ thể. 

 

CÁC BIỂU HIỆN THÔNG THƢỜNG 

 

LOẠI BỆNH 

 

PHẦN 

 
 

> Giảm năng lƣợng; mệt mỏi; rối loạn giấc ngủ hoặc ăn uống 

> Cảm xúc buồn chán hoặc lo âu kéo dài; bực tức khó chịu 

> Giảm quan tâm hoặc thích thú đối với các hoạt động ƣa thích trƣớc đây 

> Xuất hiện nhiều triệu chứng không rõ nguyên nhân (ví dụ: đau và khó chịu, đánh trống ngực, tê liệt) 

> Khó thực việc công việc hàng ngày, học tập, làm việc nhà hoặc việc xã hội 

Trầm cảm *^ DEP  

17 
 

> Hành vi khác thƣờng hoặc vô tổ chức (ví dụ: nói không liên quan hoặc không phù hợp, bề ngoài khác 
thƣờng, không quan tâm tới bản thân, không chải đầu) 

> Hoang tƣởng (tin tƣởng hoặc nghi ngờ những điều không có thực) 

> Ảo giác (nghe thấy hoặc nhìn thấy những thứ không có ở đó) 

> Bỏ bê trách nhiệm thông thƣờng trong các hoạt động tại cơ quan, trƣờng học, việc nhà và xã hội 

> Triệu chứng hƣng cảm (vài ngày có cảm xúc hạnh phúc bất thƣờng, quá hƣng phấn, nói nhiều, cáu kỉnh, 
không ngủ, hành vi thiếu thận trọng)  

Loạn thần * PSY 
 

25 

 

> Co giật hoặc bất tỉnh 

> Khi co giật:  - mất ý thức hoặc giảm ý thức 

- co quắp, cứng đờ 

- cắn lƣỡi, bị thƣơng, không tự chủ đƣợc đại tiện hoặc tiểu tiện 

> Sau cơn co giật: mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ, mơ màng, hành vi bất thƣờng, đau đầu, đau cơ, hoặc yếu 
một bên của cơ thể 

Động kinh/ 

Co giật 

EPI 
 

39 

 
 

> Chậm phát triển: chậm học hơn các trẻ cùng độ tuổi khác trong các hoạt động nhƣ: cƣời, ngồi, đứng, đi, 

nói chuyện/giao tiếp và các phần phát triển khác, nhƣ đọc và viết 

> Bất thƣờng trong giao tiếp; hành vi hạn chế và lặp lại 

> Khó khăn thực hiện các hoạt động thông thƣờng của độ tuổi 

Rối loạn Phát triển 
Trẻ em và vị thành niên 

DEV  

48 
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> Mất tập trung quá mức và không suy nghĩ, bỏ dở công việc liên tục trƣớc khi hoàn thành và chuyển sang 
công việc khác 

> Hoạt động quá mức: chạy vòng quanh liên tục, khó khăn trong việc ngồi yên, nói quá nhiều hoặc hoạt 
động quá mức 

> Quá bốc đồng: thƣờng xuyên hành động không suy nghĩ trƣớc 

> Có và lặp lại các hành vi gây rối ngƣời khác (ví dụ: có những cơn bực tức bất thƣờng thƣờng xuyên, 
hành vi độc ác, không nghe lời, ăn cắp thƣờng xuyên và nghiêm trọng) 

> Thay đổi đột ngột về hành vi hoặc quan hệ bạn bè, bao gồm né tránh và bực tức. 

Rối loạn Hành vi 
Trẻ em và vị thành niên 

BEH 
 

53 

 

> Suy giảm hoặc có vấn đề về trí nhớ (quên nghiêm trọng) và sự định hƣớng (nhận thức về thời gian, nơi 

chốn và con ngƣời) 

> Có vấn đề về cảm xúc hoặc hành vi nhƣ sự vô cảm (biểu hiện không hứng thú) hoặc khó chịu 

> Mất kiểm soát về mặt cảm xúc - dễ buồn, khó chịu hoặc khóc 

> Khó khăn trong các hoạt động thƣờng nhật tại cơ quan, trƣờng học, việc nhà và xã hội 

Sa sút Trí tuệ DEM  

59 
 

> Có biểu hiện nghiện rƣợu (ví dụ: có mùi cồn, có vẻ bị ngộ độc, ủ rũ) 

> Xuất hiện các chấn thƣơng 

> Các triệu chứng cơ thể liên quan tới sử dụng rƣợu (ví dụ: mất ngủ, mệt mỏi, biếng ăn, buồn nôn, nôn, 
khó tiêu, tiêu chảy, đau đầu) 

> Khó khăn trong các hoạt động thƣờng nhật tại cơ quan, trƣờng học, việc nhà và xã hội 

Nghiện Rƣợu ALC  

67 
 

> Có biểu hiện nghiện ma tuý (ví dụ: thiếu sinh lực, lo lắng, bồn chồn, nói líu nhíu) 

> Có dấu hiệu nghiện ma tuý (dấu kim tiêm, nhiễm trùng da, đầu tóc bù xù) 

> Yêu cầu thuốc gây nghiện (thuốc ngủ, thuốc phiện) 

> Khó khăn về tài chính hoặc có vấn đề với pháp luật 

> Khó khăn trong các hoạt động thƣờng nhật tại cơ quan, trƣờng học, việc nhà và xã hội 

Nghiện Ma tuý DRG  

76 
 

> Có suy nghĩ, kế hoạch hoặc hành động tự gây tổn thƣởng hoặc tự sát 

> Có tiền sử suy nghĩ, kế hoạch hoặc hành động tự gây tổn thƣởng hoặc tự sát 
Tự hại/ Tự tử SUI  

84 
 

*Phần rối loạn lƣỡng cực (BPD) đƣợc đánh giá thông qua phần Loạn thần hoặc phần Trầm cảm 

^Phần Các Triệu chứng Tâm lý và Cơ thể Không Giải thích đƣợc có thể đánh giá trong phần Trầm cảm 
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Trầm cảm Trung bình-Nặng 
 

Trong những giai đoạn trầm cảm điển hình, ngƣời bệnh trải qua 
trạng thái chán nản, mất quan tâm và hứng thú, giảm năng 
lƣợng dẫn đến giảm dần hoạt động trong ít nhất 2 tuần. Nhiều 
ngƣời bị trầm cảm còn có các triệu chứng lo âu và những triệu 
chứng thực thể không giải thích đƣợc. 

 

Phần này nói về Trầm cảm Trung bình-Nặng (TCTB-N) trong 
suốt cuộc đời, bao gồm thời thơ ấu, thanh thiếu niên và khi về 
già. 

 

Ngƣời thuộc nhóm TCTB-N, theo định nghĩa của mhGAP-IG, 
gặp những khó khăn khi thực hiện những công việc hàng ngày, 
trong học tập, làm việc nhà và các hoạt động xã hội do các triệu 
chứng của trầm cảm. 

 

Việc quản lý các triệu chứng chƣa đến mức TCTB-N đƣợc đề 
cập trong phần Những Phàn Nàn Cơ Thể và Cảm Xúc Không 
Giải Thích Đƣợc. OTH 

 

Lƣu ý, những ngƣời đang gặp bất hạnh nặng nề thƣờng trải qua 
những khó khăn về mặt tâm lý giống nhƣ nhƣng họ không nhất 
thiết bị TCTB-N. Khi cân nhắc xem một ngƣời có bị TCTB-N hay 
không, việc đánh giá không chỉ dựa trên các triệu chứng mà còn 
phải căn cứ xem ngƣời đó có gặp những khó khăn thực hiện các 
chức năng hàng ngày do các triệu chứng đó gây ra. 

 

 

 

 DEP      Trầm cảm 
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Làm theo chỉ dẫn trên nhƣng KHÔNG ĐƢỢC sử dụng thuốc 
chống trầm cảm hoặc liệu pháp tâm lý nhƣ là tuyến trị liệu đầu 
tiên.        Bàn bạc, động viên và hỗ trợ theo tập quán văn hóa. 

» Tâm lý giáo dục. >> DEP 2.1 
» Giải quyết ngƣời gây ra căng thẳng tâm lý. >> DEP 2.2 
» Tái hòa nhập các hoạt động xã hội. >> DEP 2.3 
» Cân nhắc sử dụng thuốc chống trầm cảm.      >>DEP3 
» Nếu có thể, cân nhắc liệu pháp cá nhân, liệu pháp quan hệ 

liên cá nhân hoặc hành vi nhận thức. >> INT 
» Nếu có thể, cân nhắc các trị liệu bổ sung: chƣơng trình hoạt 

động thể chất >> DEP 2.4, tập luyện thƣ giãn hoặc điều trị 
theo vấn đề. >> INT 

» KHÔNG xử trí những vấn đề về phàn nàn cơ thể không giải 

thích đƣợc bằng cách tiêm hoặc những trị liệu không hiệu 

quả khác (ví dụ: cho uống vitamin).  

» Đề nghị theo dõi thông thƣờng. >> DEP 2.5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu CÓ cho 
cả 3 câu hỏi: 
đối tƣợng có 
khả năng bị 
TCTB-N  

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  

1. Ngƣời này có bị TCTB-N không? 

>> Trong ít nhất 2 tuần, ngƣời đó có gặp ít nhất 2 
triệu chứng trầm cảm cơ bản sau đây không: 
- Cảm xúc trầm (gần nhƣ cả ngày, hầu hết các ngày), 
(với trẻ em và vị thành niên: hay cáu giận hoặc cảm 
xúc trầm) 
- Mất hứng thú và niềm vui trong các hoạt động vui 
vẻ mọi khi 
- Giảm năng lƣợng hoặc dễ mệt mỏi 

>> Trong ít nhất 2 tuần ngƣời đó có ít nhất 3 biểu 
hiện khác của trầm cảm không: 
- Giảm khả năng tập trung và chú ý 
- Giảm tự trọng và tự tin 
- Ý tƣởng có tội và không xứng đáng 
- Ảm đạm và bi quan về tƣơng lai 
- Có ý định hoặc hành động tự hại hoặc tự tử 
- Rối loạn giấc ngủ 
- Giảm cảm giác ngon miệng 

>> Ngƣời này có gặp khó khăn khi thực hiện công 
việc, học tập, làm việc nhà hoặc hoạt động xã hội 
hàng ngày không? 

(i) Kiểm tra trong 2 tháng gần đây có mất ngƣời thân 
hoặc gặp những mất mát to lớn không. 

CÓ 

Nếu câu trả 
lời là KHÔNG 
cho 1 hoặc cả 
3 câu hỏi và 
không tìm ra 
bệnh nào 
khác trong 
biểu đồ 
mhGAP-IG 

KHÔNG
g 

» Rời mo-dun này, và chuyển sang phần những Phàn nàn 
thuộc cảm xúc hoặc về thực thể không giải thích đƣợc > OTH 

Nếu mới mất 
ngƣời thân 
hoặc mới gặp 
mất mát lớn 

 DEP1      Trầm cảm 
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» Tăng điều trị cho bệnh nhân TCTB-N bằng thuốc chống loạn 
thần, sau khi có tƣ vấn của chuyên gia tâm thần.  
Xem chƣơng Loạn thần > PSY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ngƣời này có trong giai đoạn trầm 
cảm của Rối loạn Lƣỡng cực không? 

» Hỏi về giai đoạn đầu trƣớc của biểu hiện hƣng 
cảm nhƣ hoan hỉ, cởi mở hoặc dễ nổi cáu thái 
quá, tăng vận động và nói rất nhiều, nhiều ý 
tƣởng, nhu cầu ngủ giảm rõ rệt, hoang tƣởng 
tự cao, lãng trí nặng, hoặc hành vi liều lĩnh. 
Xem Chƣơng Rối loạn Lƣỡng cực. > BPD 

3. Ngƣời này có bị Trầm Cảm với các 
biểu hiện loạn thần (hoang tƣởng, ảo 
giác, ngẩn ngơ) không? 

 

4. Các triệu chứng xảy ra đồng thời 

 

» Xem lại nguy cơ tự tử/ tự hại (biểu đồ 
mhGAP-IG) 

» Xem đối tƣợng có khả năng rối loạn do sử 
dụng rƣợu hoặc chất (biểu đồ mhGAP-IG) 

» Tìm xem đối tƣợng có đồng thời mắc các 
bệnh khác không, đặc biệt là các dấu hiệu/ 
triệu chứng gợi đến bệnh giảm năng tuyến 
giáp, thiếu máu, đột quỵ, tăng huyết áp, tiểu 
đƣờng, HIV/AIDS, béo phì hoặc sử dụng 
thuốc, là nguyên nhân gây ra hoặc làm trầm 
trọng thêm bệnh trầm cảm (ví dụ: steroids)  

» Xử trí cả bệnh TCTB&N và bệnh mắc đồng thời 
» Theo dõi độ tuân thủ điều trị bệnh mắc đồng thời bởi trầm cảm 

có thể làm giảm độ tuân thủ của bệnh nhân. 

» Xử trí giai đoạn trầm cảm của Rối loạn Lƣỡng 
cực. Xem chƣơng Rối loạn Lƣỡng Cực. > BPD 

CHÚ Ý: Những ngƣời bị pha trầm cảm của Rối 
loạn Lƣỡng cực có nguy cơ tiến triển thành hƣng 
cảm. Điều trị khác nhau cho 2 bệnh này. 
 

Nếu xuất hiện 1 
bệnh mắc đồng 
thời 

CÓ 

Trầm cảm của Rối loạn Lƣỡng 
cực khi có các vấn đề sau: 
» Có 3 hoặc nhiều hơn các triệu 

chứng hƣng cảm trong ít nhất 1 
tuần, HOẶC 

» Đã có tiền sử rối loạn lƣỡng 
cực 

CÓ 

Nếu CÓ 

CÓ 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  

 DEP1      Trầm cảm 
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» KHÔNG kê thuốc chống trầm cảm.   

» Tâm lý giáo dục cho cha mẹ. >>DEP 2.1 

» Xử trí tác nhân tâm lý xã hội hiện tại gây trầm cảm. 

>> DEP 2.2 

» Đề nghị theo dõi thƣờng xuyên >>DEP 2.5 

Điều trị giống nhƣ đối với TCTB-N, nhƣng: 
» Suốt thời kỳ mang thai hoặc cho con bú nên tránh sử 

dụng thuốc chống trầm cảm càng lâu càng tốt.  
» Nếu không đáp ứng với điều trị tâm lý xã hội, cân 

nhắc sử dụng thuốc chống trầm cảm hiệu quả với 
liều thấp nhất 

» TƢ VẤN CHUYÊN GIA TÂM THẦN  
» Nếu đang cho con bú, tránh thuốc tác dụng lâu nhƣ 

fuoxentine 

» KHÔNG coi thuốc chống trầm cảm là biện pháp 
điều trị tuyến đầu.  

» Tâm lý giáo dục. >> DEP 2.1 
» Xử trí tác nhân tâm lý xã hội hiện tại gây căng 

thẳng. >> DEP 2.2 
» Nếu có thể, cân nhắc liệu pháp tâm lý quan hệ liên 

cá nhân (IPT) hoặc liệu pháp tâm lý hành vi (CBT), 
kích thích hành vi. >> INT 

» Nếu có thể, cân nhắc các điều trị bổ sung: chƣơng 
trình hoạt động thể chất có cấu trúc >> DEP 2.4, tập 
thƣ giãn hoặc trị liệu giải quyết vấn đề. > INT 

» Khi các can thiệp tâm lý xã hội tỏ ra không hiệu 
quả, cân nhắc sử dụng fluoxetine (nhƣng không sử 
dụng các thuốc SSRIs hoặc thuốc chống trầm cảm 
ba vòng). >> DEP 3 

» Đề nghị theo dõi thƣờng xuyên >>DEP 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đối tƣợng là phụ nữ đang nuôi con nhỏ 

 

Hỏi về: 
 

» Lần mang thai này hoặc thụ thai 
» Kỳ kinh cuối, nếu đang mang thai 
» Hiện có đang cho trẻ bú mẹ hay không  

CÓ 

6. Đối tƣợng là Trẻ em hoặc Thanh Thiếu 
Niên 

 

Nếu dƣới 12 tuổi 

Nếu lớn hơn 12 tuổi 

Nếu đang mang thai hoặc 
cho con bú mẹ 
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 Điều trị Tâm lý Xã hội/ Điều trị không dùng thuốc 
 

 

2.1 Tâm lý giáo dục  

(dành cho ngƣời bệnh và gia đình, nếu phù hợp) 

» Trầm cảm là vấn đề bình thƣờng có thể xảy đến 
với bất cứ ai. 

» Những ngƣời trầm cảm thƣờng có quan điểm bi 
quan không thực tế về bản thân, cuộc sống và 
tƣơng lai của họ. 

» Điều trị hiệu quả là điều có thể. Thƣờng mất ít 
nhất vài tuần trƣớc khi thấy đƣợc hiệu quả điều 
trị trầm cảm. 

» Cần chú trọng những điều sau đây: 

 Ngƣời bệnh cần tiếp tục, càng lâu càng tốt, trở 
lại các hoạt động vốn hứng thú trƣớc đây, cho 
dù hiện tại ngƣời đó đã mất hứng thú với hoạt 
động này 

 Cố gắng duy trì ngủ đều đặn (lên giƣờng ngủ 
đúng giờ mỗi tối, cố gắng ngủ đủ nhƣ trƣớc kia, 
tránh ngủ quá nhiều) 

 Duy trì hoạt động thể chất đều đặn, càng lâu 
càng tốt 

 Tham gia hoạt động xã hội đều đặn bao gồm 
tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội, càng 
nhiều càng tốt. 

 Phát hiện nếu đối tƣợng có ý định tự hại hoặc tự 
sát và cần quay lại gặp CBYT ngay 

 Đối với ngƣời già, cần lƣu ý tiếp tục theo dõi và 
điều trị các bệnh cơ thể 

 

2.2 Xử lý các nhân tố tâm lý xã hội hiện tại gây                       

      căng thẳng 

» Cho ngƣời bệnh cơ hội đƣợc trò chuyện, tốt hơn là ở 
không gian riêng tƣ. Hỏi về hiểu biết chủ quan của ngƣời 
bệnh về những nguyên nhân cho các triệu chứng của họ. 

» Hỏi về các nhân tố tâm lý xã hội gây căng thẳng với mức 
độ có thể, giải quyết các vấn đề xã hội kéo dài và xử lý 
các nhân tốt tâm lý xã hội gây căng thẳng hoặc những 
khó khăn trong mối quan hệ cùng với sự giúp đỡ của các 
dịch vụ/ nguồn lực cộng đồng. 

» Phải xử trí ngay tình trạng bị ngƣợc đãi, lạm dụng (bạo lực 
gia đình) và bị bỏ mặc (đối với ngƣời già và trẻ em). Liên 
hệ với cơ quan pháp luật hoặc cộng đồng nếu cần.  

» Xác định ngƣời sẽ giúp đối tƣợng tại gia đình và đƣa họ 
cùng tham gia vào điều trị càng nhiều càng tốt. 

» Ở trẻ em và vị thành niên:  

 Đánh giá và quản lý các vấn đề về TT, TK & SDC (cụ thể: 
trầm cảm) ở cha mẹ (xem Biểu đồ Tổng thể mhGAP-IG) 

 Đánh giá các nhân tố tâm lý xã hội gây căng thẳng cho 
cha mẹ và cùng với các dịch vụ cộng đồng, giúp cha mẹ 
vƣợt qua các khó khăn, ở mức độ có thể. 

 Đánh giá và quản lý trƣờng hợp bị ngƣợc đãi, tẩy chay, 
bắt nạt (hỏi trực tiếp trẻ hoặc ngƣời lớn về điều đó) 

 Nếu là các vấn đề của trƣờng lớp, bàn với giáo viên về 
cách giúp đỡ học sinh 

 Hƣớng dẫn cho cha mẹ kỹ năng làm cha mẹ, nếu có thể. 
>>INT 

 

2.3 Phục hồi hoạt động xã hội 

» Xác định xem ngƣời bệnh trƣớc đây thích các 
hoạt động xã hội nào, nếu bắt đầu lại, sẽ có 
khả năng cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội trực 
tiếp hoặc gián tiếp cho bệnh nhân (ví dụ: tụ 
họp gia đình, đi chơi với bạn bè, thăm hàng 
xóm, hoạt động xã hội tại nơi làm việc, chơi 
thể thao, hoạt động cộng đồng). 

» Khuyến khích, tạo dựng niềm tin và sức mạnh 
cho bệnh nhân để họ hồi phục các hoạt động 
xã hội trƣớc đây càng nhiều càng tốt 

 

2.4 Chƣơng trình hoạt động thể lực  

(lựa chọn điều trị bổ sung đối với TCTB-N) 

» Tổ chức hoạt động thể chất điều độ (ví dụ:  
45 phút) trung bình 3 lần một tuần. 

» Cùng ngƣời bệnh tìm ra hoạt động thể lực họ 
thích hơn và giúp họ tăng từ từ khối lƣợng các 
hoạt động thể chất, ví dụ ngày đầu chỉ 5 phút. 

 

2.5 Đề nghị theo dõi bình thƣờng 

» Theo dõi định kỳ (qua phòng khám, điện 
thoại hoặc qua CBYT cộng đồng). 

» Đánh giá lại sự tiến triển của ngƣời bệnh (ví 
dụ: sau 4 tuần) 
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 Thuốc chống trầm cảm 

3.1 Thuốc chống trầm cảm khởi đầu 

 

» Chọn một loại thuốc chống trầm cảm 

 Chọn một loại thuốc chống trầm cảm từ khuyến cáo 
của quốc gia hoặc WHO. Fluoxentine (nhƣng không 
phải SSRIs - ức chế serotonin có chọn lọc tái hấp thu) 
và amitriptyline (cũng nhƣ các loại thuốc chống trầm 
cảm 3 vòng (TCAs) là các loại thuốc chống trầm cảm 
đƣợc nhắc đến trong khuyến cáo của WHO và Danh 
mục thuốc thiết yếu của WHO. Xem >> DEP 3.5 

 Khi lựa chọn thuốc chống trầm cảm cho bệnh nhân, 
cân nhắc triệu chứng của họ, tác dụng phụ của thuốc 
và tính hiệu quả của điều trị bằng thuốc chống trầm 
cảm trƣớc đây, nếu có.  

 Với các bệnh cùng mắc: trƣớc khi kê đơn thuốc chống 
trầm cảm, cân nhắc khả năng các bệnh gây ra do 
thuốc và tƣơng tác thuốc. Tham khảo Khuyến cáo của 
quốc gia và WHO. 

 Việc kết hợp các thuốc chống trầm cảm với thuốc 
hƣớng thần cần phải có sự giám sát hoặc tƣ vấn của 

một chuyên gia.   

» Nói với ngƣời bệnh và gia đình về: 

 Dùng thuốc có thể chƣa có tác dụng rõ rệt ngay; 

 Những tác dụng phụ có thể gặp và nguy cơ để biết và 
tìm sự trợ giúp khẩn cấp khi cần thiết, và cách nhận 
biết các dấu hiệu của hƣng cảm. 

 Các triệu chứng khi bỏ liều. Các triệu chứng này 
thƣờng nhẹ và hạn chế, nhƣng đôi khi cũng trở nên 
trầm trọng, đặc biệt nếu ngừng thuốc đột ngột. Tuy 
nhiên các thuốc chống trầm cảm không gây nghiện 

 Trong thời gian điều trị, lƣu ý các thuốc chống trầm 
cảm có hiệu quả với cả điều trị và phòng ngừa trầm 
cảm tái diễn. 

3.2 Lƣu ý khi sử dụng thuốc chống trầm cảm với   

      một số đối tƣợng đặc biệt   

 

» Những ngƣời có ý định, kế hoạch hoặc hành động tự hại 
hoặc tự sát 

 SSRIs là lựa chọn đầu tiên. 

 Giám sát thƣờng xuyên (ví dụ: tuần 1 lần) 

 Để tránh quá liều ở những bệnh nhân có nguy cơ tự hại 
hoặc tự tử, cần đảm bảo rằng họ chỉ đƣợc cung cấp hạn 
chế các loại thuốc chống trầm cảm (ví dụ: cấp thuốc 1 

tuần 1 lần). Xem chƣơng Tự hại/ Tự tử.  >> SUI 1  

» Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên 

 Khi các can thiệp tâm lý xã hội không hiệu quả, cân nhắc 
sử dụng fluoxentine (nhƣng không phải các loại thuốc 
SSRIs hoặc TCAs khác). 

 Tại nơi có thể, hỏi ý kiến chuyên gia sức khỏe tâm thần 

khi nào dùng fluoxentine với thanh niếu niên.  

 Giám sát thƣờng xuyên đối với thanh thiếu niên đang 
điều trị bằng fluoxentine trong tháng đầu điều trị (tốt nhất 
tuần 1 lần) vì có ý định tự sát. Trao đổi với thanh thiếu 
niên và cha mẹ về nguy cơ gia tăng các ý định tự sát và 
gia đình nên liên lạc khẩn cấp nếu nhận thấy bệnh nhân 
có biểu hiện đó. 

» Ngƣời già 

 Cần tránh sử dụng TCAs nếu có thể. SSRIs là lựa chọn 
đầu tiên. 

 Theo dõi tác dụng phụ, đặc biệt với TCAs. 

 Cân nhắc nguy cơ gia tăng tƣơng tác thuốc, và cho thời 
gian đáp ứng thuốc lâu hơn (ít nhất từ 6-12 tuần trƣớc khi 
cho rằng thuốc đó không có tác dụng, và 12 tuần nếu có 
một chút tác dụng trong cả thời gian đó). 

» Ngƣời mắc bệnh tim mạch 

 SSRIs là lựa chọn đầu tiên. 

 KHÔNG kê TCAs cho bệnh nhân có nguy 
cơ rối loạn nhịp tim nặng hoặc vừa nhồi 

máu cơ tim.   

 Trong tất cả các trƣờng hợp mắc bệnh tim 
mạch, đo huyết áp trƣớc khi kê đơn TCAs 
và theo dõi hạ huyết áp tƣ thế đứng khi bắt 
đầu sử dụng TCAs. 

 

3.3 Giám sát bệnh nhân đang sử dụng  

      thuốc chống trầm cảm 

» Khi các triệu chứng của hƣng cảm xuất 
hiện trong quá trình điều trị: ngay lập tức 
ngừng sử dụng các thuốc chống trầm cảm 
và đánh giá, quản lý hƣng cảm và rối loạn 

lƣỡng cực.      >> BPD  

» Khi bệnh nhân đang sử dụng SSRIs có 
biểu hiện nằm ngồi không yên rõ rệt/ kéo 
dài (bồn chồn bên trong hoặc không thể 
ngồi yên), xem lại các sử dụng thuốc. 
Đồng thời chuyển sang sử dụng TCAs 
hoặc cân nhắc sử dụng đồng thời 
diazepam (5-10mg/day) trong một thời kỳ 
ngắn (1 tuần). Trong trƣờng hợp chuyển 
sang sử dụng TCAs, để ý tình trạng thỉnh 
thoảng khả năng dung nạp giảm đi so với 
sử dụng SSRIs và các nguy cơ gia tăng 
nhiễm độc tim và nhiễm độc khi quá liều. 

» Nếu đáp ứng kém, xác định và cố gắng 
giải quyết các nguyên nhân (tác dụng phụ, 
tốn kém, niềm tin của bệnh nhân về rối 
loạn và cách điều trị). 
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» Nếu đáp ứng không phù hợp (các triệu chứng 
tệ hơn hoặc không tiến triển sau 4-6 tuần điều 
trị): xem lại chẩn đoán (bao gồm các chẩn 
đoán bệnh phối hợp) và kiểm tra xem thuốc có 
đƣợc uống đều và đƣợc kê ở liều cao nhất 
không. Cân nhắc tăng liều. Nếu các triệu 
chứng giữ nguyên sau 4-6 tuần sử dụng thuốc 
ở liều tối đa, cân nhắc chuyển sang phƣơng 
pháp điều trị khác (ví dụ: điều trị tâm lý >>INT, 
các loại thuốc chống trầm cảm khác >> DEP 
3.5). Thận trọng khi chuyển sang 1 loại thuốc 
chống trầm cảm khác: ngừng loại thuốc đầu 
tiên, ngừng vài ngày hoàn toàn rồi mới bắt đầu 
sử dụng loại thứ 2. Nếu chuyển từ fluoxentine 
sang TCA, khoảng cách ngƣng thuốc cần lâu 
hơn, khoảng1 tuần. 

 

» Nếu không đáp ứng với việc thử uống đủ 2 
thuốc chống trầm cảm, hoặc nếu không đáp 
ứng với việc thử uống đầy đủ 1 thuốc chống 
trầm cảm và 1 đợt CBT hoặc IPT: tham vấn 

chuyên gia .  

 

 

 

 

3.4 Ngừng sử dụng thuốc chống trầm cảm 

 

» Cân nhắc ngừng thuốc chống trầm cảm khi bệnh nhân 
(a) không có, hoặc có rất ít các triệu chứng trầm cảm từ 
9-12 tháng, và (b) vẫn có thể thực hiện những hoạt 
động thƣờng ngày trong thời gian đó. 

 

» Ngừng sử dụng thuốc theo bƣớc sau: 

 Trƣớc tiên, bàn bạc với bệnh nhân về giai đoạn cuối 
của điều trị. 

 Với các trƣờng hợp TCAs và hầu hết các trƣờng hợp 
SSRIs (nhanh hơn đối với fluoxentine): giảm liều từ từ 
trong vòng ít nhất 2-4 tuần; một số ngƣời có thể cần 
thời gian lâu hơn. 

 Nhắc bệnh nhân về khả năng gặp triệu chứng cai 
thuốc khi chấm dứt hoặc giảm liều sử dụng. Các triệu 
chứng thƣờng nhẹ và tự hạn chế, nhƣng có thể đôi khi 
trầm trọng, đặc biệt nếu ngừng thuốc đột ngột. 

 Tƣ vấn về các triệu chứng sớm của tái phát (có thay 
đổi trong giấc ngủ hoặc thèm ăn trong hơn 3 ngày) và 
khi nào thì đến để theo dõi hàng ngày. 

 Tiếp tục tâm lý giáo dục, nếu cần >> DEP 2.1 

» Giám sát và quản lý các triệu chứng ngƣng 
thuốc chống trầm cảm (hay gặp: chóng mặt, 
ngứa ngáy, lo âu, cáu gắt, mệt mỏi, đau đầu, 
buồn nôn, và các vấn đề về giấc ngủ) 

 Các triệu chứng nhẹ: trấn an bệnh nhân và theo 
dõi các triệu chứng. 

 Các triệu chứng nặng: tiếp tục dùng thuốc 
chống trầm cảm với liều tích cực và giảm liều từ 
từ. 

 Tham vấn chuyên gia tâm thần   nếu các 
triệu chứng cai thuốc tiếp tục duy trì. 

 

» Giám sát các triệu chứng trầm cảm tái xuất hiện 
khi giảm liều: kê thuốc chống trầm cảm với liều 
tích cực đầu tiên trong 12 tháng tiếp theo nếu 
các triệu chứng tái xuất hiện. 
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(Thông tin này chỉ dùng để tham khảo nhanh và không phải là hƣớng dẫn đầy đủ cho việc sử dụng thuốc, liều dùng và tác dụng 
phụ. Những chi tiết bổ sung đƣợc đề cập trong "Điều trị Rối loạn Tâm thần sử dụng thuốc trong Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu" 
(WHO, 2009) (http//www.who.int/mental_health/management/psychotropic/en/index.html). 

 

3.5 Thông tin về SSRIs và TCAs 

Thuốc ức chế serotonin có chọn lọc tái hấp thu (SSRIs, ví dụ: 
fluoxentine) 

Các tác dụng phụ trầm trọng (hiếm gặp) 
» Đứng ngồi không yên rõ ràng/kéo dài (bồn chồn hoặc không thể ngồi yên); 
» Chảy máu bất thƣờng ở những bệnh nhân thƣờng sử dụng aspirin và các loại 

thuốc kháng viêm không steroid. 

Các tác dụng phụ thông thƣờng 
(hầu hết các tác dụng phụ giảm dần sau vài ngày; không mắc vĩnh viễn) 
» Bồn chồn, căng thẳng, mất ngủ, biếng ăn và các rối loạn tiêu hóa khác, đau đầu, 

rối loạn chức năng tình dục. 

Thận trọng 
» Nguy cơ gây ra hƣng cảm ở bệnh nhân rối loạn lƣỡng cực. 

Thời gian đáp ứng sau liều khởi đầu thích hợp 
» Từ 4-6 tuần 

Liều fluoxentine ở ngƣời trƣởng thành khỏe mạnh 
» Điều trị khởi đầu với 20mg hàng ngày (để giảm nguy cơ các tác dụng phụ khiến 

bệnh nhân giảm tuân thủ, có thể bắt đầu với liều 10mg (ví dụ: nửa viên) một lần 
mỗi ngày và tăng lên 20mg nếu thuốc dung nạp. 

» Nếu không đáp ứng trong 6-12 tuần hoặc đáp ứng phần nào trong 6 tuần, tăng 
liều lên 20mg (liều tối đa 60mg) tùy theo đáp ứng dung nạp và triệu chứng. 

Liều fluoxentine ở thanh thiếu niên 
» Điều trị khởi đầu  với 10 mg (ví dụ: nửa viên) một lần mỗi ngày và tăng lên 20mg 

sau 1-2 tuần ( liều tối đa 20mg) 
» Nếu không đáp ứng trong 6-12 tuần hoặc đáp ứng phần nào trong 12 tuần, hỏi ý 

kiến chuyên gia. 

Liều fluoxentine ở ngƣời già hoặc ngƣời đau ốm 
» Điều trị khởi đầu với viên 10mg (nếu sẵn có) mỗi lần một ngày trong 1-2 tuần và 

sau đó tăng lên 20mg nếu dung nạp. 
» Nếu không đáp ứng trong 6-12 tuần hoặc đáp ứng phần nào trong 12 tuần, tăng 

liều từ từ (liều tối đa 60mg), tăng chậm hơn so với ngƣời khỏe mạnh khác. 

Các thuốc chống trầm cảm ba vòng (TCAs; ví dụ: amitriptyline) 

Các tác dụng phụ trầm trọng (hiếm gặp) 
» Rối loạn nhịp tim 

Các tác dụng phụ thông thƣờng 
(hầu hết các tác dụng phụ giảm dần sau vài ngày; không có tác dụng phụ nào xảy 
ra vĩnh viễn) 
» hạ huyết áp tƣ thế đứng, khô miệng, tiểu tiện khó, chóng mặt, thị lực giảm và 

an thần 

Thận trọng 
» Nguy cơ gây ra hƣng cảm ở bệnh nhân rối loạn lƣỡng cực 
» Mất khả năng làm việc thông thƣờng (lái xe) – lƣu ý khi dùng thuốc 
» Nguy cơ tự hại (dùng thuốc quá liều) 
» Ít hiệu quả hoặc tiến triển xấu nếu vẫn dùng rƣợu trong khi dùng thuốc 

Thời gian đáp ứng sau liều khởi đầu thích hợp 
» 4-6 tuần (sau vài ngày sẽ bớt đau và giảm rối loạn giấc ngủ). 

Liều amitriptyline ở ngƣời trƣởng thành khỏe mạnh 
» Điều trị khởi đầu với 50mg vào giờ đi ngủ 
» Tăng thêm 25 đến 50mg mỗi 1-2 tuần, hƣớng tới 100-150mg trong 4-6 tuần 

tùy thuộc vào đáp ứng và dung nạp. 
» Nếu không đáp ứng sau 4-6 tuần hoặc đáp ứng phần nào trong 6 tuần, tăng 

liều từ từ (liều tối đa 200mg) chia thành các liều nhỏ (hoặc một liều vào buổi 
tối) 

Liều amitriptyline ở thanh thiếu niên 

» KHÔNG kê amitriptyline cho thanh thiếu niên.  

Liều amitriptyline ở ngƣời già hoặc ngƣời ốm yếu 
» Khởi đầu với 25mg vào giờ đi ngủ. 
» Tăng thêm 25mg mỗi tuần, hƣớng tới liều mục tiêu là 50-75mg sau 4-6 tuần. 
» Nếu không đáp ứng trong 6-12 tuần hoặc đáp ứng một phần trong 12 tuần, 

tăng liều từ từ (liều tối đa 100mg) chia thành các liều nhỏ. 
» Giám sát đối với hạ huyết áp tƣ thế đứng 

           Chi tiết Can thiệp 
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Đặc trƣng của loạn thần là những lệch lạc về tƣ duy và nhận 
thức, cũng nhƣ sự không phù hợp hoặc thu hẹp của cảm xúc. 
Nói năng không mạch lạc hoặc không liên quan có thể xuất hiện. 
Ảo giác (nghe thấy những âm thanh hoặc nhìn thấy những sự vật 
không có ở đó), hoang tƣởng (những niềm tin chắc chắn, sai lầm 
không rõ nguyên nhân) hoặc những nghi ngờ quá mức và không 
chính đáng cũng có thể gặp. Những bất thƣờng nghiêm trọng 
trong hành vi, và có thể xuất hiện hành vi vô tổ chức nhƣ kích 
động, hứng thú và bất động hoặc hoạt động thái quá. Sự rối loạn 
các cảm xúc hoặc thờ ơ rõ rệt hoặc không liên quan giữa cảm 
xúc và hành vi  (biểu hiện trên mặt và ngôn ngữ cơ thể) cũng có 
thể xuất hiện. Ngƣời mắc bệnh loạn thần có nguy cơ cao bị vi 
phạm nhân quyền. 
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1. Bệnh nhân có bị loạn thần cấp 
không? 

» Nói năng thiếu mạch lạc và rời rạc 
» Hoang tƣởng 
» Ảo giác 
» Sống thu mình, kích động, các hành vi vô 

tổ chức 
» Tin rằng những suy nghĩ bị áp đặt hoặc 

phát thanh từ tâm trí của ngƣời khác 
» Rút lui khỏi các hoạt động xã hội và bỏ bê 

trách nhiệm thƣờng ngày liên quan đến 
công việc, học hành, gia đình và xã hội 

Hỏi bệnh nhân và ngƣời chăm sóc 
 
» Thời điểm giai đoạn này bắt đầu 
» Có tiền sử mắc loạn thần không 
» Mô tả tiến trình điều trị hiện tại và trƣớc đây 

2. Bệnh nhân có bị loạn thần mạn tính 
không? 

Nếu nhiều triệu chứng xảy ra, 
có thể là loạn thần. 
 

Nếu giai đoạn này: 
» Là giai đoạn đầu tiên hoặc 
» Tái phát hoặc 
» Các triệu chứng loạn thần 

đang trở nên trầm trọng 
hơn 

Đây là giai đoạn loạn thần 

cấp tính 

Nếu các triệu chứng kéo dài 
hơn 3 tháng, có thể là  

Loạn thần mạn tính 

CÓ 

CÓ 

Loại trừ các triệu chứng loạn thần do: 
» Nhiễm độc hoặc cai rƣợu, ma túy (Xem 

chƣơng Rối loạn sử dụng rƣợu/ ma túy                            
      >> ALC và       >> DRU) 

» Mê sảng do bệnh cấp tính như bệnh viêm 
não, nhiễm trùng hệ thống/ nhiễm trùng 
huyết, tổn thương não 

» Trao đổi với bệnh nhân và ngƣời chăm sóc về loạn 
thần và phƣơng pháp điều trị. >> PSY 2.1 

» Bắt đầu sử dụng thuốc chống loạn thần.      >> 
PSY 3.1 

» Nếu có thể, tiến hành can thiệp tâm lý và xã hội 
nhƣ liệu pháp gia đình hoặc liệu pháp kỹ năng xã 
hội. >> INT 

» Hỗ trợ bệnh nhân tái hòa nhập. >> PSY 2.2 
» Theo dõi ngoại trú thƣờng xuyên. >> PSY 2.3 
» Duy trì hi vọng và niềm lạc quan thực tế. 
 

CHÚ Ý: KHÔNG kê thuốc chống tiết cholin thường 
xuyên nhằm tránh các tác dụng phụ của thuốc 
chống loạn thần.      

» Trao đối với bệnh nhân và ngƣời chăm sóc. >> 
PSY 2.1 
NẾU BỆNH NHÂN HIỆN KHÔNG SỬ DỤNG  BẤT 
KỲ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NÀO, BẮT ĐẦU 
ĐIỀU TRỊ NHƢ ĐỐI VỚI VỚI GIAI ĐOẠN LOẠN 
THẦN CẤP TÍNH 

» Kiểm tra và đảm bảo ngƣời bệnh tuân thủ điều trị 
» Nếu bệnh nhân không đáp ứng phù hợp, cân nhắc 

tăng liều hoặc đổi thuốc.      >> PSY 3.1 và 3.2 
» Nếu có thể, thực hiện can thiệp tâm lý và xã hội: 

liệu pháp gia đình và liệu pháp kỹ năng xã hội. 
nên dùng các liệu pháp trƣớc đây chƣa sử dụng,  
ví dụ: sử dụng liệu pháp hành vi nhận thức nếu có 
thể >> INT 

» Theo dõi ngoại trú thƣờng xuyên. >> PSY 2.3 
» Duy trì hi vọng và niềm lạc quan. 
» Hỗ trợ bệnh nhân tái hòa nhập. >> PSY 2.2 
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» Nếu là trƣờng hợp phụ nữ mang thai, trao đổi với 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ để tổ chức 
chăm sóc. 

» Giải thích nguy cơ ảnh hƣởng đến mẹ và con, bao 
gồm nguy cơ biến chứng sản khoa và tái phát loạn 
thần (đặc biệt nếu ngừng hoặc thay đổi loại thuốc). 

» Những phụ nữ loạn thần đang có kế hoạch mang thai, 
hoặc đang mang thai, hoặc đang cho con bú nên 
đƣợc điều trị bằng cách uống haloperidol thấp hoặc 
chlorpromazine liều thấp. 

» Tránh sử dụng hàng ngày bằng cách tiêm các thuốc 
chống loạn thần.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đối tƣợng có các vấn đề sau không: 
» Nhiều ngày có: 
- Tâm trạng phấn chấn hoặc dễ cáu kỉnh 
- Đầy năng lƣợng và hoạt động quá mức 
- Nói nhiều quá mức 
- Liều lĩnh 

» Có tiền sử: 
- Khí sắc trầm 
- Giảm năng lƣợng và hoạt động  

(xem chƣơng Trầm cảm để biết thêm chi tiết). 
>> DEP 

 

» Rời chƣơng này và đến chƣơng Rối loạn Lƣỡng 
cực. >> BPD 

 

Nếu có, đây có thể là rối loạn 
lưỡng cực 

 

Nếu có, tiến hành: 

 

CÓ 

CÓ 

Đối tƣợng là phụ nữ đang ở tuổi nuôi con nhỏ? 

 

3. Bệnh nhân đang trong giai đoạn hƣng cảm 
cấp tính? 

» Rối loạn sử dụng rượu hoặc ma túy 
» Tự tử/tự hại 
» Sa sút trí tuệ 
» Bệnh mắc đồng thời: đặc biệt cân nhắc các dấu 

hiệu/triệu chứng gợi đến đột quỵ, tiểu đường, 
tăng huyết áp, HIV/AIDS, viêm não (ví dụ: bệnh 
nhân đang dùng các thuốc steroid) 

 

4. Các bệnh khác xảy ra đồng thời 

CHÚ Ý:  
» Bệnh nhân chỉ gặp các giai đoạn hƣng cảm 

(không bị trầm cảm) cũng đƣợc xếp loại rối 
loạn lƣỡng cực. 

» Hoàn toàn phục hồi giữa các giai đoạn là 
thường gặp trong rối loạn lưỡng cực. 

 

» Quản lý cả loạn thần và bệnh hiện mắc đồng thời. 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý 
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Những can thiệp tâm lý xã hội 
 

2.1 Tâm lý giáo dục 
 

» Thông tin dành cho bệnh nhân loạn thần 
- Khả năng hồi phục của bệnh nhân 
- Tầm quan trọng của việc tiếp tục các hoạt động xã 

hội, học tập, công việc, càng nhiều càng tốt 
- Các vấn đề sẽ giảm thiểu nếu đƣợc điều trị 
- Tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc đều đặn 
- Quyền của bệnh nhân liên quan đến mọi quyết định 

điều trị cho mình 
- Tầm quan trọng của lối sống khỏe mạnh (ví dụ: ăn 

uống có lợi cho sức khỏe, hoạt động thể lực tích 
cực, giữ gìn vệ sinh cá nhân) 

 
» Thông tin thêm cho gia đình ngƣời bệnh 
- Bệnh nhân loạn thần có thể nghe thấy những âm 

thanh hoặc có thể tin tƣởng chắc chắn vào những 
điều không có thật 

- Bệnh nhân loạn thần thƣờng không đồng ý rằng 
mình bị bệnh và có thể đôi khi trở nên thù địch 

- Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra 
các triệu chứng tái phát/nặng hơn, và khi nào cần 
khám lại. 

- Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để bệnh 
nhân hòa nhập với gia đình và các hoạt động xã hội 

- Những thành viên trong gia đình nên tránh chỉ trích 
và chống đối liên tiếp và quyết liệt đối với bệnh 
nhân loạn thần 

- Bệnh nhân loạn thần thƣờng bị kỳ thị nhƣng cần 
đƣợc hƣởng quyền giống nhƣ tất cả những ngƣời 
khác. 

- Bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể gặp khó khăn 
trong việc tái phục hồi hoặc hoạt động trong các 
môi trƣờng làm việc và sinh sống có độ căng thẳng 
cao. 

- Điều tốt nhất đối với bệnh nhân là có một công việc 
hoặc đƣợc sử dụng vào những việc có ý nghĩa 

- Nói chung, sẽ tốt hơn cho bệnh nhân nếu đƣợc 
sống cùng các thành viên trong gia đình hoặc cộng 
đồng ở một môi trƣờng hỗ trợ tốt ngoài khuôn viên 
bệnh viện. Cần tránh để họ phải lâu dài ở nội trú. 

 

2.2 Tạo điều kiện tái hòa nhập với cộng đồng 
 

 
 
 
 
 

 

» Cùng với CBYT và cán bộ công tác xã hội cộng 
đồng, bao gồm cả những tổ chức làm việc cho 
ngƣời tàn tật, triển khai điều trị cho bệnh nhân. 

» Tạo điều kiện liên kết với những nguồn lực y tế và 
xã hội sẵn có, nhằm đáp ứng nhu cầu về sức khỏe 
thể chất, xã hội và tinh thần của gia đình bệnh 
nhân. 

» Tích cực khuyến khích bệnh nhân phục hồi các hoạt 
động xã hội, giáo dục và nghề nghiệp phù hợp, trao 
đổi với các thành viên trong gia đình về việc đó. Tạo 
điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động kinh tế 
và xã hội. Bệnh nhân loạn thần thƣờng bị kỳ thị, do 
đó việc vƣợt qua những định kiến bản thân và bên 
ngoài, cũng nhƣ làm việc để hƣớng tới cuộc sống 
chất lƣợng tốt nhất là điều rất quan trọng. Làm việc 
với những cơ quan địa phƣơng để khai thác những 
cơ hội việc làm và giáo dục, dựa trên nhu cầu và 
trình độ kỹ năng của bệnh nhân. 

» Nếu cần thiết và có sẵn, khai thác sự hỗ trợ về 
nơi ở và sinh hoạt. Cẩn thận cân nhắc về khả 
năng của bệnh nhân và nhu cầu đƣợc hỗ trợ 
trong tƣ vấn và tạo điều kiện tối ƣu về sắp xếp 
nơi ở, luôn xác định quan điểm về quyền con 
ngƣời của bệnh nhân. 

 

2.3  Theo dõi ngoại trú 
 

» Bệnh nhân loạn thần cần đƣợc theo dõi ngoại 
trú đều đặn. 

» Theo dõi ngoại trú khởi đầu cần đƣợc diễn ra 
càng thƣờng xuyên càng tốt, thậm chí là hàng 
ngày, cho tới khi các triệu chứng cấp tính bắt 
đầu đáp ứng với điều trị. Khi các triệu chứng tỏ 
ra đáp ứng, việc theo dõi ngoại trú hàng tháng 
và hàng quý đƣợc đề nghị dựa trên nhu cầu lâm 
sàng và các yếu tố khả thi nhƣ có đội ngũ nhân 
viên, định kỳ tới phòng khám, vv. 

» Duy trì hi vọng và niềm lạc quan trong suốt quá 
trình điều trị. 

» Mỗi khi theo dõi ngoại trú, đánh giá các triệu 
chứng, tác dụng phụ của thuốc và sự tuân thủ. 
Việc không tuân thủ điều trị là khá phổ biến và 
nên duy trì mối quan hệ với ngƣời chăm sóc 
bệnh nhân để tăng cƣờng độ tuân thủ trong suốt 
giai đoạn điều trị. 

» Cần đánh giá và điều trị phù hợp các bệnh cùng 
mắc. 

» Đánh giá nhu cầu của các can thiệp tâm lý xã 
hội mỗi khi theo dõi ngoại trú. 

 

Chủ động trao đổi với bệnh nhân và ngƣời 
nhà trong quá trình thiết kế, thực hiện và 
đánh giá hiệu quả can thiệp. 
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Can thiệp bằng thuốc 
 

3.1 Các thuốc chống loạn thần ban 
đầu 
» Để xử lý nhanh các triệu chứng loạn 

thần cấp, CBYT cần bắt đầu cho sử 
dụng thuốc chống loạn thần ngay lập 
tức sau khi chẩn đoán. Chỉ cân nhắc 
điều trị cấp bằng tiêm bắp nếu điều trị 
đƣờng uống không khả thi. Không chỉ 
định tiêm bắp dài ngày khi xử lý nhanh 
các triệu chứng loạn thần cấp tính. 

» Chỉ định một loại thuốc chống loạn 
thần tại một thời gian 

»  “Khởi đầu thấp, tiến chậm”: Bắt đầu 
với liều thấp trong phạm vi điều trị 
(xem bảng thuốc chống loạn thần để 
biết thêm chi tiết) và tăng từ từ tới liều 
thấp nhất mà có hiệu quả, nhằm giảm 
nguy cơ tác dụng phụ. 

» Thử dùng thuốc ở liều tối ƣu trong ít 
nhất 4-6 tuần trƣớc khi cho rằng thuốc 
không có hiệu quả. 

» Cần cho bệnh nhân rối loạn tâm thần 
uống haloperidol hoặc chlorpromazine 
thƣờng xuyên 

 

Bảng các thuốc chống loạn thần 
 

Thuốc: Haloperidol Chlopromazine Fluphenazine 
thuốc chậm/ tác dụng kéo dài 

Liều khởi đầu: 1.5-3mg 75m 2.5mg 

Liều hiệu quả điển hình 3-20mg/ ngày 75-300mg/ ngày * 12.5-100mg mỗi 2-5 tuần 

Đƣờng sử dụng: uống/ tiêm bắp (đối với loạn 
thần cấp tính) 

uống tiêm bắp sâu tại vùng mông 

Các tác dụng phụ dễ thấy: 

An thần: + ++ + 

Tiểu tiện khó: + ++  

Hạ uết áp tƣ thế đứng + +++ + 

Tác dụng phụ ngoại tháp:** +++ + +++ 

Hội chứng ác tính neuroleptic:*** hiếm gặp hiếm gặp hiếm gặp 

Rối loạn vận động muộn:**** + + + 

Những thay đổi ECG: + + + 

Chống chỉ định: suy giảm ý thức, suy tủy xƣơng, 
u tế bào ƣa crôm, rối loạn 
chuyển hóa porphyrin, bệnh 
hạch nền 

suy giảm ý thức, suy tủy 
xƣơng, u tế bào ƣa crôm 

trẻ em, suy giảm ý thức, hội 
chứng liệt rung, xơ vữa động 
mạch rõ rệt 

 
Bảng  này chỉ dùng để tham khảo nhanh và không phải là một hƣớng dẫn đầy đủ cho việc sử dụng thuốc, liều dùng và các tác dụng phụ. Những chi tiết bổ 
sung đƣợc đề cập trong "Điều trị Dƣợc lý với những Rối loạn Tâm thần trong Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu" (WHO, 2009) 
(http//www.who.int/mental_health/management/psychotropic/en/index.html) 
 
*      Đến 1g có thể cần thiết đối với những trƣờng hợp nặng. 
**    Các triệu chứng ngoại tháp bao gồm các phản ứng loạn trƣơng lực cấp tính, máy giật, run, đau cơ khi cong cúi ngƣời. 
***   Hiếm gặp hội chứng an thần kinh ác tính nhƣng rối loạn có thể đe dọa tính mạng là cứng cơ, nhiệt độ cơ thể cao, huyết áp cao. 
**** Rối loạn vận động muộn là tác dụng phụ kéo dài của các thuốc chống an thần, có đặc điểm là những vận động cơ bắp không chủ định, đặc biệt là mặt, tay 
và thân. 
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Can thiệp bằng thuốc 
 

3.2 Giám sát bệnh nhân đang sử dụng thuốc 
chống loạn thần 

» Nếu đáp ứng không phù hợp với hơn một loại thuốc 
chống loạn thần, thì chỉ dùng một loại thuốc an thần 
nhƣng liều phù hợp trong 1 khoảng thời gian phù hợp: 

- Xem lại chẩn đoán (và tất cả chẩn đoán phối hợp 
khác). 

- Loại trừ loạn thần gây ra bởi sử dụng rƣợu hoặc các 
chất tác động tâm thần (ngay cả khi chúng đã đƣợc 
loại trừ đầu tiên). 

- Đảm bảo tuân thủ điều trị; cân nhắc thuốc chống loạn 
thần đƣờng tiêm bắp/lâu dài, kết hợp giám sát để tăng 
độ tuân thủ. 

- Cân nhắc tăng liều hiện tại hoặc chuyển sang sử dụng 
loại thuốc khác. 

- Cân nhắc sử dụng thuốc chống loạn thần thế hệ thứ 2 
(ngoại trừ clozapine), nếu có khả năng chi trả và thuốc 
sẵn có (nên thay thế haloperidol hoặc 
chlorpromazine).  

- Cân nhắc sử dụng clozapine với những bệnh nhân 
không đáp ứng với các loại thuốc chống loạn thần ở 
liều thích hợp trong thời gian thích hợp. CBYT không 
chuyên có thể kê Clozapine, nhƣng phải có sự giám 
sát của chuyên gia tâm thần. Chỉ nên cân nhắc sử 
dụng thuốc đó nếu có phòng xét nghiệm, bởi nguy cơ 
mất bạch cầu hạt có thể đe dọa tính mạng. 

» Nếu các tác dụng phụ ngoại tháp (nhƣ hội chứng liệt 
rung hoặc loạn trƣơng lực) xảy ra: 

- Giảm liều thuốc an thần, và 
- Cân nhắc chuyển sang dùng loại thuốc an thần khác 

(ví dụ: chuyển từ haloperidol sang chlorpromazine). 
- Cân nhắc sử dụng các thuốc chống tiết cholin trong 

thời gian ngắn nếu các hƣớng điều trị thất bại hoặc 
các tác dụng phụ ngoại tháp cấp tính, trầm trọng 
hoặc vô hiệu. 

 
Các thuốc chống tiết cholin 
 
Biperiden, nếu cần thiết, cần đƣợc bắt đầu với liều 1mg, 
2 lần mỗi ngày, tăng dần tới liều đích là 3-12mg một 
ngày, dùng đƣờng miệng hoặc tiêm tĩnh mạch. Các tác 
dụng phụ bao gồm an thần, lú lẫn, rối loạn trí nhớ, đặc 
biệt ở ngƣời già. Các tác dụng phụ hiếm gặp bao gồm 
tăng nhãn áp góc mở, nhƣợc cơ, tắc nghẽn đƣờng tiêu 
hóa. 
 
Trihexyphenidyl (Benzhexol) có thể đƣợc sử dụng nhƣ 
thuốc thay thế ở liều 4-12mg mỗi ngày. Các tác dụng 
phụ giống với các tác dụng phụ của biperiden 

 

3.3 Ngừng các thuốc chống loạn thần 

» Với loạn thần cấp, tiếp tục điều trị chống 
loạn thần trong 12 tháng sau khi bệnh 
thuyên giảm hoàn toàn. 

» Với bệnh nhân loạn thần mạn tính, cân 
nhắc ngừng điều trị với ngƣời đã ổn định 
nhiều năm, tiên lƣợng các nguy cơ gia tăng 
của tái phát đi theo sau việc ngừng thuốc 
so với những tác dụng phụ có thể xảy ra 
của thuốc, đồng thời tính đến những ƣu tiên 
của bệnh nhân khi tƣ vấn với gia đình họ. 

» Nếu có thể, THAM VẤN CHUYÊN GIA 
TÂM THẦN về quyết định ngừng sử dụng 
thuốc chống loạn thần. 
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 Rối loạn lƣỡng cực (RLLC) đặc trƣng bởi các giai đoạn rối loạn rõ 
rệt về cảm xúc và mức độ hoạt động. Rối loạn này bao gồm một 
số giai đoạn khí sắc tăng, năng lƣợng và hoạt động tăng (hƣng 
cảm), và các giai đoạn khác khí sắc trầm, năng lƣợng và hoạt 
động giảm (trầm cảm). Điểm đặc biệt là sự hồi phục hoàn toàn 
giữa các giai đoạn. Ngƣời chỉ trải qua các giai đoạn hƣng cảm 
cũng đƣợc xếp loại RLLC. 
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» Bắt đầu điều trị hƣng cảm cấp tính với lithium, 
valproate, carbamazepine hoặc các thuốc 

chống loạn thần. >> BPD 3.1 

» Cân nhắc sử dụng  benzodiazepine trong 
thời gian ngắn (nhƣ diazepam) đối với rối loạn 
hành vi hoặc kích động. >> BPD 3.2 

» Dừng uống tất cả các thuốc chống trầm cảm.  
>> BPD 3.3 

» Khuyên bệnh nhân thay đổi lối sống; cung 
cấp thông tin về RLLC và phƣơng pháp điều 
trị. >> BPD 2.1 

» Theo dõi ngoại trú thƣờng xuyên. >> BPD 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  

1. Bệnh nhân có đang ở trạng thái hƣng cảm 
không? 

Bệnh nhân có: 
» Tâm trạng phấn chấn, cởi mở hoặc dễ cáu gắt 
» Tăng hoạt động, không cảm thấy mệt mỏi, hào 

hứng 
» Nói nhiều hơn 
» Mất những ức chế xã hội thông thƣờng 
» Giảm nhu cầu ngủ 
» Đánh giá cao bản thân 
» Thiếu tập trung 
» Tăng nhu cầu tình dục hoặc lệch lạc về mặt tình 

dục 
 

Hỏi về: 
» Khoảng thời gian xuất hiện triệu chứng 
» Các triệu chứng có ảnh hƣởng đến công việc ở 

nhà, cơ quan, trƣờng lớp, hoặc xã hội không 

» Đã từng nhập viện bao giờ chƣa 

2. Trƣớc đây bệnh nhân đã bị hƣng cảm và 
hiện đang chuyển sang trầm cảm? 
(Đánh giá dựa vào chƣơng Trầm cảm >> DEP) 

Nếu bệnh nhân có: 
» Nhiều triệu chứng 
» Kéo dài ít nhất 1 tuần 
» Khá nghiêm trọng và làm ảnh 

hƣởng rõ rệt tới công việc gia 
đình, xã hội và đƣợc yêu cầu 
nhập viện 

 
Nhiều khả năng bị Hƣng cảm 

Nếu CÓ, nhiều 
khả năng là trầm 
cảm lƣỡng cực. 

» Bắt đầu điều trị với thuốc ổn định cảm xúc.  >>BPD 4 
» Cân nhắc kết hợp thuốc chống trầm cảm với thuốc ổn định cảm 

xúc cho bệnh nhân trầm cảm vừa/nặng theo chỉ dẫn ở chƣơng 

Trầm cảm. >> DEP 

  Thông báo cho bệnh nhân nguy cơ chuyển sang hƣng cảm 
trƣớc khi bắt đầu sử dụng thuốc chống trầm cảm 

 
» Khuyên bệnh nhân thay đổi lối sống; cung cấp thông tin về rối 

loạn lƣỡng cực và phƣơng pháp điều trị >>BPD 2.1 
» Tái hòa nhập các hoạt động xã hội >>BPD 2.2 
» Nếu có thể, cân nhắc các can thiệp tâm lý. >> INT 
» Kiên trì thực hiện tái hòa nhập, bao gồm các hoạt động kinh tế 

và giáo dục phù hợp bằng cách tiếp cận hệ thống chính thức và 
phi chính thức. >> BPD 2.3 

» Theo dõi ngoại trú thƣờng xuyên. >> BPD 2.4 

CÓ 

CÓ 
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Nếu các triệu chứng hƣng cảm liên quan đến nhiễm độc 

ma túy, xem chƣơng Rối loạn sử dụng ma túy  >> DRU 



» Quản lý cả RLLC và bệnh cùng mắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tìm bệnh/triệu chứng khác 

» Rối loạn sử dụng rƣợu hoặc ma túy 
» Sa sút trí tuệ 
» Tự tử/tự hại 
» Mắc các bệnh khác, đặc biệt bệnh cƣờng hoặc suy 

tuyến giáp, bệnh về tim hoặc thận 
 

4. Hiện tại bệnh nhân không bị trầm cảm hoặc 
hƣng cảm, nhƣng có tiền sử mắc hƣng cảm? 

» Nếu bệnh nhân hiện không sử dụng thuốc 
ổn định cảm xúc, hãy bắt đầu sử dụng một 

loại. >> BPD 4 
» Tƣ vấn bệnh nhân để thay đổi lối sống; 

cung cấp thông tin về rối loạn lƣỡng cực 
và phƣơng pháp điều trị. >> BPD 2.1 

» Tài hòa nhập mạng lƣới xã hội >> BPD 2.2 
» Kiên trì khuyến khích bệnh nhân tái hòa 

nhập cộng đồng, hỗ trợ bằng kinh tế, giáo 
dục chính thức hoặc không chính thức. >> 
BPD 2.3 

» Theo dõi ngoại trú thƣờng xuyên, tác dụng 
phụ và mức độ tuân thủ điều trị. >> BPD 
2.4 

 

Nếu CÓ: 

CÓ 

Bệnh nhân gần nhƣ chắc chắn 
bị RLLC và đang ở giữa các giai 
đoạn đó. 
 
Phòng ngừa tái phát là cần thiết 
đối với bệnh nhân đã có tiền sử: 
» Trải qua 2 hoặc nhiều hơn 

các giai đoạn cấp tính (ví 
dụ: 2 giai đoạn hƣng cảm, 
hoặc một giai đoạn hƣng 
cảm và một giai đoạn trầm 
cảm)  
HOẶC 

» Chỉ mắc hƣng cảm nhƣng 
có nguy cơ rõ ràng và hậu 
quả bất lợi 

 

CÓ 
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» Dùng thuốc liều thấp. 

» Dự đoán tăng nguy cơ tƣơng tác thuốc. 

» THAM VẤN CHUYÊN GIA TÂM THẦN, nếu có thể. 

 
» Tránh bắt đầu điều trị bằng thuốc ổn định cảm xúc. 

 
» Cân nhắc sử dụng haloperidol liều thấp (thận trọng) 
» Nếu bệnh nhân là phụ nữ có thai và thấy phát triển 

hƣng cảm cấp tính khi dùng thuốc ổn định cảm xúc, 
cân nhắc chuyển sang sử dụng haloperidol liều thấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đối tƣợng có nằm trong các nhóm đặc biệt 
sau không? 

Đang mang thai hoặc 
cho con bú 

» Những triệu chứng mắc phải có thể không điển hình. 
» Thực hiện chăm sóc đặc biệt để khuyến khích bệnh 

nhân tuân thủ điều trị. 

» THAM VẤN CHUYÊN GIA, nếu có thể.  

CÓ 

Ngƣời cao tuổi 

CÓ 

Thanh thiếu niên 

CÓ 
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Những can thiệp tâm lý 
 

2.1. Tâm lý giáo dục xã hội 
Thông điệp dành cho ngƣời RLLC (hiện không trong 
giai đoạn hƣng cảm cấp) và ngƣời nhà của bệnh 
nhân 
 
» Giải thích: RLLC là một tình trạng sức khỏe tâm 

thần có xu hƣớng liên quan tới những cảm xúc 
thái quá, có thể xuất phát từ cảm giác rất chán 
nản và mệt mỏi đến cảm giác năng lƣợng tăng 
thái quá, dễ phấn khích và hào hứng quá mức. 

» Cần phải có một số biện pháp để giám sát trạng 
thái cảm xúc, ví dụ có một quyển nhật ký cảm 
xúc để có thể ghi lại những lúc khó chịu, giận dữ 
hay hƣng phấn. 

» Duy trì ngủ đều đặn là rất quan trọng (ví dụ: ngủ 
đúng giờ mỗi tối, đủ mức nhƣ trƣớc kia, tránh ngủ 
quá ít). 

» Cần phòng những cơn tái phát, bằng cách phát 
hiện các triệu chứng tái phát nhƣ ngủ ít hơn, tiêu 
nhiều tiền hơn, hoặc cảm thấy tràn đầy năng 
lƣợng, cần quay trở lại để điều trị trạng thái này. 

» Ngƣời đang trong thời kỳ hƣng cảm có thể thiếu 
khả năng tự nhìn nhận bệnh của mình và có thể 
thích thú với cảm giác khoan khoái và sự gia tăng 
năng lƣợng, vì thế những ngƣời chăm sóc phải 
chú ý phòng ngừa tái phát. 

» Cần tránh sử dụng rƣợu và chất kích thích thần 
kinh khác 

 

» Tiếp tục thay đổi lối sống, cần lập kế hoạch để có 
thể duy trì bền vững lối sống lành mạnh. 

» Bệnh nhân cần đƣợc khuyến khích tìm trợ giúp 
sau mỗi sự kiện đặc biệt xảy ra trong cuộc sống 
(ví dụ mất ngƣời thân), chia sẻ với gia đình và bạn 
bè. 

» Có chiến lƣợc đối phó tổng thể nhƣ lập kế hoạch 
làm việc, học tập đều đặn để tránh thiếu ngủ, 
củng cố hệ thống hỗ trợ xã hội, thảo luận và tìm 
kiếm lời khuyên về những quyết định lớn (đặc biệt 
liên quan đến tiền bạc hoặc cam kết quan trọng)  

» Những nhu cầu về vật chất, tinh thần và xã hội 
của gia đình bệnh nhân cũng cần đƣợc xem xét. 

» Xây dựng quan hệ: niềm tin giữa bệnh nhân và 
CBYT là rất quan trọng đối với bệnh nhân RLLC, 
bởi điều trị tích cực có thể mang lại hiệu quả lâu 
dài và tăng cƣờng độ tuân thủ điều trị của bệnh 
nhân. 

 

2.2 Tái hòa nhập xã hội 
» Xác định xem các hoạt động xã hội nào trƣớc đây 

của ngƣời bệnh giúp hỗ trợ tâm lý xã hội trực tiếp 
hoặc gián tiếp (ví dụ: tụ họp gia đình, đi chơi với 
bạn bè, thăm hàng xóm, giao tiếp tại nơi làm việc, 
chơi thể thao, hoạt động cộng đồng). 

» Khuyến khích tích cực ngƣời bệnh để hồi phục 
các hoạt động xã hội này và khuyên ngƣời nhà về 
điều đó. 

2.3 Phục hồi chức năng 
» Tạo cơ hội cho bệnh nhân và ngƣời chăm sóc tham 

gia vào hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, thông 
qua cách tiếp cận chính thức và phi chính thức. 

» Xem xét hỗ trợ việc làm cho những ngƣời gặp khó 
khăn đi tìm việc hoặc giữ đƣợc công việc bình 
thƣờng. 

 
2.4 Theo dõi ngoại trú 
» Theo dõi ngoại trú thƣờng xuyên là việc cần thiết, 

bởi tỉ lệ tái phát rất cao và ngƣời hƣng cảm thƣờng 
không nhận thấy nhu cầu phải điều trị. Bệnh nhân 
thƣờng không tuân thủ điều trị. Do vậy cần đẩy 
mạnh vai trò hỗ trợ của ngƣời nhà.  

» Khi theo dõi ngoại trú, cần đánh giá triệu chứng, tác 
dụng phụ của thuốc, tuân thủ điều trị và nhu cầu can 
thiệp tâm lý xã hội. 

» Ngƣời hƣng cảm nên quay lại đánh giá thƣờng 
xuyên, cho đến khi giai đoạn hƣng cảm kết thúc. 

» Cung cấp thông tin về bệnh và phƣơng pháp điều trị 
cho bệnh nhân và ngƣời nhà: các dấu hiệu, triệu 
chứng, tầm quan trọng của tuân thủ uống thuốc đều 
đặn ngay cả khi hết triệu chứng và những khó khăn 
thƣờng gặp khiến bệnh nhân không hiểu nhu cầu 
điều trị. Nếu bệnh nhân không có ngƣời thân giúp 
theo dõi định kỳ, khuyến khích chọn một ngƣời gần 
nhà bệnh nhân (tốt nhất là bạn bè hoặc họ hàng) để 

theo dõi hộ.  
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Điều trị hƣng cảm cấp tính 
 

 
3.1 Lithium, valproate, carbamazepine 
hoặc thuốc chống loạn thần. 

» Cân nhắc sử dụng lithium, valproate, 
carbamazepine hoặc các thuốc chống loạn thần 
để điều trị hƣng cảm cấp tính. Có thể cân nhắc 
sử dụng lithium nếu có điều kiện về phòng thí 
nghiệm và giám sát lâm sàng. Với những triệu 
chứng trầm trọng, cân nhắc sử dụng thuốc 
chống loạn thần, vì tác động ban đầu nhanh hơn 
sử dụng các thuốc ổn định khí sắc.  

» Để biết thêm thông tin chi tiết về liều sử dụng, 
giám sát, các tác động bất lợi… xem phần Các 
thuốc ổn định khí sắc trong điều trị duy trì các 
RLLC và bảng các thuốc ổn định khí sắc. >> 
BPD 4 

» Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các thuốc 
chống loạn thần, xem chƣơng Loạn thần, các 

can thiệp dƣợc lý. >> PSY 2  

 

3.2 Các thuốc nhóm Benzodiazepine 

» Ngƣời ở giai đoạn hƣng cảm nếu bị kích động, có thể 

thuyên giảm khi sử dụng thuốc thuộc nhóm benzodia- 

zepine trong thời gian ngắn, ví dụ: diazepam. 

» Các thuốc nhóm benzodiazepine cần đƣợc giảm liều từ từ 
khi những triệu chứng đã cải thiện, bởi dùng nhiều có thể 
gây quen thuốc. 

 

3.3 Các thuốc chống trầm cảm 

» Nếu hƣng cảm phát triển ở bệnh nhân đang sử dụng các 
thuốc chống trầm cảm, ngừng các thuốc đó càng sớm 
càng tốt, đột ngột hoặc từ từ, tiên lƣợng nguy cơ của các 
triệu chứng dừng thuốc (xem chƣơng Trầm cảm, các can 
thiệp sử dụng thuốc >> DEP) với nguy cơ thuốc chống 

trầm cảm làm hƣng cảm trầm trọng hơn.  

» Bệnh nhân rối loạn lƣỡng cực không nên chỉ sử dụng các 
thuốc chống trầm cảm vì nguy cơ chuyển sang hƣng cảm, 
đặc biệt với các thuốc chống trầm cảm đa vòng. Các 
thuốc chống trầm cảm có thể giảm tác dụng gây hƣng 
cảm khi kê cùng lithium, điều trị chống loạn thần, hoặc 
valproate. 

3.4 Giám sát 

» Quá trình điều trị cần đƣợc giám sát thƣờng 
xuyên và tác động cần đƣợc đánh giá sau 3 
và 6 tuần. 

» Nếu bệnh nhân không cải thiện sau 6 tuần, 
cân nhắc chuyển sang sử dụng một loại 
thuốc trƣớc đây chƣa từng uống, hoặc dùng 
một loại thuốc kết hợp với một liệu pháp 
khác, ví dụ: sử dụng một thuốc chống loạn 
thần cộng với một thuốc ổn định khí sắc. Nếu 
điều trị kết hợp không mang lại hiệu quả, 

THAM VẤN CHUYÊN GIA.  
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Điều trị duy trì đối với RLLC 
 

Chọn  một thuốc ổn định cảm xúc (lithium, 
valproate, carbamazepine 

 

4.1 Lithium 

» Cân nhắc sử dụng lithium nếu có phòng thí nghiệm 
và giám sát lâm sàng. 

» Đơn trị liệu lithium có tác dụng phòng ngừa tái phát 
cả hƣng cảm và trầm cảm, mặc dù thuốc có nhiều 
tác dụng nhất trong việc chống hƣng cảm 

» Trƣớc khi bắt đầu liệu pháp lithium, lấy các xét 
nghiệm chức năng thận, chức năng tuyến giáp, chức 
năng máu toàn phần, làm điện tâm đồ và thử thai, 
nếu có thể. 

 

 

» Bắt đầu với liều thấp (300mg vào buổi tối) tăng dần 
cùng với giám sát nồng độ tập trung máu cứ 7 
ngày/lần cho tới khi nồng độ tập trung trong máu đạt 
0.6 - 1.0 mEq/ lít. Khi nồng độ máu đạt đƣợc với liều 
điều trị, 2-3 tháng kiểu tra máu 1 lần. 

 

» Cần ít nhất 6 tháng để xác định hiệu quả đầy 

đủ của lithium khi điều trị duy trì trong RLLC.  

» Khuyên ngƣời bệnh thƣờng xuyên uống nƣớc, 

đặc biệt sau khi toát mồ hôi, ít hoạt động trong 

một thời gian dài hoặc sốt. 

» Đi khám ngay nếu bị tiêu chảy hoặc nôn.  

» Ngƣời dùng lithium cần tránh dùng quá liều 

thuốc kháng viêm có chứa corticoid. 

» Nếu thấy rối loạn tiêu hóa hoặc hô hấp, tạm 
dừng thuốc lithium khoảng 7 ngày. 

 

4.2 Valproate 

» Trƣớc khi bắt đầu điều trị bằng valproate, cần 
biết tiểu sử bệnh tim mạch, thận, gan. 

» Bắt đầu bằng liều thấp (500mg/ ngày), tăng 
dần (theo dung nạp) cho tới liều hiệu quả. 

» Giám sát chặt chẽ đáp ứng thuốc, tác dụng 
phụ và tuân thủ điều trị. Giải thích các dấu 
hiệu và triệu chứng của rối loạn máu và gan, 
và khuyên bệnh nhân đi khám ngay khi những 
rối loạn này phát triển. 

» Giảm liều nếu phản ứng phụ không dung nạp 
thuốc kéo dài. Nếu giảm liều không giải quyết 
đƣợc vấn đề, cân nhắc chuyển sang sử dụng 
một loại thuốc chống hƣng cảm khác. 

4.3 Carbamazepine 

» Nếu lithium và valproate đều không hiệu quả hoặc 
dung nạp kém, hoặc nếu sử dụng một liệu pháp đi 
kèm một trong những thuốc trên không khả thi, cân 
nhắc sử dụng carbamazepine. 

» Trƣớc và trong khi trị liệu bằng carbamazepine, tìm 
hiểu tiểu sử bệnh tim, thận hoặc gan. 

» Bắt đầu với liều thấp (200mg/ ngày mỗi khi đi ngủ) 
và tăng chậm tới khi đạt liều 600-1.000mg/ngày. 

» CBYT cần cân nhắc điều chỉnh liều sau 2 tuần dựa 
vào cảm ứng enzyme gan. 

» Giảm liều nếu phản ứng phụ không dung nạp thuốc 
kéo dài. Nếu giảm liều không giải quyết đƣợc vấn 
đề, cân nhắc chuyển sang sử dụng một loại thuốc 
chống hƣng cảm khác. 

 

 

 

CHÚ Ý: điều trị bằng lithium cần theo dõi chặt 
chẽ nồng độ huyết thanh, vì thuốc có diện phổ 
quát hẹp. Hơn nữa, chức năng thận phải đƣợc 
kiểm tra 6-12 tháng/lần. Nếu không có điều kiện 
xét nghiệm, không đƣợc kê lithium. Dừng hoặc 
tuân thủ không nghiêm có thể dẫn đến tăng nguy 
cơ tái phát. Không kê lithium ở những nơi khả 
năng cung cấp lithium không đều. 

Tránh dùng lithium, valproate và carbamazepine 
cho phụ nữ có thai, tiên lƣợng các nguy cơ và lợi 

ích khi sử dụng với phụ nữ đang nuôi con nhỏ.  
 
Nếu bệnh nhân tái phát thƣờng xuyên hoặc tiếp 
tục suy giảm chức năng, cân nhắc chuyển sang 
dùng thuốc ổn định khí sắc hoặc sử dụng thêm 
một thuốc ổn định khí sắc. THAM VẤN CHUYÊN 

GIA TÂM THẦN.  
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Điều trị duy trì đối với RLLC 
 

4.4 Ngừng các thuốc ổn định khí sắc 

» Nếu bệnh nhân không bị hƣng cảm 
hoặc trầm cảm (rối loạn lƣỡng cực giữa 
các giai đoạn), theo dõi ngoại trú 3 
tháng/lần. Tiếp tục điều trị và giám sát 
chặt chẽ tái phát. 

» Tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc ổn 
định khí sắc trong ít nhất 2 năm sau giai 
đoạn RLLC cuối cùng. 

» Nếu bệnh nhân đã từng ở giai đoạn 
trầm trọng hoặc thƣờng xuyên tái phát, 

HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA  về quyết 
định ngừng điều trị duy trì sau 2 năm. 

» Khi ngừng thuốc, giảm từ từ trong nhiều 
tuần hoặc nhiều tháng. 

» Nếu chuyển sang dùng thuốc khác, bắt 
đầu uống thuốc đó và điều trị bằng 2 
loại thuốc song song trong 2 tuần trƣớc 
khi giảm dần loại thuốc đầu tiên.  

Bảng: các thuốc ổn định khí sắc 

Bảng  này chỉ dùng để tham khảo và không phải là một hƣớng dẫn đầy đủ cho việc sử dụng thuốc, liều dùng và các tác 
dụng phụ.  
Những chi tiết bổ sung đƣợc đề cập trong "Điều trị Dƣợc lý với những Rối loạn Tâm thần trong Chăm sóc Sức khỏe Ban 
đầu" (WHO, 2009) (http//www.who.int/mental_health/management/psychotropic/en/index.html) 

Thuốc: Lithium Valproate Carbamazepine 
Liều khởi đầu (mg): 300 500 200 

Liều hiệu quả điển hình (mg): 600 – 1200 1000 – 200 400 - 600 

Đƣờng sử dụng: uống uống uống 

Nồng độ máu đạt 0.6-1.0 mEq/ lít 
hƣng cảm: 0.8-1.0 mEq/lít 
duy trì: 0.6-0.8 mEq/lít 
Giám sát nồng độ huyết thanh 
thông thƣờng là việc quan trọng 

Không khuyên dùng 
hàng ngày 

Không khuyên dùng hàng 
ngày 

Tác dụng phụ đáng cú : Phối hợp kém, tiểu nhiều, khát 
nƣớc, khó khăn về nhận thức, 
rối loạn nhịp tim, tiểu đƣờng, 
suy giáp 

Cẩn trọng nếu mắc 
bệnh gan. Rụng tóc 
và, hiếm khi xảy ra 
viêm tụy  

Nhìn một hóa hai, phối hợp 
kém, phát ban, tăng men 
gan; 
Hiếm khi xảy ra: hội chứng 
tevens-Jonson, thiu máu 

An thần: ++ ++ ++ 

Run: ++ ++ ++ 

Tăng cân: ++ ++ ++ 

Nhiễm độc gan: - ++ + 

Giảm tiểu cầu: - + + 

Giảm bạch cầu, không biểu 
hiện một triệu chứng bệnh 
nào: 

- + + 
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 Động kinh là một bệnh mạn tính, đặc trƣng bởi các cơn co giật bộc 
phát. Có thể có một vài nguyên nhân: do di truyền hoặc do tiền sử 
chấn thƣơng sau sinh, nhiễm trùng não hoặc chấn thƣơng sọ não. 
Trong một số trƣờng hợp, không xác định đƣợc nguyên nhân cụ 
thể. Co giật là do hệ thần kinh rối loạn bất thƣờng và có thể ở các 
dạng khác nhau; ngƣời mắc bệnh động kinh có thể có nhiều hơn 
một loại co giật. Hai loại động kinh chủ yếu là co giật và không co 
giật. Động kinh không co giật có đặc điểm nhƣ thay đổi nhận thức, 
hành vi, cảm xúc hay tri giác (vị giác, khứu giác, thị giác và thính 
giác) tƣơng tự nhƣ các bệnh tâm thần khác, do đó có thể bị nhầm 
lẫn. Dạng động kinh co giật có đặc điểm co giật bắp thịt đột ngột, 
làm cho ngƣời bệnh bị ngã và nằm cứng đờ, sau đó giãn cơ rồi lại 
co giật trở lại, có thể có hoặc không mất kiểm soát ruột hoặc bàng 
quang. Dạng động kinh này thƣờng hay bị kỳ thị hơn, tỷ lệ mắc 
bệnh và tử vong cao hơn. Chƣơng này chỉ đề cập đến động kinh co 
giật.   
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» Quản lý co giật nhƣ trên. CHUYỂN NGƢỜI BỆNH ĐẾN BỆNH VIỆN KHẨN 
CẤP.  

» Chấn thƣơng đầu hoặc cổ: KHÔNG di chuyển vì có thể chấn thƣơng cột sống. 
Log-roll ngƣời bệnh nếu di chuyển.   

» Nhiễm trùng hệ thần kinh: Quản lý nhiễm trùng theo chỉ dẫn tại địa phƣơng.  

» Tiêm bắp magesium sulfate 10g. Tiêm bắp sâu 5g (10ml dung dịch 50%) một 
phần tƣ mông ngoài với mỗi mông 1ml 2% lignocaine bởi cùng 1 bơm tiêm.  

» Nếu huyết áp tâm trƣơng cao hơn 110mmHg: Truyền tĩnh mạch chậm 5mg (3-4 
phút). Nếu không thể truyền tĩnh mạch, tiêm bắp. Nếu huyết áp tâm trƣơng vẫn 
hơn 90 mmHg, lặp lại liều sau mỗi 30 phút cho tới khi huyết áp tâm trƣơng 
khoảng 90 mmHg. Không đƣợc truyền quá tổng cộng 20mg.  
CHUYỂN TỚI BỆNH VIỆN KHẨN CẤP và theo hƣớng dẫn quốc gia về quản lý 
thai sản, sinh con và chăm sóc sau sinh.  

» Kiểm tra đƣờng thở, hô hấp và tuần hoàn. 
» Đƣa ngƣời bệnh vào nơi an toàn, tránh xa lửa hoặc những thứ có thể gây hại 

cho ngƣời bệnh. 
» KHÔNG để ngƣời bệnh một mình, tìm thêm ngƣời giúp đỡ.  
» Đặt ngƣời bệnh nằm nghiêng để tránh sặc. 

» KHÔNG đặt bất kỳ thứ gì vào miệng ngƣời bệnh.  

» Quản lý co giật nhƣ trên.  
CHUYỂN NGƢỜI BỆNH ĐẾN BỆNH VIỆN KHẨN CẤP.  

» Chấn thƣơng đầu hoặc cổ: KHÔNG di chuyển cổ vì có thể chấn thƣơng cột 
sống, cổ.      Băng cuốn ngƣời bệnh nếu di chuyển.   

» Nhiễm trùng hệ thần kinh: Quản lý nhiễm trùng theo chỉ dẫn tại địa phƣơng.  

Loại trừ phụ 
nữ mang thai  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  » Trƣờng hợp Cấp cứu   

Trong mọi trƣờng hợp  

Nếu đang co giật   

Nếu nghi ngờ chấn 
thƣơng đầu hoặc cổ, 
hoặc nhiễm trùng hệ 
thần kinh    

CÓ 

CÓ 

CÓ 

1. Bệnh nhân co giật hoặc bất tỉnh?  

Đo 
» Huyết áp, nhiệt độ, hô hấp  
 
Tìm kiếm:  
» Các dấu hiệu chấn thƣơng đầu và cột sống 
nghiêm trọng.  
» Đồng tử: Co hay giãn? không đều nhau? 
Không phản ứng với ánh sáng? 
» Dấu hiệu của viêm màng não  
» Mất tiêu điểm  

Hỏi về:  
» Nếu bất tỉnh, hỏi ngƣời đi cùng: “bệnh nhân 
gần đây có co giật không?” 
» Thời gian mất ý thức/co giật  
» Số lần co giật  
» Có tiền sử chấn thƣơng đầu hoặc cổ  
» Các vấn đề sức khỏe, thuốc hoặc nhiễm độc 
(ví dụ nhƣ ngộ độc lân hữu cơ), sử dụng chất 
(nhƣ ngộ độc chất kích thích, bezodiazepine, 
hoặc bỏ rƣợu » ALC và » DRU) 
» Có tiền sử mắc bệnh động kinh  

» Truyền tĩnh mạch (i.v) và để tốc độ chậm (30 giọt/phút). 
» Truyền đƣờng Glucose i.v (5ml đƣờng 50% đối với ngƣời lớn, 2-5ml/kg đƣờng 

glucose10% đối với trẻ em). 
» Truyền diazepam i.v 10mg chậm (trẻ em: 1mg/tuổi) hoặc lorazepam i.v 4mg 

(0.1mg/kg), nếu có sẵn. 
» KHÔNG tiêm bắp (i.m.) diazepam.  

Nếu co giật không ngừng sau 10 phút của liều diazepam đầu tiên, cho liều 
diazepam hoặc lorazepam thứ hai (liều lƣợng giống liều đầu tiên) và  
CHUYỂN NGƢỜI BỆNH ĐẾN BỆNH VIỆN KHẨN CẤP. 

» KHÔNG đƣợc dùng quá 2 liều diazepam.  

     Động kinh/Co giật  EPI1 
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Nếu ở nửa sau của 
thai kỳ hoặc cho đến 1 
tuần sau sinh   

VÀ không có tiền sử 
động kinh  

nghi ngờ tiền sản giật  



NGHI NGỜ  
TÌNH TRẠNG  
ĐỘNG KINH     
 

CHUYỂN TỚI BỆNH VIỆN KHẨN CẤP và quản lý tại bệnh 
viện.  

» Kiểm tra đƣờng thở, hơi thở và tuần hoàn.  
» Cung cấp dƣỡng khí. 
» Kiểm tra việc cần thiết đặt nội khí quản/thông khí khi các loại 

thuốc đã đƣợc sử dụng. 
» Đặt ngƣời bệnh nằm nghiêng để tránh sặc . 
» KHÔNG đặt bất cứ thứ gì vào miệng trong khi co giật.  
 
Điều trị bằng:  
» Phenobarbital 10-15mg/kg truyền tĩnh mạch (khoảng 

100mg/phút). 
HOẶC  

» Phenytoin 15-18mg/kg truyền tĩnh mạch (khác ven với 
diazepam) trong vòng 60 phút. Việc chọn ven để truyền tĩnh 
mạch rất quan trọng vì thuốc rất ăn da và có thể gây nguy hiểm 
cục bộ đáng kể nếu bị vỡ ven.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vẫn tiếp tục co giật ? 

 Nếu co giật  
» Kéo dài hơn 30 phút HOẶC 
» Xảy ra liên tục khiến người bệnh không 

thể phục hồi ý thức giữa các cơn co giật 
HOẶC  

» Không đáp ứng với 2 liều diazepam  

 

ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP 
CẤP CỨU NÊN ĐƯỢC TIẾN HÀNH CÙNG 
LÚC! 

 
 Nếu co giật vẫn tiếp tục:  
 
» Cho thuốc khác (nếu có) HOẶC  

cho thêm phenytoin 10mg/kg truyền tĩnh mạch (vào ven khác với 
diazepam) trong vòng 30 phút.  

» Giám sát người bệnh phòng suy hô hấp.  
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Cân nhắc co giật do sốt, dạng 
phức tạp. 
       Chuyển tới bệnh viện 
» Tìm nhiễm khuẩn thần 

kinh (cân nhắc sốt rét não 
tại nơi có dịch). 

» Theo dõi 
 

» Theo dõi sau 3 tháng. 
» Nếu tái phát, THAM VẤN 

CHUYÊN GIA TÂM THẦN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu không có 
nguyên nhân cấp tính 

1. Ngƣời bệnh bị động kinh co giật? 

Hỏi về những tiêu chuẩn sau: 
» Mất hoặc giảm ý thức 
» Co cứng kéo dài hơn 1-2 phút 
» Co giật kéo dài hơn 1-2 phút 
» Cắn vào lƣỡi hoặc tự gây thƣơng tích 
» Không ý thức đƣợc đại tiện hoặc/và tiểu tiện 
» Sau cử động bất thƣờng: mệt mỏi, uể oải, mơ 

hồ, buồn ngủ, hành vi bất thƣờng, đau đầu 
hoặc đau cơ 

 

Hỏi và kiểm tra: 
» Sốt, đau đầu, dấu hiệu kích thích màng não, ví 

dụ: vẹo cổ 
» Nếu dấu hiệu xuất hiện ngay lập tức sau chấn 

thƣơng đầu 
» Bất thƣờng về chuyển hóa (hạ đƣờng huyết, hạ 

natri máu 
» Sử dụng chất hoặc cai chất 

2. Nếu co giật xuất hiện, ngƣời bệnh gặp 
nguyên nhân cấp tính? 

» Điều trị bệnh 
» Không cần thiết điều trị 

duy trì chống động kinh. 
» Theo dõi sau 3 tháng để 

đánh giá nếu ngƣời bệnh 
bị động kinh. 

Cân nhắc co giật do sốt đơn 
thuần 

» Theo dõi sốt và tìm nguyên 
nhân dựa trên hƣớng dẫn 
IMCI địa phƣơng. 

» Quan sát trong 24 giờ. 
» Theo dõi. 

Nếu ngƣời bệnh có 2 hoặc ít hơn tiêu chuẩn, 
nghi ngờ bệnh động kinh không co giật hoặc 
các bệnh khác. 

Cân nhắc một nguyên nhân cấp tính 
» Nhiễm khuẩn hệ thần kinh (viêm màng 

não/viêm não) 
» Sốt rét thể não 
» Chấn thƣơng đầu 
» Hạ đƣờng huyết hoặc hạ natri máu 
» Sử dụng chất/cai 

 Nếu ngƣời bệnh bị co giật và 2 tiêu chuẩn 
khác, đây có thể là động kinh co giật và có thể 
có một nguyên nhân cấp tính hoặc do bệnh 
động kinh 

CÓ 

CÓ 

KHÔNG 

KHÔNG
g 
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NẾU CÓ và nếu trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi bị 
sốt và động kinh có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau: 
» Đầu mối – bắt đầu từ một bộ phận cơ thể 
» Kéo dài – hơn 15 phút 
» Lặp lại – hơn 1 giai đoạn suốt lần ốm hiện 

tại 

Nếu không có 3 tiêu chuẩn ở trẻ sốt 



Không phải động kinh 
» Không cần thiết dùng thuốc duy trì chống 

động kinh. 
» Theo dõi sau 3 tháng. Nếu có thêm cử 

động bất thƣờng gợi nhắc đến động kinh, 
đánh giá có thể là động kinh. 

» Thuốc chống động kinh thế hệ đầu      >> 
EPI 2.1; hoặc phenolbarbital, phenytoin 
hoặc valproate. >> EPI 2.3. 

» Giáo dục các vấn đề về điều kiện, lối sống 
và sự an toàn, cũng nhƣ tầm quan trọng 
của sự tuân thủ và theo dõi thƣờng xuyên. 
>> EPI 3.1 

» Theo dõi thƣờng xuyên. >> EPI 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu không có 
nguyên nhân cấp tính 

Nếu có, cân nhắc động kinh 

Nếu không có nguyên nhân rõ 
ràng và ngƣời bệnh có duy nhất 
1 cơn động kinh co giật 

CÓ 

KHÔNG 

Hỏi về: 
» Độ nghiêm trọng: 

 Bao lâu thì xảy ra? 

 Xảy ra bao nhiêu lần trong năm ngoái? 

 Lần cuối là khi nào? 
» Nguyên nhân có thể của động kinh (bất cứ tiền 

sử về ngạt và chấn thƣơng sơ sinh, chấn 
thƣơng đầu, nhiễm khuẩn não, tiền sử gia đình 
về co giật 

 
 

3. Ngƣời bệnh có ít nhất 2 lần động kinh co 
giật vào 2 ngày khác nhau trong năm 
ngoái? 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   
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 Quản lý cả động kinh và bệnh cùng mắc. 

Nếu liên quan đến 
khuyết tật trí tuệ 
hoặc rối loạn hành vi
  

» Khuyên dùng viên sắt      (5mg/ngày) với mọi phụ nữ ở độ tuổi 
sinh đẻ. 

» Tránh dùng valproate cho phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. 

Tránh dùng valproate ở phụ nữ có thai. 
Tránh dùng polytherapy ở phụ nữ có thai.  
Nên sinh tại bệnh viên. 
Trong cuộc đẻ, cho 1mg vitamin K tiêm bắp cho trẻ sơ sinh để 
ngăn ngừa xuất huyết sơ sinh. 

» Nếu có, cân nhắc carbamazepine hoặc valproate >> EPI 2.3 
(tránh dùng phenolbarbital và phenytoin) 

» Quản lý liên quan đến khuyết tật trí tuệ       >> DEV hoặc rối 
loạn hành vi      >> BEH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cân nhắc sự xuất hiện của trầm cảm, loạn thần 
hoặc tự hại (xem Sơ đồ Tổng thể mhGAP-IG) 

5. Các bệnh cùng mắc 

Dùng khởi đầu phenobarbital, phenytoin, carbamazepine hoặc 
valproate, hoặc tiếp tục sử dụng thuốc chống động kinh nếu đã 
sử dụng  

 Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 

CÓ 

Nếu cùng xảy ra   

CÓ 

Nếu đang  
cho con bú  

CÓ 

Nếu đang  
mang thai 
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4. Ngƣời bệnh thuộc nhóm đặc biệt?  

Đối với trẻ em, tìm kiếm sự xuất hiện của khuyết  
tật trí tuệ (xem chƣơng Rối loạn Phát triển) >> DEV 
hoặc các vấn đề về hành vi (Xem chƣơng Rối loạn 
Hành vi) >>BEH 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tƣ vấn và điều trị bằng thuốc  
 

2.1 Trị liệu thuốc chống động kinh thế hệ đầu 
  
 
 
 

 
 

» Kê phenobarbital, phenytoin, carbamazepine hoặc 
valproate, tùy theo thuốc có sẵn ở mỗi nƣớc.  

» Bắt đầu điều trị bằng một loại thuốc chống động kinh  
» Điều trị ban đầu với liều thấp nhất và tăng từ từ cho tới 

khi co giật đƣợc kiểm soát hoàn toàn.  
» Mục tiêu của điều trị là có thể dùng liều duy trì thấp 

nhất mà lại có thể kiểm soát hoàn toàn đƣợc co giật.  
» Trao đổi với ngƣời bệnh và gia đình về:  

 Thuốc cần thời gian để có hiệu lực 

 Tác dụng  phụ và nguy cơ; đi khám ngay nếu thấy có 
vấn đề  

 Các nguy cơ khi dừng đột ngột/ triệu chứng cai khi 
thiếu thuốc  

 Bệnh nhân cần theo dõi thƣờng xuyên  
» Đề nghị ngƣời bệnh và gia đình ghi nhật ký theo dõi 

cơn co giật của bệnh nhân  
» Nếu ngƣời bệnh mắc nhiều bệnh cùng lúc: Trƣớc khi 

kê thuốc chống động kinh, cân nhắc tác dụng phụ của 
thuốc hoặc sự tƣơng tác giữa các thuốc. Tham khảo 
Hƣớng dẫn quốc gia hoặc của Tổ chức y tế thế giới  

 

2.2 Theo dõi  
 
» Hỏi và quan sát xem bệnh nhân đáp ứng với 

thuốc, tác dụng phụ và tuân thủ điều trị  
» Tác dụng phụ của thuốc có thể do liều thuốc 

chống động kinh cao (ví dụ nhƣ uể oải,  giật nhãn 
cầu, nhìn đôi và mất điều hòa) hoặc có thể các 
triệu chứng không rõ nguyên nhân (nhƣ phản ứng 
dị ứng, suy tủy xƣơng, suy gan). Để thêm chi tiết 
từng loại thuốc chống động kinh, xem » EPI 2.3.  

» Liều chống động kinh phù hợp là liều nhỏ nhất có 
thể kiểm soát các cơn co giật mà không gây ra 
bất cứ tác dụng phụ nào.  

» Nếu xác định đƣợc liều gây tác dụng phụ, thì 
giảm liều. Trong trƣờng hợp không rõ nguyên 
nhân, dừng loại thuốc đó và chuyển sang loại 
thuốc chống động kinh khác.  

» Nếu đáp ứng kém (giảm đƣợc ít hơn 50% tần suất 
cơn động kinh) mặc dù đã tuân thủ tối đa, tăng tối 
đa liều dung nạp.  

» Nếu đáp ứng vẫn kém, thử dùng 1 loại thuốc, sau 
đó bổ sung bằng loại thuốc thứ hai và tăng dần 
liều loại thứ hai đến liều phù hợp hoặc liều dung 
nạp tối đa và sau đó giảm dần liều thuốc thứ 
nhất.  

» Nếu cơn co giật không thƣờng xuyên và dùng 
thuốc liều cao gây tác dụng phụ, nhƣng vẫn ít 
hơn so với việc không điều trị, thì vẫn chấp nhận 
đƣợc. 

 
 

» Nếu cơn co giật vẫn tiếp tục cho dù đã cố 
gắng dùng 2 thuốc điều trị một lúc, xem lại 
chẩn đoán (bao gồm các bệnh khác kèm 
theo), điều trị tuân thủ và nếu cần thiết, xin ý 
kiến bác sỹ chuyên khoa để đánh giá và điều 
trị thêm.  

» Nếu có tác dụng phụ hoặc đáp ứng kém, theo 
dõi hàng tháng  

» Tiếp tục gặp 3 tháng/1 lần nếu các cơn động 
kinh đƣợc kiểm soát tốt.  
 

Làm  thế nào và khi nào dừng dùng thuốc 
chống động kinh 
» Không có cơn động kinh nào trong vòng 2 

năm vừa rồi  
» Bàn bạc phƣơng án điều trị với ngƣời bệnh & 

ngƣời chăm sóc, cân nhắc nguy cơ tái mắc.  
» Trong một số trƣờng hợp, điều trị dùng thuốc 

chống động kinh dài hạn là cần thiết ví dụ: 
động kinh thứ phát do chấn thƣơng đầu hoặc 
nhiễm khuẩn hệ thần kinh, hoặc nếu động 
kinh khó kiểm soát.  

» Giảm dần điều trị trên 2 tháng 

 

Phần lớn các cơn co giật có thể kiểm soát 
(ngừng lại hoặc giảm đi đáng kể) bởi thuốc 
chống động kinh. 

 

          Chi tiết Can thiệp   
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 Tƣ vấn và điều trị bằng thuốc  
 

Phenolbarbital 

» Chỉ 1 viên 1 ngày 

» Uống trƣớc khi đi ngủ (giảm cảm giác uể oải vào ban 
ngày).  

Ngƣời lớn: Bắt đầu với 1mg/kg/ngày (viên 60mg) trong 
2 tuần. Nếu đáp ứng kém, tăng lên 2mg/kg/ngày (120 
mg) trong vòng 2 tháng. Nếu vẫn động kinh dai dẳng, 
tăng liều lên 3mg/kg/ngày (180mg).  

Trẻ em: Bắt đầu với 2mg/kg/ngày trong 2 tuần. Nếu 
đáp ứng kém, tăng liều lên 3mg/kg/ngày trong vòng 2  
tháng. Nếu cơn động kinh vẫn tiếp tục, tăng liều lên tối 
đa là 6mg/kg/ngày.  

» Tiếp tục điều trị trong vòng 14 - 21 ngày để giữ ổn 
định lƣợng phenolbarbital trong máu. Nếu vẫn có co 
giật trong thời gian này thì không nên coi là điều trị 
thất bại.  

» Tác dụng phụ: Liều xác định: Uể oải, thờ ơ, hiếu động 
thái quá ở trẻ em, không rõ nguyên nhân, da nổi mẩn, 
suy xƣơng tủy, trầm cảm, suy gan. 

Carbamazepine 

» Uống  2 viên một ngày  

» Trạng thái ổn định sau 8 ngày  

» Tác dụng phụ: dị ứng da (có thể nghiêm trọng), mờ 
mắt, nhìn nhòa mắt, mất thăng bằng (đi loạng 
choạng) và buồn nôn: các triệu chứng sau thƣờng 
bắt gặp khi bắt đầu điều trị hoặc tăng liều cao.  

Phenytoin 

» Đối với trẻ em cho 2 lần 1 ngày; đối với ngƣời 

lớn có thể cho một lần 1 ngày.  

» Gia tăng liều lƣợng nhỏ có thể gây ra thay đổi nồng 
độ lớn, do đó sự gia tăng chỉ nên khoảng 25-30mg.  

» Triệu chứng liên quan đến liều lƣợng: uể 
oải, mất thăng bằng và nói nhịu, co giật cơ 
và rối loạn tâm thần, nét mặt cau có, tăng 
sản nƣớu răng, và rậm lông (hiếm gặp); 
không rõ nguyên nhân: thiếu máu và bất 
bình thƣờng về thành phần máu, phản ứng 
quá mẫn bao gồm da nổi mẩn và suy gan.  

Sodium valoproate 

» Liều điều trị khác nhau, thƣờng là 2 – 3 lần/1 
ngày 

» Tác dụng phụ: giảm đau và run (liều xác 
định), thoáng rụng tóc (mọc lại bình thƣờng 
trong vòng 6 tháng), tăng trọng lƣợng cơ 
thể, suy gan (không rõ nguyên nhân).  

 

 

Trẻ em Vị thành niên/ngƣời lớn 

Liều ban đầu Liều duy trì Liều ban đầu Liều duy trì 

Carbamazepine 5mg/kg/ngày 10-30mg/kg/ngày 100-200mg/ngày 400-1400mg/ngày 

Phenobarbital 2-3mg/kg/ngày 2-6mg/kg/ngày 60mg/ngày 60-180mg/ngày 

Phenytoin 3-4mg/kg/ngày 
3-8mg/kg/ngày (tối đa 
là 300 mg/ngày) 

150-200 
mg/ngày 

200-400mg/ngày 

Sodium valproate 15-20mg/kg/ngày 15-30mg/kg/ngày 400mg/ngày 400-2000mg/ngày 

 
 

          Chi tiết Can thiệp   

     Động kinh/Co giật  EPI2 

46 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Tƣ vấn và điều trị tâm lý xã hội  
 

 

3.1 Cung cấp thông tin cho ngƣời mắc bệnh co 
giật/động kinh và ngƣời chăm sóc  

Giải thích:  

» Thế nào là cơn co giật/ cơn động kinh (ví dụ: nhƣ 
“Một cơn co giật hoặc ngất đi là một vấn đề liên 
quan đến tổn thƣơng não. Động kinh là một bệnh 
mà các cơn động kinh tái đi tái lại. Động kinh không 
phải là bệnh lây và không gây ra bởi phù thủy hay 
tinh thần”).  

» Bản chất của cơn co giật của bệnh nhân và nguyên 
nhân có thể.  

» Đây là bệnh mạn tính, nhƣng các cơn co giật có thể 
hoàn toàn kiểm soát ở 75% ngƣời mắc bệnh, sau 
đó họ có thể sống mà không cần dùng thuốc trong 
suốt quãng đời còn lại.  

» Có nhiều cách điều trị. 

» Khi nào cần chuyển tuyến.  

Những lƣu ý khi xử trí bệnh nhân lên cơn  động 
kinh tại nhà:  

» Đặt ngƣời bệnh nằm xuống, nằm nghiêng, với 
đầu nghiêng sang một bên để dễ thở, tránh sặc 
và nôn.  

» Đảm bảo ngƣời bệnh có thể thở đƣợc.  

» Không cố gắng giữ miệng hoặc cho bất cứ vật 
gì vào miệng ngƣời bệnh.  

» Luôn có ngƣời ở bên ngƣời bệnh cho đến khi 
hết cơn co giật và ngƣời bệnh tỉnh trở lại.  

» Thỉnh thoảng ngƣời mắc bệnh động kinh biết 
hoặc cảm thấy sắp bị lên cơn co giật. Trong 
trƣờng hợp đó, họ nên nằm xuống nơi an toàn 
để tránh bị ngã.  

» Lƣu ý: động kinh không phải là bệnh truyền 
nhiễm, do đó không ai bị lây động kinh nếu 
giúp ngƣời bệnh.  

 

Tìm hiểu vấn đề lối sống:  

» Ngƣời mắc bệnh động kinh có thể có cuộc sống 
bình thƣờng. Họ có thể kết hôn và có con.  

» Cha mẹ không nên bắt trẻ mắc động kinh bỏ học.  

» Ngƣời mắc bệnh động kinh có thể làm hầu hết 
các công việc. Tuy nhiên họ nên tránh một số 
công việc nhất định, nhƣ làm việc với hoặc gần 
máy móc lớn.  

» Ngƣời mắc bệnh động động kinh nên tránh nấu 
ăn dƣới ngọn lửa trực tiếp hoặc bơi một mình.  

» Ngƣời mắc bệnh động kinh không nên uống rƣợu 
nhiều, dùng chất kích thích, ngủ ít hoặc đến nơi 
có đèn nhấp nháy.  

» Lƣu ý đến quy định quốc gia về lái xe  đối với 
ngƣời bị động kinh.  
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 Rối loạn phát triển là một thuật ngữ chung chỉ các rối loạn nhƣ thiểu 
năng trí tuệ/chậm phát triển tâm thần, rối loạn phát triển lan tỏa, 
bao gồm cả tự kỷ. Những bệnh này thƣờng khởi phát khi còn nhỏ, 
suy giảm hoặc làm chậm các chức năng liên quan đến sự phát triển 
của hệ thần kinh trung ƣơng. Rối loạn dạng này thƣờng ổn định kéo 
dài, không tăng giảm hoặc tái phát giống nhƣ nhiều rối loạn tâm 
thần khác. Mặc dù khởi phát lúc còn nhỏ, rối loạn phát triển có xu 
hƣớng dai dẳng đến khi trƣởng thành. Ngƣời mắc chứng rối loạn 
phát triển thƣờng dễ bị tổn thƣơng hơn về thực thể và dễ phát triển 
các bệnh khác, đƣợc đề cập đến trong chƣơng trình mhGAP-IG, và 
đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn từ phía cán bộ y tế.  

Khuyết tật trí tuệ 

Khuyết tật trí tuệ là tình trạng suy giảm các kỹ năng ở nhiều lĩnh vực 
phát triển (ví dụ nhƣ nhận thức, ngôn ngữ, vận động và xã hội) 
trong suốt giai đoạn phát triển. Trí tuệ thấp làm giảm khả năng 
thích nghi với các yêu cầu hàng ngày của cuộc sống. Kiểm tra chỉ 
số thông minh (IQ) có thể cung cấp hƣớng dẫn về khả năng của 
ngƣời áp dụng test, nhƣng chỉ nên đƣợc sử dụng nếu các công cụ 
kiểm tra đã đƣợc chuẩn hóa tại nƣớc đó.  

Rối loạn phát triển lan tỏa bao gồm tự kỷ  

Là tình trạng suy giảm hành vi xã hội, giao tiếp và ngôn ngữ và thu 
hẹp phạm vi các hứng thú và hoạt động. Bệnh này khởi phát ở trẻ 
thơ hoặc từ khi còn nhỏ. Trong số những trẻ này, thƣờng có một tỷ 
lệ nhất định bị khuyết tật trí tuệ. Những hành vi nêu trên cũng 
thƣờng thấy ở những cá nhân mắc khuyết tật trí tuệ. 
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» Bắt đầu chƣơng trình tâm lý-giáo dục cho gia đình. 
>>DEV 2.1 

» Cân nhắc đào tạo kỹ năng làm cha mẹ, khi có thể. 
>>INT 

» Cung cấp thông tin về các cơ sở dịch vụ giáo dục và 
xã hội có liên quan, liên hệ với các cơ sở đó. 

» Sau khi đƣợc bệnh nhân và ngƣời chăm sóc đồng ý, 
liên hệ và tƣ vấn với nhà trƣờng nơi bệnh nhân đang 
học. >>DEV 2.2 

» TƢ VẤN CHUYÊN GIA       đánh giá mức độ hiện tại 
về chức năng thích ứng hiện tại, nếu có thể. 

» Quản lý các vấn đề liên quan nhƣ suy giảm thị giác 
và thính giác. 

» Trợ giúp ngƣời bệnh trƣớc các tình huống khó khăn 
đã dự đoán trong cuộc sống. 

» Tạo lập và liên hệ các dịch vụ tái hoà nhập dựa vào 
cộng đồng. >>DEV 2.3 

» Giúp bảo vệ và phát huy quyền trẻ em và gia đình 
>>DEV 2.4 

» Hỗ trợ ngƣời chăm sóc >>DEV 2.5 
» Nếu có thể, hỏi chuyên gia về đánh giá nguyên nhân 
» Theo dõi thƣờng xuyên. >>DEV 2.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                        

 VỚI MỌI TRƢỜNG HỢP       

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hƣớng dẫn đánh giá và quản lý   

1. Trẻ có chậm phát triển? 

Đánh giá sự phát triển của trẻ bằng chuẩn phát 
triển của địa phƣơng hoặc so sánh với trẻ khác ở 
cùng độ tuổi và cùng lãnh thổ 

(Ví dụ: xác định tuổi trẻ bắt đầu cười, ngồi, tự 
đứng dậy, đi, nói, hiểu các lời yêu cầu và giao 
tiếp với người khác)  

 

Tìm hiểu: 
» Các bất thƣờng trong giao tiếp (ít sử dụng 

phƣơng tiện xã hội nhƣ kỹ năng ngôn ngữ, 
thiếu linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ) 

» Hạn chế, lặp đi lặp lại (rập khuôn) một số 
hành vi, sở thích, hoạt động 

» Thời gian, kết quả, và tiến trình các đặc 
điểm này 

» Mất các kỹ năng trƣớc đây đã có 
» Tiền sử gia đình về rối loạn phát triển 
» Khiếm khuyết hiện tại về thị giác và thính 

giác 
» Liên quan đến động kinh 
» Liên quan đến các dấu hiệu suy giảm vận 

động hoặc bại não 
 

 

Nếu chậm phát triển hoặc 
có các bất thƣờng về giao 
tiếp hoặc hành vi nhƣ đã 
đề cập 
 

CÓ 

Có bị thiếu dinh dƣỡng, 
bao gồm thiếu i ốt và/ 
hoặc mắc bệnh khác? 
 

Đối với trẻ lớn hơn, ngoài tiêu chí trên, lƣu ý cách 
trẻ sắp xếp việc học và việc nhà hàng ngày 

 
(Ví dụ: xác định tuổi trẻ bắt đầu cườ, ngồi, tự 
đứng dậy, đi, nói, hiểu các lời yêu cầu và giao 
tiếp với người khác)  

 

Quản lý vấn đề dinh dƣỡng, bao gồm thiếu i ốt và các bệnh 
khác, sử dụng hƣớng dẫn trong IMCI 
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CÓ 



» Quản lý vấn đề thực thể cấp tính có thể điều trị đƣợc 
làm trầm trọng sự các vấn đề về phát triển. 

» Xem xét bổ sung chƣơng trình tâm lý giáo dục cho gia 

đình (xem Chƣơng Rối loạn Hành vi) >>BEH và đào 
tạo kỹ năng làm cha mẹ đối với hành vi có vấn đề cụ 
thể. >>INT 

» Xem xét liệu pháp hành vi nhận thức  (CBT) nếu các 
nguồn lực đào tạo có sẵn >>INT  

» Hỗ trợ hơn nữa cho ngƣời chăm sóc >>DEV 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chậm phát triển là do môi trƣờng 
thiếu sự kích thích hay do trầm cảm ở 
ngƣời mẹ? 

Đặc biệt cân nhắc: 
 
» Động kinh 
» Trầm cảm 
» Rối loạn hành vi 

 
 

Nếu môi trƣờng thiếu sự 
kích thích hoặc mẹ bị 
trầm cảm 

CÓ 

Nếu CÓ 

» Cung cấp chƣơng trình tâm lý giáo dục cho gia đình 
>>DEV 2.1 và hƣớng dẫn cho cha mẹ cách tạo môi 
trƣờng khuyến khích cho trẻ. 

» Điều trị trầm cảm chu sinh cho ngƣời mẹ. Xem Chƣơng 
Trầm cảm >>DEP và các tài liệu khác của WHO về 
trầm cảm chu sinh cho bà mẹ và sự phát triển sớm ở trẻ 

nhỏ.  

3. Tìm hiểu về rối loạn thần kinh, tâm 
thần hoặc rối loạn sử dụng chất ƣu 
tiên khác (xem Sơ đồ Tổng thể  
mhGAP-IG) 

4. Trẻ có gặp vấn đề về hành vi 
không? 

Nếu CÓ 
 

CÓ 

CÓ 

» Điều trị dựa theo các chƣơng liên quan: 

 Động kinh >>EPI 

 Trầm cảm >>DEP 

 Rối loạn hành vi >>BEH 

 
 Cẩn trọng khi kê đơn thuốc hƣớng thần cho bệnh nhân 

có rối loạn phát triển vì họ dễ gặp các tác dụng phụ hơn.  
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Tƣ vấn và điều trị tâm lý xã hội  

 

2.1 Tâm lý giáo dục cho gia đình  

Tâm lý giáo dục cần đƣợc thực hiện với cả ngƣời mắc 
rối loạn phát triển và gia đình, phụ thuộc mức độ nặng 
nhẹ của bệnh và vai trò của ngƣời chăm sóc trong 
cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ hoặc thành viên chính 
trong gia đình cần đƣợc hƣớng dẫn: 

» Chấp nhận và chăm sóc trẻ rối loạn phát triển. 

» Tìm hiểu những thứ gây căng thẳng cho trẻ và 
những thứ làm trẻ vui vẻ; nguyên nhân của các 
vấn đề hành vi và cách ngăn ngừa hành vi đó; 
điểm mạnh và yếu của trẻ và cách thức trẻ tiếp 
thu tốt nhất. 

» Hiểu rằng trẻ mắc rối loạn phát triển có thể gặp 
khó khăn khi phải đối diện với tình huống mới. 

» Lập kế hoạch giờ giấc cho các hoạt động cơ bản 
trong ngày: ăn uống, vui chơi, học tập và ngủ. 

» Hƣớng cho trẻ tham gia các hoạt động thƣờng 
ngày, bắt đầu với những nhiệm vụ đơn giản, mỗi 
lần 1 nhiệm vụ. 

» Cho trẻ tới trƣờng càng nhiều càng tốt, tham gia 
các trƣờng học hòa nhập, thậm chí học bán thời 
gian cũng tốt. 

» Chú trọng vấn đề vệ sinh chung của trẻ và hƣớng 
dẫn trẻ tự chăm sóc bản thân. 

» Tán thƣởng những hành vi đúng của trẻ ngay sau 
đó và không tán thƣởng những hành vi có vấn đề. 
>> BEH 2.1 

» Bảo vệ trẻ khỏi bị lạm dụng.  

» Tôn trọng quyền của trẻ đƣợc thoải mái đi lại, 
chơi tự do theo cách trẻ thích, trong phạm vi an 
toàn. 

» Tôn trọng quyền đƣợc có phạm vi an toàn của trẻ mà ở 
đó trẻ cảm thấy an toàn, thoải mái đi lại và vui chơi tự 
do theo cách trẻ muốn. 

» Giao tiếp và chia sẻ thông tin với cha mẹ của trẻ khác 
có những vấn đề tƣơng tự. 

 

2.2  Tƣ vấn cho giáo viên  

» Lập kế hoạch hỗ trợ nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ. 
Dƣới đây là một số gợi ý: 

 Yêu cầu trẻ ngồi hàng đầu trong lớp. 

 Cho thêm thời gian cho trẻ hiểu bài tập. 

 Chia nhỏ các bài tập dài thành những bài tập nhỏ. 

 Để ý nếu trẻ bị bắt nạt và có hành động phù hợp để 
ngăn chặn. 

 

2.3 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 
(PHCNDVCĐ) 
PHCNDVCĐ hƣớng đến thu hút sự tham gia của cộng 
đồng để nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời 
khuyết tật và gia đình, đáp ứng các nhu cầu cơ bản và 
đảm bảo sự hoà nhập và tham gia xã hội cho ngƣời 
bệnh. PHCNDVCĐ giúp ngƣời khuyết tật tiếp cận 
PHCN ngay tại cộng đồng đang sinh sống bằng nguồn 
lực sẵn có tại địa phƣơng. PHCN đƣợc tiến hành tại 
nhà, trƣờng học và trung tâm phục hồi chức năng tại 
cộng đồng. PHCN đƣợc triển khai thông qua nỗ lực 
phối hợp của trẻ mắc rối loạn phát triển, gia đình trẻ và 
cộng đồng, và các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề và 
xã hội ở địa phƣơng. Hoạt động này thúc đẩy và tạo ra 
một môi trƣờng tôn trọng và bảo vệ quyền của ngƣời 
khuyết tật, hƣớng dẫn trẻ, tăng cƣờng năng lực cho gia 
đình, giúp giảm căng thẳng, và tăng cƣờng khả năng 
đƣơng đầu với rối loạn phát triển. Các can thiệp có thể 
bao gồm những hoạt động sống hàng ngày, trƣờng 
học, đào tạo nghề và hỗ trợ cha mẹ 

2.4 Thúc đẩy và bảo vệ quyền của 
trẻ em và gia đình 

» Rà soát các nguyên tắc chung về chăm 
sóc. Quan tâm tới vấn đề quyền và 
phẩm giá con ngƣời. Ví dụ: 

 Chƣa bắt đầu can thiệp điều trị khi 
chƣa có sự đồng ý và khi chƣa xử trí 
đƣợc cách chữa trị không phù hợp. 

 Tránh điều trị nội trú. 

 Khuyến khích để trẻ đƣợc đến trƣờng 
hoặc tham gia các hình thức giáo dục 
khác. 

2.5 Hỗ trợ ngƣời chăm sóc 

» Xác định các tác động tâm lý xã hội lên 
ngƣời chăm sóc. 

» Đánh giá nhu cầu của của ngƣời chăm 
sóc và hỗ trợ gia đình các nhu cầu cơ 
bản: trợ cấp, việc làm, hoạt động xã hội 
và chăm sóc sức khoẻ ngƣời bệnh. Sắp 
xếp khoảng thời gian nghỉ ngơi chăm 
sóc, ngƣời này nghỉ, ngƣời khác thay 
chăm sóc trẻ tạm thời. 
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 Tƣ vấn và điều trị tâm lý xã hội  
 

 
 

2.6  Theo dõi  

» Theo dõi định kỳ sau điều trị. 

» Đối với trẻ nhỏ, sử dụng Hƣớng dẫn quản lý và chăm sóc 
trẻ tổng hợp để theo dõi sau điều trị. 

» Các tiêu chí chuyển tuyến: 

 Nếu không thấy tiến bộ hoặc tình trạng trẻ xấu hơn về 
vấn đề phát triển và/hoặc hành vi; 

 Nếu dự đoán nguy hiểm tới bản thân trẻ hoặc ngƣời khác; 

 Nếu sức khoẻ thực thể bị ảnh hƣởng xấu (ví dụ: vấn đề về 
dinh dƣỡng). 

Nơi chuyển tuyến điều trị 

» Nếu ngƣời bệnh (a) thoả mãn các điều kiện chuyển tuyến 
điều trị ở trên và (b) có triệu chứng tƣơng ứng với khuyết 
tật trí tuệ với đặc điểm chậm nhiều lĩnh vực phát triển nhƣ 
nhận thức, ngôn ngữ, vận động và xã hội, thì: 

 Tránh chăm sóc điều trị nội trú. 

 Chuyển trẻ tới các dịch vụ chuyên khoa ngoại trú về 
khuyết tật trí tuệ, nếu có thể. 

 Giới thiệu trẻ đến dịch vụ điều trị ngoại trú về ngôn ngữ 
nếu có thể. 

» Nếu ngƣời bệnh (a) thoả mãn các điều kiện chuyển tuyến 
điều trị ở trên và (b) có triệu chứng tƣơng ứng với rối loạn 
phát triển lan tỏa với đặc điểm có khó khăn trong tƣơng 
tác xã hội, giao tiếp và hành vi (bị hạn chế/lặp lại), thì: 

 Tránh chăm sóc điều trị nội trú. 

 Chuyển bệnh nhân tới các dịch vụ ngoại trú chuyên khoa 
về rối loạn phát triển lan toả hoặc tự kỉ (nếu có dịch vụ) 

 

 

 

 
Phòng chống rối loạn phát triển 

» Cung cấp chăm sóc, phòng ngừa, điều trị suy dinh dƣỡng và bệnh ở phụ nữ mang thai. Cung cấp 
dịch vụ đỡ đẻ an toàn và chăm sóc sau sinh. Phòng chống chấn thƣơng vùng đầu, nhiễm trùng 
thần kinh và suy dinh dƣỡng với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

» Xác định trẻ suy dinh dƣỡng nặng và hay ốm và nhóm trẻ có nguy cơ khác để chăm sóc. Sắp xếp 
các buổi gặp gỡ với cha mẹ hoặc thăm nom tại nhà. 

» Hƣớng dẫn cha mẹ cách thức tăng cƣờng giao tiếp mẹ-con và cung cấp các kích thích về tâm lý xã 
hội cho trẻ. 

» Trƣờng hợp phát hiện ngƣời mẹ bị trầm cảm, bắt đầu điều trị ngƣời mẹ tốt nhất thông qua can 
thiệp tâm lý xã hội. 

» Cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội cho ngƣời mẹ bị trầm cảm hoặc bị bệnh về tâm thần, 
thần kinh hoặc rối loạn sử dụng chất. Hỗ trợ có thể gồm thăm nom tại nhà, tâm lý giáo dục, tăng 
cƣờng kiến thức cho ngƣời mẹ về thực hành chăm sóc trẻ. 

» Phụ nữ mang thai, hoặc có kế hoạch mang thai, không nên sử dụng đồ uống có cồn, bởi bộ não 
đang phát triển của trẻ đặc biệt nhạy cảm với tác động của đồ uống có cồn, ngay trong những 
tuần đầu mang thai. 
 

Các nguồn thông tin thêm từ Tổ chức Y tế Thế giới: 

» IMCI:  http://www.who.int/child_adolescent_health/topics/prevention_care/child/imci/en/index.html 
» Giúp việc mang thai an toàn hơn: http://www.who.int/making_pregnancy_safer/en/ 

» Phòng chống các rối loạn tâm thần: 
http://www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental_disorders_sr.pdf 
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“Rối loạn hành vi” là một khái niệm rộng bao gồm nhiều rối loạn cụ 
thể, ví dụ rối loạn tăng động hoặc tăng động giảm chú ý (ADHD) hoặc 
các rối loạn hành vi khác. Các triệu chứng về hành vi với nhiều mức 
độ khác nhau rất thƣờng gặp trong dân số nói chung. Chỉ có trẻ em 
và trẻ vị thành niên ở mức độ từ trung bình tới nặng về khuyết tật tâm 
lý, xã hội, giáo dục hoặc nghề nghiệp trong nhiều thể khác nhau nên 
đƣợc chuẩn đoán có rối loạn hành vi. Với một số, trẻ bị rối loạn hành 
vi, vấn đề này kéo dài cho đến tuổi trƣởng thành. 

Tăng động/rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) 
 

Đặc điểm chính là trẻ giảm chú ý và tăng động. Việc thiếu chú ý 
thể hiện qua việc  trẻ bỏ dở công việc và các hoạt động chƣa hoàn 
thành. Trẻ em và trẻ vị thành niên thƣờng chuyển từ hoạt động này 
sang hoạt động khác. Thiếu kiên trì và thiếu chú ý nên đƣợc chuẩn 
đoán là rối loạn chỉ khi chúng quá mức đối với trẻ em và trẻ vị 
thành niên ở cùng độ tuổi và trí tuệ, đồng thời ảnh hƣởng tới học 
tập và các chức năng thông thƣờng khác. Tăng động nghĩa là hoạt 
động quá mức, đặc biệt trong các trƣờng hợp yêu cầu bình tĩnh. 
Điều này thể hiện qua việc trẻ thích chạy, nhảy, đứng ngồi không 
yên ngay cả khi trẻ đang đƣợc yêu cầu ngồi yên, nói quá nhiều và 
ồn ào quá mức, hoặc có thái độ bồn chồn và bứt dứt. Các đặc điểm 
này thƣờng gặp ở độ tuổi trẻ nhỏ (trƣớc 6 tuổi) và kéo dài (>6 
tháng), và rất phổ biến. 
 

 
Các rối loạn hành vi khác 
 

Có thể là hiện tƣợng trẻ giận dữ cực độ và không vâng lời thƣờng 
xuyên. Rối loạn hành vi thể hiện ở việc trẻ thƣờng xuyên có hành vi 
chống đối xã hội, hung hăng hoặc không theo luân thƣờng đạo lý 
lặp đi lặp lại và kéo dài dai dẳng. Các hành vi khi ở mức phát triển 
tột đỉnh có thể nghiêm trọng hơn sự ƣơng bƣớng ở trẻ em hoặc sự 
chống đối ở trẻ vị thành niên thông thƣờng. Ví dụ cho các hành vi 
này nhƣ: đánh nhau hoặc gây gổ quá mức; thái độ độc ác với động 
vật hoặc ngƣời khác; thích nghịch lửa; thói quen phá hoại tài sản 
nghiêm trọng; trộm cắp; nói dối thƣờng xuyên và trốn học, bỏ nhà. 
Việc đƣa ra kết luận trẻ có bị rối loạn hành vi khác hay không nên 
cân nhắc dựa trên đội tuổi phát triển của trẻ em hoặc trẻ vị thành 
niên và thời gian diễn ra hành vi (tối thiểu 6 tháng). 
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          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

1. Bệnh nhân có vấn đề về giảm chú ý và tăng 
động không? 
 

Hỏi bệnh nhân và ngƣời chăm sóc về: 
» Thiếu chú ý 
» Sớm bỏ cuộc 
» Để nhiệm vụ dở dang 
» Hay thay đổi từ hoạt động này sang hoạt động 

khác 
» Tăng vận động 

- Hoạt động quá mức (quá mức so với hoàn cảnh) 
- Khó có thể ngồi yên 
- Nói quá nhiều hoặc quá ồn ào 
- Bồn chồn hoặc day dứt  

» Tuổi khởi phát mạnh, và sự kéo dài trong nhiều 
hoàn cảnh khác nhau: họ có thể gặp rắc rối với cha 
mẹ, thầy cô, anh em, bạn bè, hoặc trong mọi lĩnh 
vực khác. Nếu chỉ có vấn đề với 1 lĩnh vực, cân 
nhắc các nguyên nhân cụ thể của lĩnh vực đó 

 
 

 

» Tìm hiểu tác động của: 
- Các nhân tố xã hội, gia đình, giáo dục hoặc nghề 

nghiệp 
- Các vấn đề về sức khoẻ 
 

 

LOẠI TRỪ 
» Các vấn đề về sức 

khoẻ hoặc các vấn đề 
ƣu tiên khác có thể 
gây ra rối loạn hành 
vi (ví dụ: cƣờng giáp, 
trầm cảm hoặc sử 
dụng rƣợu hoặc ma 
tuý) 

 

Nếu có nhiều triệu chứng 
và 
» Kéo dài trong nhiều 

lĩnh vực 
» Quá mức so với trẻ 

em cùng tuổi và 
cùng mức độ trí tuệ 

» Bắt đầu trƣớc 6 tuổi 
» Kéo dài trong ít nhất 

6 tháng 
» Gây ra những gián 

đoạn đáng kể về 
chức năng của trẻ 

 
Cân nhắc Rối loạn Tăng 
động Giảm chú ý 

» Đánh giá nếu các triệu chứng phù hợp với mức 
độ phát triển của trẻ  

 

» Tâm lý giáo dục cho gia đình. >>BEH 2.1 
» Cân nhắc đào tạo các kỹ năng làm cha mẹ, nếu 

có thể. >>INT 
» Liên hệ với giáo viên của bệnh nhân (nếu bệnh 

nhân đi học và đƣợc sự chấp thuận của bệnh nhân 
cũng nhƣ ngƣời chăm sóc), tƣ vấn và lên kế hoạch 
cho nhu cầu về giáo dục đặc biệt. >>BEH 2.2 

» Cân nhắc các can thiệp tâm lý-xã hội nhƣ liệu 
pháp hành vi nhận thức (CBT) và đào tạo các kỹ 
năng xã hội dựa vào điều kiện sẵn có. >> INT 

» Hỗ trợ gia đình giải quyết các vấn đề về xã hội, gia 
đình ảnh hƣởng tới hành vi trẻ. Nếu có thể, sử 
dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề. >>INT 

» Đánh giá ngƣời chăm sóc dựa vào tác động của 
rối loạn hành vi và hỗ trợ họ trong các nhu cầu cá 
nhân, xã hội và sức khoẻ tâm thần. >>BEH 2.3 

» Nếu ngƣời chăm sóc bị trầm cảm, áp dụng chƣơng 

liên quan trong mhGAP-IG. >>DEP  
 

 

» THAM VẤN CHUYÊN GIA TÂM THẦN khi sử 
dụng methylphenidate >>BEH 3 chỉ khi: 
- Các can thiệp trên vô hiệu 
- Trẻ đã đƣợc đánh giá kỹ lƣỡng 
- Trẻ tối thiểu 6 tuổi 

» Không dùng methylphenidate cho trẻ nhỏ hơn 6 

tuổi.  
» Giám sát tác dụng phụ và khả năng sử dụng sai 

hoặc lạm dụng thuốc. 
» Ghi lại đơn thuốc và tác dụng phụ một cách cẩn 

thận và thƣờng xuyên trong nhật ký chăm sóc 
bệnh nhân 
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Tìm hiểu tác động của: 
» Các nhân tố xã hội, gia đình, giáo dục hoặc nghề 

nghiệp 
» Các vấn đề về sức khoẻ 
» Sử dụng rƣợu hoặc ma tuý 

 
 

LOẠI TRỪ 
» Các vấn đề về sức 

khoẻ hoặc các vấn đề 
ƣu tiên khác có thể 
gây ra rối loạn hành 
vi (ví dụ: cƣờng giáp, 
trầm cảm hoặc sử 
dụng rƣợu hoặc ma 
tuý) 

 

CÓ 

Nếu có nhiều triệu chứng 
và 
» Nghiêm trọng hơn 

nhiều so với sự 
nghịch ngợm ở trẻ 
em và sự chống đối 
ở ngƣời lớn 

» Kéo dài ít nhất 6 
tháng 

» Không phù hợp với 
mức độ phát triển 
của trẻ 

» Không chỉ phản ứng 
với các nhân tố xã 
hội, gia đình hoặc 
giáo dục  gây căng 
thẳng nghiêm trọng 

 
Cân nhắc triệu chứng 
của rối loạn hành vi khác 

» Đánh giá nếu các triệu chứng phù hợp với mức 
độ phát triển của trẻ  

 

2. Bệnh nhân có dấu hiệu của rối loạn hành vi 
khác không? 

Tìm hiểu về: 
» Những hành vi chống đối xã hội, trung tính hoặc lặp 

đi lặp lại và kéo dài dai dẳng, ví dụ: 
- Đánh nhau hoặc bắt nạt bạn quá mức 
- Độc ác với ngƣời hoặc động vật 
- Phá hoại tài sản nghiêm trọng 
- Gây cháy 
- Lấy trộm đồ 
- Nói dối nhiều 
- Trốn học 
- Bỏ nhà 
- Hay nổi giận 
- Hành vi thách thức, khiêu khích 

» Tuổi khởi phát và thời gian kéo dài các triệu chứng  
 
 
 

 

» Tâm lý giáo dục cho gia đình. >>BEH 2.1 
» Cân nhắc đào tạo các kỹ năng làm cha mẹ, nếu 

có thể. >>INT 
» Liên hệ với giáo viên của bệnh nhân (nếu bệnh 

nhân còn đi học và đƣợc sự chấp thuận của bệnh 
nhân cũng nhƣ ngƣời chăm sóc), tƣ vấn và lên kế 
hoạch cho nhu cầu giáo dục đặc biệt. >>BEH 2.2 

» Dự đoán những thay đổi lớn trong cuộc sống (nhƣ 
dậy thì, bắt đầu đi học, sắp có thêm em) và chuẩn 
bị giúp đỡ về mặt cá nhân và xã hội. 

» Cân nhắc các can thiệp tâm lý-xã hội nhƣ liệu 
pháp hành vi nhận thức (CBT) và đào tạo các kỹ 
năng xã hội dựa vào điều kiện sẵn có. >> INT 

» Đánh giá ngƣời chăm sóc dựa vào tác động của 
rối loạn hành vi và hỗ trợ họ trong các nhu cầu cá 
nhân, xã hội và sức khoẻ tâm thần. >>BEH 2.3 

» KHÔNG sử dụng thuốc với những rối loạn hành vi 

ở trẻ em và vị thành niên. Cân nhắc chỉ sử 
dụng methylphenidate khi có các điều kiện đã nêu 
trên đối với rối loạn tăng động.  
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Tìm các biểu hiện của: 
» Rối loạn phát triển 
» Trầm cảm 
» Sử dụng rƣợu hoặc ma tuý 
» Động kinh 
» Loạn thần 
» Hành vi tự sát 

 
 

CÓ 

Nếu CÓ 

3. Hành vi có vấn đề của bệnh nhân có phải 
là phản ứng với sự sợ hãi hoặc chấn thƣơng 
không? 

Tìm hiểu về: 
» Trẻ có bị bắt nạt hoặc làm hại khi không ở nhà? 
» Có liên quan đến thƣơng tích hoặc mối đe doạ trong 

gia đình? 
» Cha mẹ có bị các bệnh ƣu tiên cần phải giải quyết 

không? (xem Biểu đồ Tổng thể mhGAP-IG) 
 

 

» Tƣ vấn với cha mẹ. 
» Thăm gia đình và giáo dục cha mẹ. Trƣờng hợp có 

nguy cơ nghiêm trọng hoặc không đáp ứng, liên hệ 
với các nguồn lực và các chuyên gia khác. 

» Cân nhắc các can thiệp luật pháp tuỳ theo pháp 
luật địa phƣơng. 

» Tƣ vấn và cung cấp các dịch vụ sức khoẻ tâm thần 
cho những cha mẹ có nhu cầu và chấp thuận sử 
dụng dịch vụ. 

 

 

4.Bệnh nhân có bị các bệnh ƣu tiên không? 
(xem Sơ đồ Tổng thể mhGAP) CÓ 

Nếu CÓ 

Quản lý bệnh cùng mắc dựa theo chƣơng thích hợp 
với rối loạn: 
 

» Rối loạn phát triển >>DEV 
» Trầm cảm >>DEP 
» Sử dụng rƣợu >>ALC 
» Rối loạn sử dụng ma tuý >>DRU 
» Động kinh >>EPI 
» Loạn thần >>PSY 
» Hành vi tự sát >>SUI 
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 Can thiệp tâm lý xã hội  
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Tâm lý giáo dục gia đình  

» Chấp nhận và chăm sóc trẻ mắc rối loạn hành vi. 

» Cƣơng quyết về những điều trẻ đƣợc phép và không 
đƣợc phép làm. 

» Khen thƣởng trẻ khi có hành vi đúng mực và chỉ 
phản ứng khi trẻ có hành vi quá đáng; cố gắng tránh 
né xung khắc với trẻ hoặc tình huống khó xử. 

» Bắt đầu thay đổi hành vi bằng cách tập trung vào 
vài hành vi thƣờng hay quan sát đƣợc mà bạn cho 
rằng trẻ có thể thay đổi đƣợc. 

» Đƣa ra mệnh lệnh rõ ràng, dễ hiểu và ngắn nhấn 
mạnh những điều trẻ nên làm hơn là không nên làm. 

» Không bao giờ lạm dụng trẻ về thể chất hoặc tình 
cảm. Thực hiện các hình phạt nhẹ và không thƣờng 
xuyên, thay vào đó nên khen thƣởng trẻ nhiều hơn. 
Ví dụ: không thƣởng (ví dụ: các phần thƣởng hoặc 
các hoạt động vui vẻ) nếu trẻ không hành xử đúng. 

» Thay vì phạt trẻ, thực hiện “lệnh cấm túc” trong thời 
gian ngắn và rõ ràng sau khi trẻ có hành vi có vấn 
đề. “Lệnh cấm túc” là tách trẻ tạm thời khỏi môi 
trƣờng. Đây cũng là một phần trong chƣơng trình 
thay cách để điều chỉnh hành vi. Lƣu ý cha mẹ chỉ 
áp dụng phƣơng pháp này khi cần thiết. 

» Không nói chuyện với trẻ cho tới khi bình tĩnh trở lại. 

2.2 Tƣ vấn cho giáo viên 
 
Lập kế hoạch hỗ trợ nhu cầu giáo dục đặc biệt của 
trẻ. Dƣới đây là một số gợi ý: 

» Yêu cầu trẻ ngồi hàng đầu trong lớp. 

» Cho thêm thời gian để trẻ hiểu bài tập. 

» Chia nhỏ các bài tập dài thành những bài tập nhỏ. 

» Để ý nếu trẻ bị bắt nạt và có hành động phù hợp để 
ngăn chặn. 

 

2.3 Hỗ trợ ngƣời chăm sóc 

» Xác định các tác động tâm lý xã hội lên ngƣời chăm 
sóc. 

» Đánh giá nhu cầu của của ngƣời chăm sóc và hỗ trợ 
gia đình các nhu cầu cơ bản: trợ cấp, việc làm, hoạt 
động xã hội và chăm sóc sức khoẻ ngƣời bệnh. Sắp 
xếp khoảng thời gian nghỉ ngơi chăm sóc, ngƣời này 
nghỉ, ngƣời khác thay chăm sóc trẻ tạm thời. 
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Can thiệp bằng thuốc: Methylphenidate 
 

 

» KHÔNG  sử dụng thuốc trong chăm sóc ban 
đầu khi không có tƣ vấn của bác sỹ chuyên 

khoa.  

» KHÔNG  sử dụng thuốc cho các rối loạn hành 
vi thông thƣờng cho trẻ em và trẻ vị thành 

niên . Cân nhắc sử dụng Methylphenidate 
cho rối loạn tăng động chỉ khi các can thiệp 
tâm lý xã hội không có kết quả, trẻ cần đƣợc 
đánh giá cẩn thận và trẻ lớn hơn 6 tuổi, và các 
điều kiện có thể tƣơng tác với Methylphenidate 
tạo phản ứng phụ cần đƣợc loại trừ. 

» Sử dụng các thuốc có chất kích thích phải nằm 
trong gói điều trị tổng hợp bao gồm các can 
thiệp tâm lý, hành vi và giáo dục. 

» Ghi lại số lƣợng thuốc và ngày kê đơn, phản 
ứng và tác dụng phụ. 

 

Methylphenidate 

3.1  Bắt đầu điều trị methylphenidate  

» Sự sẵn có: Methylphenidate bị hạn chế sử 
dụng tại nhiều quốc gia. Cần biết về khung 
pháp lý trong quản lý kê đơn và cung cấp 
thuốc kích thích. 

» Chuẩn bị: Dạng thuốc phổ biến thƣờng ở dạng 
viên 10mg. Dạng thuốc khác có thể sẵn có ở 
một số quốc gia. 

» Đánh giá trƣớc kê đơn đối với 
methylphenidate: ngoài các gợi ý về việc đánh 
giá ở biểu đồ trên, cần lƣu ý: 

- Hệ tim mạch - tiền sử, xung mạch, huyết áp, kiểm 
tra hoạt động của tim (chứa ECG nếu có chỉ định 
y tế); methylphenidate đƣợc chỉ định cho các 
bệnh tim mạch; 

- Chiều cao và cân nặng; 
- Đánh giá nguy cơ sử dụng chất và lạm dụng 

thuốc; 
- Các bênh lý cụ thể (ví dụ: sử dụng 

methylphenidate với cảnh báo cho trẻ mắc cả 
ADHD và động kinh); 

- Các rối loạn tâm thần khác – methylphenidate có 
thể làm trầm trọng thêm lo lắng và đƣợc chỉ định 
cho loạn thần. 

» KHÔNG  kê đơn nếu không có giám sát của bác sỹ 

chuyên khoa.  

 

3.2 Liều lƣợng và quản lý hành chính 

» Công thức cho thuốc ban đầu: 

- Bắt đầu bằng 5mg một hoặc hai lần/ngày. 
- Dần dần (trong khoảng 4-6 tuần) tăng liều (liều 

chia làm 2-3 lần) cho tới khi không tiến bộ hơn 
nữa và giảm tác dụng phụ, có thể tăng liều tới 
60mg (chia 2-3 liều). 

» Chuẩn bị cho liều lƣợng mở rộng: nếu có thể, kê 
liều thuốc 1 lần vào buổi sáng. 

 

3.3 Đánh giá đáp ứng điều trị 
Ghi lại các triệu chứng và tác dụng phụ mỗi khi đổi liều. 
Nếu tăng động lại xảy ra khi thuốc hết tác dụng, liều 
thuốc có thể đƣợc chia ra bao gồm liều uống vào buổi tối 
muộn. 

3.4  Tác dụng phụ 
» Các tác dụng phụ thông thƣờng: mất ngủ, thiếu 

ngon miệng, lo lắng và cảm xúc thay đổi. 
- giảm liều và THAM VẤN CHUYÊN GIA TÂM 

THẦN.  
» Các phản ứng phụ ít gặp: đau bụng, đau đầu, 

buồn nôn, chậm phát triển tạm thời và nhẹ cân 
(theo dõi chiều cao và cân nặng, cân nhắc một 
khoảng thời gian không dùng thuốc trong kỳ nghỉ 
để đảm bảo phát triển), thay đổi về huyết áp và 
nhịp tim (theo dõi trƣớc và sau thay đổi liều và 
một lần sau 3 tháng – tham vấn bác sỹ nếu các 
thay đổi xảy ra từ 2 lần trở lên) nôn (nôn với thức 
ăn), bị giật cơ. 

» kiểm tra máu thƣờng xuyên, không yêu cầu làm 
ECG; có thể tiến hành khi có chỉ định y tế cụ thể; 

 

3.5 Theo dõi sau điều trị 
» Dừng sử dụng methylphenidate nếu không có 

tác dụng điều trị sau 1 tháng 
» Kiểm tra cân nặng 3 tháng/lần và chiều cao 6 

tháng/lần. Nếu chiều cao hoặc cân năng không 
tăng, dừng sử dụng methylphenidate và THAM 

VẤN CHUYÊN GIA TÂM THẦN.  
» Nếu trẻ đáp ứng tốt với methylphenidate, tiếp tục 

sử dụng trong 1 năm và sau đó THAM VẤN 

CHUYÊN GIA TÂM THẦN   để kiểm tra, cân 
nhắc việc tiếp tục sử dụng thuốc. 
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Sa sút trí tuệ là một hội chứng do bệnh lý của não, có diễn biến từ 
từ và mang tính chất nặng dần. Sa sút trí tuệ gây ra những thay đổi 
về năng lực tinh thần, nhân cách và hành vi của một con ngƣời. 
Ngƣời sa sút trí tuệ thƣờng gặp vấn đề với trí nhớ và các kỹ năng 
cần thiết để thực hiện các hoạt động thƣờng ngày. Bệnh sa sút trí 
tuệ không phải do sự lão hoá thông thƣờng, dù nó có thể xuất hiện 
ở bất cứ lứa tuổi nào nhƣng thƣờng hay xảy ra với ngƣời lớn tuổi.  
 
Ngƣời sa sút trí tuệ thƣờng hay quên hoặc trầm cảm. Các triệu 
chứng bệnh phổ biến khác bao gồm mất kiểm soát về cảm xúc, 
hành vi xã hội. Những ngƣời mắc bệnh sa sút trí tuệ có thể hoàn 
toàn không nhận biết đƣợc những thay đổi này và vì thế không tìm 
kiếm sự giúp đỡ. Do đó gia đình nên là ngƣời tìm kiếm biện pháp 
chăm sóc bởi các thành viên trong gia đình có thể nhận ra đƣợc 
những vấn đề về trí nhớ, thay đổi về tính cách hay hành vi, lộn xộn, 
lơ đãng, mất kiềm chế của ngƣời bệnh. Tuy nhiên một số ngƣời 
mắc bệnh sa sút trí tuệ và những ngƣời chăm sóc của họ có thể từ 
chối hoặc đơn giản hoá mức độ nghiêm trọng của vấn đề sa sút trí 
tuệ và các vấn đề khác có liên quan. 
 
Bệnh sa sút trí tuệ gây suy giảm khả năng trí tuệ và thƣờng ảnh 
hƣởng đến các hoạt động hàng ngày nhƣ giặt giũ, mặc quần áo, ăn 
uống, vệ sinh cá nhân và đại tiểu tiện. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Sa sút Trí tuệ DEM 

59 



TƢ VẤN CHUYÊN GIA 

TƢ VẤN CHUYÊN GIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu kiểm tra thấy có suy giảm nhận thức 
hoặc trí nhớ: 
» trong ít nhất 6 tháng 
» tiến triển từ từ nặng dần và 
» có suy giảm các vai trò xã hội 
 
Có khả năng bị sa sút trí tuệ 

 

1. Bệnh nhân có bị sa sút trí tuệ không? 

» Hỏi đối tƣợng và ngƣời chăm sóc hiểu họ nhất về vấn 
đề trí nhớ, khả năng định hƣớng, khả năng nói, ngôn 
ngữ và những khó khăn đối tƣợng gặp phải trong 
cuộc sống hàng ngày.  

» Kiểm tra khả năng định hƣớng, trí nhớ và ngôn ngữ 
>> DEM 2 

» Hỏi ngƣời bệnh hoặc ngƣời chăm sóc về các triệu 
chứng: 

- Lần đầu tiên nhận thấy các triệu chứng là khi nào? 

- Lúc đó, đối tƣợng bao nhiêu tuổi? 

- Các triệu chứng xuất hiện đột ngột hay từ từ? (trong 

vài tháng hoặc vài năm) 

- Khoảng thời gian mắc triệu chứng là bao lâu? 

- Các triệu chứng có tồi tệ hơn vào buổi tối? 

- Có xuất hiện ủ rũ ngủ gà ngủ gật, kém tỉnh táo? 

- Sự bắt đầu của các triệu chứng liên quan tới tổn 

thƣơng ở đầu, hoa mắt hay đột quỵ? 

» Bệnh nhân có tiền sử lâm sàng về:  

- Bệnh bƣớu cổ (badơđô), mạch đập chậm, khô da 

hay suy tuyến giáp? 

- Bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục (STI) hoặc 

HIV? 

- Các bệnh tim mạch? 

- Chế độ ăn kiêng thiếu chất, suy dinh dƣỡng hoặc 

thiếu máu 

 
 
 

 

» Chuyển kết quả đánh giá >> 
DEM 3.1 

» Điều trị tâm lý xã hội cho các 
triệu chứng liên quan đến nhận 
thức và chức năng >> DEM 3,2 

» Khuyến khích khả năng độc lập 
và duy trì các chức năng >> 
DEM 3.3 

» Theo dõi >> DEM 3.6 

 

CÓ 

» Nếu bắt đầu đột ngột và trong thời gian 
ngắn (vài ngày cho đến vài tuần) 

» Nếu bị rối loạn nhiều hơn vào đêm và có 
liên quan tới suy giảm trạng thái tỉnh táo 

» Nếu có mất phƣơng hƣớng về thời 
gian/địa điểm 

 
Có khả năng bị mê sảng 

 

KHÔNG 

Nếu có bất kỳ triệu chứng bất bình thƣờng 
nào  khác, ví dụ:  
» Bắt đầu xảy ra trƣớc 60 tuổi  
» Suy giảm tuyến giáp 
» Mắc các bệnh tim mạch 
» Tiền sử về bệnh lây qua đƣờng tình dục, 

HIV 
» Tiền sử tổn thƣơng ở đầu hay đột quỵ? 

 

KHÔNG 
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Nếu bị trầm cảm vừa 
đến nặng 

 

2. Bệnh nhân có bị rối loạn tâm thần ƣu tiên khác không? 

» Trầm cảm ở mức trung bình - nặng 
CHÚ Ý: bệnh trầm cảm phổ biến ở nhóm ngƣời mắc bệnh sa sút trí tuệ, 
nhƣng các triệu chứng khó có thể nhận biết đƣợc, do vậy cần phải căn cứ 
trên ghi chép của ngƣời chăm sóc về những thay đổi đáng kể trong thời 
gian gần đây của đối tƣợng. 

 
» Loạn thần:  

(Đánh giá theo Biểu đồ Tổng thể mhGAP-IG) 
 

 

» Quản lý các trƣờng hợp có liên quan 
tới trầm cảm từ mức trung bình đến 
nặng >>DEP , hoặc loạn thần >> 
PSY 

» Xem xét lại chẩn đoán sa sút trí tuệ 
sau khi điều trị thành công trầm cảm. 
Sự suy giảm nhận thức có thể là hậu 
quả của trầm cảm nặng, chứ không 
phải là do sa sút trí tuệ. Việc phục 
hồi hoàn toàn có thể cho thấy khả 
năng mắc bệnh trầm cảm là nguyên 
nhân chính 

 

 

CÓ 

» Quản lý với các liệu pháp điều trị tâm 
lý xã hội >> DEM 3.4 

» Theo dõi >> DEM 3.6 
 

 

» Điều trị bằng các liệu pháp tâm lý xã 
hội  >> DEM 3.4 

» Kết hợp can thiệp bằng thuốc. >> 
DEM 4 

 

           Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

3. Đối tƣợng có những biểu hiện về hành vi và tâm lý của bệnh 
sa sút trí tuệ? 

Hỏi ngƣời chăm sóc: 
» Hành vi: lơ đãng, hay lục đục vào ban đêm, dễ kích động và gây gổ 
» Các triệu chứng tâm lý: trạng thái ảo giác, hoang tƣởng, lo lắng hoặc 

trầm cảm 
» Khi nào thì những triệu chứng này xảy ra và mức độ thƣờng xuyên? 
» Những triệu chứng này có gây ra những vấn đề gì cho đối tƣợng hoặc 

ngƣời chăm sóc? 
 
Tìm hiểu các vấn đề tiềm ẩn:  
» Thực thể:  đau đớn, táo bón, nhiễm trùng đƣờng tiết niệu 
» Tâm lý: trầm cảm 
» Môi trƣờng: sống nơi đông đúc hay di chuyển chỗ ở 
 
Xác định những nguy hiểm có thể xảy đến với bệnh nhân (ví dụ: từ việc mất 
phƣơng hƣớng) hoặc đối với ngƣời chăm sóc (ví dụ: những hành vi tấn công 
có thể gây nguy hiểm cho ngƣời chăm sóc hoặc làm ngƣời khác bị thƣơng) 

 

Nếu có các triệu 
chứng về hành vi và 
tâm lý 

 

CÓ 

Nếu có biểu hiện 
loạn thần 

 

CÓ 

Nếu có các biểu hiện 
về hành vi nguy hiểm 
cho bệnh nhân hoặc 
ngƣời chăm sóc 

 

CÓ 
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Nếu có biểu hiện hoặc 
các yếu tố nguy cơ của 
bệnh tim mạch 

4. Bệnh nhân có bệnh tim mạch hay các yếu tố nguy cơ? 

Đánh giá:  
» Cao huyết áp  
» Tăng lipid máu 
» Tiểu đƣờng 
» Hút thuốc lá 
» Béo phì (cân nặng, tỷ lệ eo-hông) 
» Bệnh tim (đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim) 
» Tiền sử đột quỵ hoặc thiếu máu cục bộ thoáng qua 

 

» Giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mắc bệnh 
tim mạch tuỳ theo hƣớng dẫn của địa 
phƣơng: 

- Khuyên bệnh nhân ngừng hút thuốc 

- Điều trị bệnh cao huyết áp 

- Khuyên bệnh nhân có chế độ ăn hợp lý 

để giảm béo phì 

- Điều trị bệnh tiểu đƣờng 

» Chuyển bệnh nhân đến nơi điều trị phù 

hợp.  

CÓ 

» Điều trị các bệnh liên quan đến thực thể 
có thể cải thiện tình trạng 

» Chuyển bệnh nhân đến nơi điều trị phù 

hợp.  

 

» Can thiệp cho ngƣời chăm sóc. DEM 3.5  
» Tìm các biện pháp can thiệp tâm lý xã 

hội: 

- Hỗ trợ tài chính, ví dụ: các dịch vụ cho 

ngƣời khuyết tật  

- Thông tin về điều kiện sống của ngƣời 

chăm sóc 

- Thời gian nghỉ ngơi chăm sóc 

- Thiết lập mạng lƣới hỗ trợ cộng đồng 

- Liệu pháp điều trị cá nhân hoặc gia 

đình (nếu có) 

» Theo dõi >> DEM 3.6 
» Đánh giá trầm cảm ở ngƣời chăm sóc 

dựa theo chƣơng Trầm cảm   >> DEP 

 

5. Bệnh nhân có bị các bệnh thực thể khác? 
 

» Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng, thị lực, thính giác, răng, chức năng 
tiêu hoá, tiết niệu, đau 

» Xét nghiệm nƣớc tiểu 
» Tiểu đƣờng 
» Xem xét các loại thuốc chữa bệnh, đặc biệt tác dụng phụ của các 

thuốc kháng colin, (ví dụ: amitriptyline (một loại thuốc chống trầm 
cảm); thuốc kháng histamine; thuốc  chống loạn thần) 

>> Béo phì (cân nặng, tỷ lệ eo-hông) 
>> Bệnh tim (đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim) 
>> Tiền sử đột quỵ hoặc thiếu máu cục bộ thoáng qua 

 

Nếu có biểu hiện liên 
quan đến tác động thực 
thể, đặc biệt là:  
» Suy dinh dƣỡng  
» Nhiễm trùng đƣờng 

tiết niệu 
» Táo bón hoặc tiêu 

chảy 
» Đang dùng thuốc 

khác và có hiện 
tƣợng tƣơng tác 
thuốc hoặc tác dụng 
phụ của thuốc 

 

CÓ 

Nếu ngƣời chăm sóc   
» Căng thẳng  
» Trầm cảm  
» Phải đối mặt với chi 

phí chữa bệnh cao  

 

CÓ 

6. Ngƣời chăm sóc có gặp những vấn đề căng thẳng 
hoặc cần trợ giúp? 

 

Đánh giá: 
» Ai là ngƣời chăm sóc chính? 
» Ngoài ra còn ngƣời nào khác chăm sóc và vai trò? 
» Có vấn đề gì mà ngƣời chăm sóc thấy không xử trí đƣợc? 
» Ngƣời chăm sóc có làm đƣợc không? Có bị căng thẳng không? có 

bị trầm cảm không? 
» Ngƣời chăm sóc có bị giảm thu nhập hoặc tăng chi tiêu vì phải 

chăm sóc ngƣời bệnh không? 
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    Xác định sa sút trí tuệ 

Xác định sa sút trí tuệ yêu cầu: 

» Đánh giá về trí nhớ, và nhận thức bằng các công cụ 
đánh giá đơn giản 

VÀ 

» Khẳng định lại thông qua phỏng vấn thành viên 
trong gia đình hoặc ngƣời biết rõ đối tƣợng về các 
vấn đề sau đây: 

- Bệnh mới xảy ra gần đây 

- Có xu hƣớng tiến triển xấu đi VÀ 

- Ngƣời bệnh gặp khó khăn trong thực hiện việc nhà, 

việc cơ quan và xã hội.  

Chứng sa sút trí tuệ cũng có thể đƣợc đánh giá bằng  
các công cụ đã đƣợc chuẩn hoá tại địa phƣơng 

 

2.1. Đánh giá trí nhớ và chức năng nhận 
thức  

» Đánh giá trí nhớ thông qua yêu cầu đối tƣợng lặp 
lại 3 từ thông thƣờng ngay lập tức, sau đó nhắc lại 
sau 3 – 5 phút. 

» Đánh giá năng lực định hƣớng thời gian (giờ trong 
ngày, ngày trong tuần, mùa và năm), và địa điểm 
(đối tƣợng đang ngồi ở đâu, hoặc chợ/cửa hàng 
nào là gần nhà họ nhất). 

» Kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ bằng cách hỏi đối 
tƣợng tên các bộ phận của cơ thể và giải thích 
chức năng của một đồ dùng, ví dụ “Búa dùng để 
làm gì?”  

2.2. Phỏng vấn ngƣời cung cấp thông tin chính  

» Trong khi phỏng vấn ngƣời cung cấp thông tin chính 
(ngƣời biết rõ nhất về đối tƣợng), hỏi về những thay 
đổi gần đây trong suy nghĩ, lý luận, trí nhớ và sự định 
hƣớng. Đối với ngƣời lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng xảy 
ra tình trạng hay quên, nhƣng ngƣợc lại có một số 
vấn đề cần chú ý ngay cả khi nó không xảy ra thƣờng 
xuyên.  

» Hỏi, ví dụ, về việc đối tƣợng có hay quên nơi để các 
đồ vật hay không? Đối tƣợng có thỉnh thoảng quên 
những sự việc đã xảy ra vào hôm trƣớc không? Thỉnh 
thoảng đối tƣợng có quên mình đang ở đâu không?  

» Hỏi ngƣời cung cấp thông tin về những vấn đề này 
xảy ra khi nào và có chiều hƣớng nghiêm trọng hơn 
từ khi nào. Triệu chứng đó có xảy ra theo khoảng thời 
gian bất kỳ, kéo dài trong vài ngày, vài tuần hay dài 
hơn, khi nào thì khả năng suy nghĩ và trí nhớ tuần 
hoàn trở lại bình thƣờng?  

» Việc xác định các vấn đề trong hoạt động hàng ngày 
có thể gặp khó khăn nếu gia đình không đánh giá 
đúng tầm quan trọng hoặc nếu các vấn đề là tƣơng 
đối nhỏ hoặc nếu gia đình thƣờng xuyên có sự hỗ trợ 
thêm cho ngƣời lớn tuổi. Các công việc có mức độ 
phức tạp cao nhƣ quản lý chi tiêu gia đình, mua bán 
hoặc nấu nƣớng có thể bị ảnh hƣởng trƣớc tiên. Việc 
tự chăm sóc bản thân nhƣ mặc quần áo, giặt giũ, ăn 
uống và đại tiểu tiện có thể bị ảnh hƣởng muộn hơn.  

» Cũng cần tìm hiểu xem ngƣời già ở khu vực thƣờng 
làm những việc gì hàng ngày và ngƣời già trong gia 
đình ngƣời bệnh thƣờng làm gì, từ đó xác định xem 
tiến triển của ngƣời bệnh trong thời gian gần đây. 
Ngƣời bệnh có làm sai hay mất nhiều thời gian để 
làm một việc hay không, hay làm không tốt hay dễ từ 
bỏ việc đang làm? 

 

 

        Chi tiết Can thiệp 
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   Can thiệp tâm lý xã hội 

3.1 Thông báo kết quả đánh giá 

Hỏi đối tƣợng đƣợc đánh giá liệu họ có mong muốn 
đƣợc biết các kết quả chẩn đoán hay nên cho ngƣời 
nào biết. Các thông tin nên đƣợc điều chỉnh cho phù 
hợp với khả năng nghe hiểu của mỗi đối tƣợng và 
đảm bảo đủ thông tin.  

Bắt đầu với việc đƣa ra các thông tin cơ bản – tuy 
nhiên đừng để quá tải. Lƣu ý:  

» Sa sút trí tuệ là bệnh về não và có xu hƣớng 
nặng dần theo thời gian. 

» Mặc dù đây là một căn bệnh không chữa khỏi 
đƣợc nhƣng có rất nhiều cách để giúp đỡ ngƣời 
bệnh và gia đình.  

» Các hành vi và vấn đề của ngƣời bệnh có thể xử 
trí và quản lý ngay từ khi mới nảy sinh. Nhiều 
việc có thể làm để giúp ngƣời bệnh cảm thấy 
thoải mái hơn và ngƣời chăm sóc cũng cảm thấy 
cuộc sống đỡ căng thẳng.  

Đƣa ra đề nghị thực tế về những gì cơ sở có thể giúp 
đỡ và hỗ trợ gia đình, đồng thời thông báo cho bệnh 
nhân và ngƣời chăm sóc về những hỗ trợ sẵn có tại 
cộng đồng.  

 

3.2. Can thiệp tâm lý xã hội đối với vấn đề về chức 
năng và nhận thức 

» Cung cấp thông tin định hƣớng cơ bản (ví dụ: thứ, ngày, 
thời tiết, giờ giấc và tên của mọi ngƣời) cho những ngƣời 
mắc chứng sa sút trí tuệ nhằm giúp ngƣời bệnh duy trì 
khả năng định hƣớng về thời gian, địa điểm và con 
ngƣời. Sử dụng các tài liệu từ đài, báo, TV, album ảnh 
gia đình hoặc các đồ vật gia dụng để khuyến khích giao 
tiếp, định hƣớng cho ngƣời bệnh về các hoạt động trong 
hiện tại, kích thích trí nhớ và tăng cƣờng cơ hội chia sẻ 
và trân trọng những kỷ niệm đã có.  

» Sử dụng các câu ngắn đơn giản tạo  nên tình huống giao 
tiếp bằng lời nói. Giảm thiểu các âm thanh gây nhiễu ví 
dụ nhƣ đài, TV hoặc tiếng nói chuyện của ngƣời khác. 
Lắng nghe những điều ngƣời bệnh cần phải nói. 

» Thực hiện hoạt động can thiệp đơn giản, tránh những 
thay đổi bất thƣờng và tránh đƣa ngƣời bệnh đến những 
nơi không quen thuộc và làm họ bối rối trừ khi cần thiết.  

3.3.  Thúc đẩy khả năng độc lập, vận động và đi lại 

Lập kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày theo hƣớng 
giúp ngƣời bệnh tự làm các việc càng nhiều càng tốt, năng 
vận động, giúp đỡ ngƣời bệnh thích nghi và phát triển các kỹ 
năng và giảm tối thiểu trợ giúp bên ngoài. Việc lập kế hoạch 
và thực hiện các hoạt động can thiệp phải theo hƣớng thúc 
đấy phục hồi chức năng ngay tại cộng đồng. Cần phối hợp 
với các nguồn lực xã hội sẵn có. 

 

Đặc biệt lƣu ý:  

» Khuyến cáo giúp ngƣời bệnh duy trì  khả năng tự 
đại tiểu tiện vệ sinh, bao gồm việc  nhắc nhở và 
quy định mức nƣớc cần uống (nếu ngƣời bệnh 
không tự kiểm soát đƣợc, mọi nguyên nhân cần 
đƣợc đánh giá và thử các phƣơng án điều trị 
khác nhau trƣớc khi kết luận). 

» Cho ngƣời nhà bệnh nhân biết về tầm quan 
trọng của việc giữ cho nền nhà đƣợc gọn gàng 
để tránh nguy hiểm do vấp ngã.  

» Khuyến cáo gia đình bố trí lại nhà ở phù hợp. Tốt 
nhất gia đình nên lắp đặt tay vịn hoặc đƣờng 
dốc. Đặt ký hiệu chỉ dẫn cho những vị trí quan 
trọng (ví dụ nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ) 
để giúp ngƣời bệnh không quên hoặc bị mất 
phƣơng hƣớng ngay tại nhà. 

» Khuyến khích các  hoạt động thể chất và thể 
thao để duy trì khả năng đi lại đồng thời giảm bớt 
nguy hiểm do vấp ngã.  

» Khuyến cáo thực hiện các hoạt động giải trí (thiết 
kế phù hợp với từng giai đoạn bệnh). 

» Chuyển bệnh nhân tới nơi thực hiện các hoạt 
động trị liệu lao động (nếu có). 

» Kiểm soát việc suy giảm các giác quan khác 
(suy giảm thị lực, thính lực) bằng các thiết bị hỗ 
trợ (ví dụ nhƣ kính lúp, máy trợ thính). 

 

 

 

 

        Chi tiết Can thiệp 
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Can thiệp về tâm lý xã hội 

3.4. Quản lý các triệu chứng tâm lý và  
        hành vi  

» Xác định và điều trị các bệnh thực thể có thể 
ảnh hƣởng tới hành vi (do đau, bệnh truyền 
nhiễm …) 

» Cân nhắc việc điều chỉnh môi truờng sống, ví 
dụ thiết kế ghế ngồi phù hợp, khu vực đi lại 
an toàn, các bảng chỉ dẫn (ví dụ dấu hiệu tại 
cửa ra vào, bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh). 

» Xác định các hoạt động (ví dụ đi mua sắm ở 
một siêu thị đông ngƣời) hay các yếu tố (ví dụ 
đi ra ngoài một mình) là các yếu tố có thể có 
trƣớc,  gây ra hoặc thúc đẩy những hành vi có 
vấn đề. Cố gắng tìm hiểu và điều chỉnh. 

» Nên dùng các biện pháp giúp ngƣời bệnh 
tăng sự tập trung, thoải mái ví dụ nhƣ đề nghị 
ngƣời bệnh làm các công việc mình thích (đi 
dạo, nghe nhạc hay nói chuyện) đặc biệt khi 
họ cảm thấy lo lắng. 

Do ngƣời mắc bệnh sa sút trí tuệ có nguy cơ bị ngƣợc 
đãi và bỏ bê, do vậy cần sự bảo vệ của ngƣời chăm 

sóc và bằng các chính sách có liên quan.  

3.5. Chƣơng trình can thiệp cho ngƣời  
       chăm  sóc  

» Xác định những căng thẳng tâm lý và những 
tác động về mặt tâm lý xã hội của ngƣời 
chăm sóc do phải chăm sóc ngƣời bệnh. 
Đánh  giá nhu cầu của ngƣời chăm sóc  để 
đảm bảo sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết cho 
cuộc sống gia đình, nghề nghiệp, hoạt động 
xã hội và sức khỏe của họ. 

» Chăm sóc cho ngƣời mắc bệnh sa sút trí tuệ có thể 
vô cùng bực bội và căng thẳng. Điều quan trọng là 
ngƣời chăm sóc  tiếp tục đảm nhiệm công việc 
chăm sóc, tránh chán ghét hay bỏ bê ngƣời bệnh. 
Ngƣời chăm sóc cần đƣợc khuyến khích, tôn trọng 
nhân phẩm, nên lôi kéo ngƣời bệnh cùng tham gia 
quyết định các vấn đề trong cuộc sống của bản 
thân nếu có thể.  

» Cung cấp thông tin cho ngƣời bệnh và ngƣời chăm 
sóc từ khi chẩn đoán. Việc này cần đƣợc thực hiện 
một cách tế nhị  và nên xem xét đến nguyện vọng 
của bệnh nhân và ngƣời chăm sóc. 

» Tập huấn và hỗ trợ kỹ năng chuyên biệt (cách xử  
trí những hành vi khó khăn) nếu cần thiết. Để các 
chƣơng trình can thiệp này đạt đƣợc hiệu quả tối 
đa, nên tăng cƣờng sự chủ động tham gia của 
ngƣời chăm sóc (thông qua đóng vai). 

» Lƣu ý hỗ trợ chăm sóc nghỉ ngơi tại nhà (nếu khả 
thi). Gia đình nên cử thêm ngƣời chăm sóc để thay 
thế ngắn hạn, giúp ngƣời chăm sóc chính đƣợc nghỉ 
ngơi hoặc làm các công việc khác một thời gian. 

» Tìm hiểu xem ngƣời bệnh có đủ tiêu chuẩn đƣợc hỗ 
trợ của bất kỳ chƣơng trình nào cho ngƣời khuyết tật 
hay trợ cấp xã hội. Các chƣơng trình này có thể do 
chính phủ, các tổ chức chính phủ hay các mạng lƣới 
xã hội cung cấp. 

» Nếu có thể, cố gắng giúp ngƣời chăm sóc giảm 
căng thẳng bằng hỗ trợ, tƣ vấn, giải quyết vấn đề 
hoặc các can thiệp hành vi - nhận thức (xem Trầm 
cảm và Mô hình can thiệp tâm lý xã hội nâng cao) 

>> DEP  và >> INT 

» Đánh giá và điều trị trầm cảm vừa - nặng cho ngƣời 

chăm sóc (xem phần Mô hình Trầm cảm)  >> 
DEP 

3.6. Theo dõi   

» Kiểm tra định kỳ về chăm sóc xã hội và y tế ít nhất 3 
tháng/lần. 

» Tại mỗi lần theo dõi, đánh giá 

 Cùng đánh giá về sức khỏe và tâm lý, bao gồm suy 
giảm thị giác và thính giác, đau, đại tiểu tiện; 

 Mức độ ổn định hoặc tiến triển của triệu chứng 
bệnh, tìm kiếm các triệu chứng mới, những triệu 
chứng có sự thay đổi nhanh chóng; 

 Khả năng tham gia vào các hoạt động hàng ngày 
và bất kỳ nhu cầu chăm sóc mới nào; 

 Những nguy cơ tiềm ẩn (ví dụ lái xe, quản lý tài 
chính, quản lý thuốc, những nguy cơ về an toàn tại 
nhà từ việc nấu nƣớng hoặc hút thuốc, khả năng bỏ 

đi lang thang v.v…)  

 Sự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của trầm 
cảm;  

 Sự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các triệu 
chứng hành vi và tâm lý của bệnh sa sút trí tuệ; 

 Nguy cơ tự gây hại cho bản thân; 

 Trong trƣờng hợp đang dùng thuốc: mức độ đáp 
ứng thuốc, phản ứng phụ, độ tuân thủ cũng nhƣ các 
triệu chứng về nhận thức và các triệu chứng khác;  

 Rào cản nảy sinh trong quá trình điều trị; 

 Mức độ căng thẳng và khả năng xử trí của ngƣời 
chăm sóc, nhu cầu thông tin, hƣớng dẫn và hỗ trợ. 

» So sánh đánh giá hiện tại với những đánh giá lần 
trƣớc, thảo luận kết quả với ngƣời bệnh và ngƣời chăm 
sóc. 

» Xác định nhu cầu cần hỗ trợ của ngƣời bệnh hoặc 
ngƣời chăm sóc (nếu cần thiết). 

» Thảo luận và thoả thuận về những thay đổi trong kế 
hoạch điều trị. 

 

        Chi tiết Can thiệp 

    Sa sút Trí tuệ DEM3 
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KHÔNG: sử dụng chất ức chế 
acetylcholinesterase (nhƣ donepezil, 
galantamine và rivastigmine) hoặc 
memantine đều đặn cho mọi trƣờng hợp bị 
bệnh sa sút trí tuệ. Cân nhắc việc sử dụng 
các thuốc này chỉ khi trong trƣờng hợp có 
những chẩn đoán đặc biệt của bệnh 
Aizheimer và khi có sự hỗ trợ và giám sát 
hợp lý của chuyên gia, cùng với những theo 
dõi (các tác dụng phụ) của ngƣời chăm sóc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Can thiệp bằng thuốc 

 

» Đối với các triệu chứng về tâm lý và hành vi của 
bệnh sa sút trí tuệ chỉ đƣợc cân nhắc sử dụng các 
thuốc chống loạn thần nhƣ là haloperidol hoặc 
thuốc chống loạn thần không điển hình sau khi đã 
thử các can thiệp tâm lý xã hội. Có thể cân nhắc 
việc sử dụng các thuốc nếu các triệu chứng vẫn 
tiếp tục và có thể gây nguy hiểm.  

» THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA TÂM THẦN  

» Bắt đầu với uống 0,5mg haloperidol hoặc tiêm bắp 
nếu cần thiết. Tránh tiêm tĩnh mạch haloperidol, 
tránh dùng diazepam. 

» “Bắt đầu với liều thấp và tăng từ từ”, chuẩn độ, xem 
xét lại nhu cầu thƣờng xuyên (ít nhất là hàng 
tháng), đồng thời kiểm tra tác dụng phụ ngoại tháp. 
Sử dụng liều thấp nhất. 

» Tham khảo chƣơng loạn thần để xem chi tiết về 

thuốc chống loạn thần.  >> PSY 3 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Chi tiết Can thiệp 

    Sa sút Trí tuệ DEM4 
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Uống rƣợu ở các cấp độ khác nhau có thể dẫn đến nhiễm độc 
rƣợu cấp tính, tác hại nghiêm trọng (hội chứng phụ thuộc rƣợu và 
hội chứng cai). Nhiễm độc rƣợu cấp tính là tình trạng xảy ra trong 
khoảng thời gian ngắn sau uống rƣợu, dẫn đến rối loạn về ý 
thức, nhận thức, tri giác, cảm xúc và hành vi. Lạm dụng rƣợu có 
thể gây hại cho sức khoẻ về mặt thực thể (ví dụ: bệnh gan) hoặc 
về tâm thần (các giai đoạn khác nhau của bệnh trầm cảm). Lạm 
dụng rƣợu thƣờng có liên quan đến các hậu quả xã hội (ví dụ: 
bất ổn trong gia đình hoặc công việc). 
 
Nghiện rƣợu là hiện tƣợng sinh lý, hành vi và nhận thức phụ 
thuộc vào rƣợu và đặt rƣợu lên trên hết tất cả mọi ƣu tiên khác 
của cuộc sống. Hội chứng cai là một tập hợp các triệu chứng xảy 
đến khi đối tƣợng dừng uống rƣợu vốn đã là thói quen từ lâu nay.   
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Nếu có sự rối loạn về 
mức độ tỉnh táo, nhận 
thức, tri giác, cảm xúc  
hoặc hành vi do việc sử 
dụng rƣợu gần đây 
 
Có khả năng nhiễm độc 
rƣợu. 

 

1. Đối tƣợng có bị  nhiễm độc rƣợu cấp tính 
không? 

Kiểm tra: 
» Mùi rƣợu trong hơi thở 
» Phát âm không rõ ràng 
» Hành vi bất thƣờng 
 
Đánh giá: 
» Mức độ tỉnh táo 
» Nhận thức và tri giác 

 

» Đánh giá đƣờng thở và hơi thở.  
» Để ngƣời bệnh nằm nghiêng về một phía để đề phòng 

trƣờng hợp hít vào khi bị nôn. 

» Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện  nếu cần thiết 
hoặc theo dõi cho đến khi những ảnh hƣởng của rƣợu 
hết hẳn.  

» Nếu nghi ngờ nhiễm độc methanol chuyển bệnh nhân 

tới bệnh viện  để đƣợc cấp cứu. 
 

 

CÓ 

     Sử dụng rƣợu và rối loạn sử dụng rƣợu 

ALC1 

Các triệu chứng này có 
nghiêm trọng hay 
không? Kiểm tra: 
 
» Những lần cai trƣớc 

đây có bị mê sảng 
hay co giật không 

» Đối tƣợng hiện tại có 
các vấn đề về thực 
thể và tâm lý khác và 
phải sự dụng nhóm 
thuốc an thần 
benzodiazepine 
không 

» Các triệu chứng cai 
rƣợu đã xuất hiện chỉ 
vài giờ sau khi ngừng 
uống.  

 

2. Đối tƣợng có những đặc điểm của hội 
chứng cai rƣợu không? 

Hội chứng cai rƣợu xảy ra khi ngừng sử dụng rƣợu với 
số lƣợng lớn, thông thƣờng xảy ra trong vòng từ 6 giờ 
đến 6 ngày, sau lần uống cuối cùng.  
Kiểm tra 
» Run tay 
» Đổ mồ hôi 
» Nôn mửa 
» Nhịp tim và huyết áp tăng 
» Kích động 
 
Hỏi:  
» Đau đầu 
» Buồn nôn 
» Lo lắng  

 

» Điều trị ngay lập tức với diazepam. >> ALC 3.1 
» Điều trị tại bệnh viện hoặc trung tâm cai nghiện (nếu 

có).  
 

» Nếu việc cai rƣợu quá phức tạp do đối tƣợng có mê 
sảng: >> ALC 3.1 

- Điều trị cai rƣợu với diazepam. 

- Quản lý bệnh nhân trong môi trƣờng an toàn.  

- Duy trì cân bằng điện giải.  

- Nếu có những cơn hoảng loạn hoặc ảo giác cho dù 

đã điều trị các triệu chứng khác của cai rƣợu, cân 

nhắc cho uống thuốc chống loạn thần halopericol 

2.5 – 5mg 3 lần/ngày. 

 
» Nếu cai rƣợu trở nên phức tạp do bị co giật, ban đầu 

điều trị bằng diazepam và không sử dụng các loại 
thuốc chống co giật nhằm ngăn ngừa các đợt co giật 
khác.  

 

 

CÓ 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  » Trƣờng hợp Cấp cứu   

CHÚ Ý: trong một số trƣờng 
hợp nặng, đối tƣợng có thể 
lên cơn co giật hoặc lú lẫn 
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     Sử dụng rƣợu và rối loạn sử dụng rƣợu ALC1 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  » Trƣờng hợp Cấp cứu   

Bệnh não cấp tính Wernicke  
 
» Điều trị tất cả các trƣờng hợp nghi ngờ với 

i.v hoặc i.m thiamine 100mg 3 lần/ngày 
trong vòng 3 – 5 ngày.  

» Chuyển gấp bệnh nhân tới bệnh viện   

 

Đây có phải là bệnh não cấp tính 
Wernicke, chấn thƣơng đầu, mê sảng 
do hội chứng cai rƣợu?  
 

» Kiểm tra triệu chứng rung giãn nhãn 
cầu và sự mất điều hoà của bệnh 
não cấp tính Wernicke. Triệu chứng 
liệt cơ mắt (ophthalmoplegia) có thể 
gặp ở một số trƣờng hợp nặng.  

» Kiểm tra các dấu hiệu của chấn 
thƣơng phần đầu nhƣ là các vết 
rách, chảy máu quanh đầu hoặc tai 

» Đánh giá lại tình trạng mê sảng do 
hội chứng cai rƣợu.  

 

3. Ngƣời này có những rối loạn cấp tính 
hoặc ủ rũ do sử dụng nhiều rƣợu?  

Chấn thƣơng phần đầu 
» Kiểm tra mức độ tỉnh táo  

» Tham khảo ý kiến bác sỹ phẫu thuật  

 

CÓ 

Ngoại trừ các nguyên nhân thông 
thƣờng của rối loạn nhƣ bệnh truyền 
nhiễm, giảm ôxi máu, giảm gluco máu, 
bệnh não do gan và bệnh mạch não, 
tai biến mạch máu não  
  

 

Rối loạn do cai rƣợu 
» Điều trị triệu chứng rối loạn do cai rƣợu >> 

ALC 3.1 
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     Sử dụng rƣợu và rối loạn sử dụng rƣợu ALC1 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý 

1. Tìm hiểu các hình thức sử dụng rƣợu và ảnh 
hƣởng 

» Hỏi, đối tƣợng có uống rƣợu không?  
 
NẾU CÓ 
 
» Hỏi xem đối tƣợng sử dụng rƣợu ở mức độ nào:  

Lƣợng uống và mức độ thƣờng xuyên 

- Uống khoảng 5 đơn vị rƣợu chuẩn (hoặc tƣơng 
đƣơng 60g rƣợu)* hoặc  nhiều hơn vào bất kỳ dịp nào 
trong 12 tháng qua? 

- Trung bình mỗi ngày uống nhiều hơn 2 đơn vị chuẩn 

- Uống hàng ngày? 
 

 

NẾU CÓ 
» Kiểm tra kỹ hơn về tiền sử 

sử dụng rƣợu để đánh giá 
đối tƣợng đã nghiện rƣợu 
hay lạm dụng rƣợu (Xem 
mục 2 dƣới đây và >> ALC 
2.1) 

 
Nếu chƣa nghiện rƣợu 
 
» chẩn đoán: đối tƣợng 

LẠM DỤNG RƢỢU hoặc 
SỬ DỤNG RƢỢU NGUY 
HIỂM 

 

 

» Giải thích rõ kết quả đánh giá, phân tích mối 
liên quan giữa rƣợu, bệnh tật và các hậu quả 
ngắn hạn/dài hạn nếu tiếp tục sử dụng rƣợu ở 
mức độ hiện tại. 

» Hỏi về việc sử dụng các chất khác >> DRU 
2.1 

» Thảo luận ngắn về lý do dẫn tới việc sử dụng 
rƣợu 

 

 Xem chi tiết phần Can thiệp >> ALC 2.2 
 
» Khuyến cáo rõ ràng: đối tƣợng cần giảm 

xuống mức sử dụng rƣợu an toàn hoặc ngừng 
uống hoàn toàn, và cho biết bạn có thể giúp 
đối tƣợng những gì. 

- Nếu đối tƣợng mong muốn cắt giảm hoặc 
ngừng sử dụng rƣợu, thảo luận với họ các 
biện pháp để đạt đƣợc mục tiêu.  

- Nếu đối tƣợng không muốn, khẳng định 
rằng có thể ngừng hoặc giảm bớt việc lạm 
dụng hoặc sử dụng rƣợu nguy hiểm, và 
khuyến khích đối tƣợng quay lại để thảo 
luận kỹ hơn, nếu muốn.  

 
» Theo dõi trong lần khám bệnh sau 

» Tham khảo ý kiến chuyên gia đối với các 

trƣờng hợp điều trị không có hiệu quả.  

 

Nếu đối tƣợng là vị thành niên, xem ALC 2.6 

Nếu đối tƣợng là phụ nữ đang mang thai hoặc 
cho con bú, xem mục ALC 2.7 

CÓ 

 Một đơn vị chuẩn là cách đo lƣờng một hàm 
lƣợng rƣợu tinh khiết, thông thƣờng từ 8 – 12g. 
Nếu đơn vị chuẩn tại quốc gia cao hơn mức giới 
hạn này, số lƣợng tính theo đơn vị chuẩn cần 
đƣợc điều chỉnh lại theo quy định quốc gia 

 

GHI CHÚ: phát hiện các trƣờng hợp rối loạn sử dụng rƣợu trong 
những lần khám định kỳ.  
 
Những nguy hiểm và rối loạn do sử dụng rƣợu khá phổ biến. 
Ngoại trừ ở những khu vực mà ngƣời dân có mức tiêu thu rƣợu 
thấp, ở các khu vực khác, CBYT cần hỏi về việc sử dụng rƣợu 
khi khám cho ngƣời dân. Việc này có thể đƣợc tiến hành một 
cách không chính thức thông qua việc sử dụng bảng hỏi, ví dụ 
nhƣ WHO-AUDIT hoặc WHO-ASSIST 
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2. Đối tƣợng có phụ thuộc vào rƣợu 
(nghiện rƣợu) không? 

Đánh giá chi tiết về tiền sử sử dụng rƣợu >> ALC 
2.1 
 
Tìm kiếm: 
» Mong muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác muốn 

uống rƣợu không thể cƣỡng lại.  
» Khó kiểm soát việc sử dụng rƣợu khi bắt đầu, 

khi kết thúc hoặc liều lƣợng sử dụng 
» Có hội chứng cai rƣợu khi ngừng hoặc giảm 

lƣợng rƣợu uống thể hiện qua các đặc điểm của 
hội chứng cai; hoặc phải sử dụng một loại khác 
(hoặc một lƣợng gần tƣơng đƣơng) để giảm bớt 
hoặc tránh các triệu chứng cai rƣợu. 

» Bằng chứng về sự dung nạp: đối tƣợng phải 
tăng lƣợng uống để có cảm giác vốn đạt đƣợc 
với một lƣợng uống nhỏ trƣớc đây. 

» Đối tƣợng thờ ơ với các hoạt động khác, chỉ 
thích uống, thƣờng xuyên uống để vƣợt qua mọi 
khó khăn. 

» Sử dụng rƣợu bất chấp những bằng chứng rõ 
ràng về hậu quả nguy hiểm: hại gan, trầm cảm 
hoặc làm suy yếu khả năng nhận thức. 

 

Nếu có 3 hoặc 
nhiều hơn các 
biểu hiện 
 
Bệnh cảnh lâm 
sàng là :  
NGHIỆN RƢỢU 

 

 

» Giải thích rõ kết quả đánh giá, phân tích mối liên quan giữa 
rƣợu, bệnh tật và các hậu quả ngắn hạn/dài hạn nếu tiếp tục sử 
dụng rƣợu ở mức độ hiện tại. 

» Thảo luận ngắn về lý do dẫn tới việc sử dụng rƣợu. Xem mục 
tóm tắt về can thiệp >>ALC2.2 

» Khuyến cáo chấm dứt hoàn toàn sử dụng rƣợu 
» Khuyến cáo đối tƣợng dùng 100mg thiamin/ngày 
» Nếu bệnh nhân mong muốn ngừng sử dụng rƣợu, hỗ trợ giảm 

lƣợng rƣợu 

 Xác định phƣơng thức phù hợp để giảm rƣợu 

 Lập kế hoạch giảm lƣợng rƣợu 

 Sắp xếp đƣa đi cai nếu cần thiết 

 Trong thời gian cai rƣợu, điều trị các triệu chứng cai rƣợu 

bằng diazepam. >> ALC 3.1 
» Sau cai rƣợu, đề phòng tái nghiện bằng các loại thuốc nếu sẵn 

có (naltrexone, acamprosate hoặc disulfiram)  >> ALC 3.2 
» Đánh giá và điều trị các bệnh thực thể và tâm lý đi kèm, lý tƣởng 

là sau thời gian kiêng rƣợu 2 – 3 tuần do các vấn đề đó cũng sẽ 
điều chỉnh nếu đối tƣợng cai rƣợu. 

» Cân nhắc chuyển bệnh nhân tới sinh hoạt ở một nhóm Tự lực  
(ví dụ: Hội ngƣời cai rƣợu) hoặc nhóm cai nghiện rƣợu tại cộng 
đồng >> INT 

» KHÔNG thi hành hình phạt trong quá trình điều trị  
» Hỗ trợ nhu cầu về nơi ở và việc làm cho đối tƣợng >> ALC 2.4 
» Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho bệnh nhân, ngƣời chăm sóc và 

gia đình >> ALC 2.5 
» Nếu có thể, cung cấp thêm hoạt động can thiệp tâm lý xã hội 

khác: tƣ vấn hoặc trị liệu gia đình, trị liệu hoặc tƣ vấn giải quyết 
vấn đề, liệu pháp hành vi nhận thức, liệu pháp thúc đẩy động cơ, 
liệu pháp xử trí vấn đề >>INT 

» Cân nhắc chuyển bệnh nhân đến một cơ sở điều trị chuyên 

biệt.  
» Theo dõi nếu cần thiết, theo dõi thƣờng xuyên khi bắt dầu. 

» Tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia (nếu cần)  
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2.1 Khai thác tiền sử uống rƣợu 

Lƣu ý khi khai thác thông tin về uống rƣợu:  

» Hỏi các câu hỏi mở, không gợi ý, cố gắng không biểu 
lộ thái độ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. 

» Hỏi về mức độ, hình thức uống và các hành vi có liên 
quan đến rƣợu có thể gây nguy hại cho sức khoẻ của 
đối tƣợng cũng nhƣ ngƣời khác (ví dụ nhƣ ở đâu, khi 
nào, với ai, hình thức uống điển hình, loại mồi uống, 
hành động khi say rƣợu, những ảnh hƣởng về mặt tài 
chính, khả năng chăm sóc con cái và bạo lực với 
ngƣời xung quanh) 

» Hỏi về những mối nguy hại từ rƣợu, bao gồm: 

 Tai nạn, lái xe khi đang say 

 Trục trặc trong quan hệ  

 Bệnh tật: gan, loét dạ dày 

 Các vấn đề về pháp lý/tài chính 

 Quan hệ tình dục khi say dẫn đến những hậu quả 
nguy hiểm 

 Các vấn đề bạo lực liên quan đến rƣợu trong đó có 
bạo lực gia đình 

» Hỏi về việc bắt đầu và tiến trình sử dụng rƣợu trong 
mối quan hệ với các sự kiện trong cuộc sống, hỏi 
theo thứ tự thời gian. 

» Nếu có bằng chứng về sử dụng rƣợu một cách nguy 
hiểm hoặc lạm dụng rƣợu, việc tìm hiểu mức độ 
nghiện thông qua tửu lƣợng, các triệu chứng cai, uống 
nhiều rƣợu hơn hoặc uống lâu hơn dự định, uống rƣợu 
mỗi khi có vấn đề, khó ngừng hoặc giảm rƣợu và luôn 
có cảm giác thèm rƣợu.  

» Hỏi về những ngƣời mà đối tƣợng hay giao du có 
uống rƣợu, hay dùng thuốc/chất khác. 

Khi kiểm tra bệnh nhân, tìm kiếm: 

» biểu hiện ngộ độc rƣợu và triệu chứng cai rƣợu 

» bằng chứng của việc sự dụng rƣợu nặng trong thời gian 
dài, ví dụ bệnh gan (sƣng gan, biểu hiện ngoại vi của 
tổn thƣơng gan), tổn thƣơng tiểu não và thần kinh ngoại 
biên 

 

Cân nhắc làm xét nghiệm (nếu có thể) 

» Men gan và công thức máu 

 

2.2. Can thiệp ngắn để giảm lạm dụng hoặc 
        nguy hiểm do sử dụng rƣợu 

» Một số gợi ý để giảm lạm dụng rƣợu hoặc những nguy 
hiểm do sử dụng rƣợu 

 Không lƣu trữ rƣợu tại nhà 

 Không đến quán rƣợu hoặc những nơi mà mọi ngƣời 
uống rƣợu 

 Yêu cầu giúp đỡ của gia đình và bạn bè 

 Yêu cầu đối tƣợng quay lại với gia đình hoặc bạn bè 
để cùng nhau thảo luận kế hoạch sắp tới tại cơ sở y 
tế. 

» Trao đổi với bệnh nhân về lý do sử dụng rƣợu 

 Khuyến khích họ thảo luận về việc sử dụng rƣợu, cả 
về lợi ích nhận đƣợc cũng nhƣ những nguy hại hiện 
tại và/hoặc có nguy cơ, xem xét những vấn đề quan 
trọng nhất đối với cuộc sống của họ.  

 Lái cuộc thảo luận theo hƣớng cân đối giữa tác 
động tích cực và tiêu cực của rƣợu bằng giảm 
những lợi ích đề cao quá đáng về rƣợu, đồng thời 
đƣa ra một số khía cạnh tiêu cực. 

 Tránh tranh luận với đối tƣợng và cố gắng 
diễn đạt theo một cách khác nếu gặp sự 
phản kháng từ phía bệnh nhân - cố gắng 
tìm kiếm càng nhiều càng tốt sự hiểu biết về 
những tác động thực của rƣợu đến cuộc 
sống của đối tƣợng ở ngay tại  thời điểm đó. 

 Khuyến khích đối tƣợng tự quyết định nếu 
họ muốn thay đổi hình thức sử dụng rƣợu, 
đặc biệt sau khi đã có thảo luận đầy đủ về 
các khía cạnh tích cực và tiêu cực của tình 
trạng sử dụng rƣợu hiện tại. 

 Nếu đối tƣợng vẫn chƣa sẵn sàng ngừng 
hoặc giảm rƣợu, yêu cầu quay trở lại vào 
lần khác để thảo luận nhiều hơn. 

 

2.3. Nhóm tự lực/CLB 

» Cân nhắc việc khuyến cáo bệnh nhân nghiện 
rƣợu tham gia sinh hoạt trong các nhóm tự lực, 
ví dụ nhƣ Hội những ngƣời cai rƣợu vô danh. 
Cân nhắc tới việc hỗ trợ liên lạc lúc ban đầu, ví 
dụ thông qua việc đặt cuộc hẹn và đi cùng đối 
tƣợng đến buổi sinh hoạt đầu tiên.  

 

2.4. Giải quyết vấn đề chỗ ở và nhu cầu 
việc làm 

» Nếu có thể, làm việc với các cơ quan chính 
quyền địa phƣơng và các tổ chức cộng đồng để 
hỗ trợ công việc cho những ngƣời này có thể 
quay trở lại làm việc hoặc tìm đƣợc công việc 
(học tập) tại địa phƣơng tuỳ theo nhu cầu của 
đối tƣợng và trình độ kỹ năng. 
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» Nếu có thể, làm việc với các cơ quan ban ngành địa 
phƣơng để hỗ trợ về chỗ ở hoặc trợ cấp để đối 
tƣợng có thể sống độc lập nếu đối tƣợng cần. Cân 
nhắc khả năng của đối tƣợng và sự sẵn có của rƣợu  
hoặc chất kích thích khác khi giới thiệu chỗ ở cho 
đối tƣợng. 

 

2.5. Hỗ trợ cho các gia đình và ngƣời chăm 
      sóc 

» Thảo luận với gia đình và ngƣời chăm sóc về tác 
động của rƣợu và sự phụ thuộc vào chính bản thân 
đối tƣợng và các thành viên khác của gia đình, bao 
gồm cả trẻ em. Căn cứ trên ý kiến phản hồi của gia 
đình: 

» Đề xuất đánh giá nhu cầu cá nhân, xã hội và sức 
khoẻ tâm thần 

» Cung cấp thông tin và tập huấn về sử dụng rƣợu và 
nghiện rƣợu 

» Giúp đỡ xác định nguyên nhân của các vấn đề căng 
thẳng có liên quan đến sử dụng rƣợu; tìm ra những 
phƣơng pháp đƣơng đầu và đẩy mạnh các hành vi 
đƣơng đầu hiệu quả . 

» Thông báo và giúp đỡ gia đình tiếp cận với các 
nhóm hỗ trợ (ví dụ các nhóm tự lực cho gia đình và 
ngƣời chăm sóc) và các nguồn lực xã hội khác. 

 

2.6. Sử dụng các chất ở thanh thiếu niên 

» Giúp thanh thiếu niên hiểu rõ thông tin họ cung cấp 
đƣợc giữ bảo mật và chỉ một số thông tin nhất định 
mới đƣợc thông báo cho cha mẹ hoặc ngƣời lớn 
khác 

» Xác định những vấn đề cơ bản quan trọng nhất đối 
với thanh thiếu niên, luôn nhớ trong đầu rằng thanh 
thiếu niên thƣờng không thể nói thật rõ ràng vấn đề 
của mình. Việc này có nghĩa là nên hỏi những câu hỏi 
mở bao gồm các mặt sau: Nhà cửa, giáo dục, việc 
làm, ăn uống, các hoạt động, ma túy, rƣợu, tình 
dục/sự an toàn/tự sát) và dành đủ thời gian cho việc 
thảo luận.  

» Mặc dù thanh thiếu niên thƣờng thể hiện các vấn đề 
về lạm dụng chất ít nghiêm trọng, trên thực tế, họ lạm 
dụng khá nghiêm trọng. Do vậy, việc sàng lọc thanh 
thiếu niên với các vấn đề về sử dụng rƣợu và ma túy 
là rất quan trọng, tƣơng tự nhƣ với ngƣời lớn.   

» Cung cấp cho cha mẹ và bản thân đối tƣợng những 
thông tin về tác động của rƣợu và chất kích thích khác 
đối với sức khoẻ cá nhân và các hoạt động xã hội  

» Khuyến khích sự thay đổi từ trong môi trƣờng sống 
của thanh thiếu niên hơn là tập trung trực tiếp vào 
thanh thiếu niên, ví dụ nhƣ thông qua việc khuyến 
khích dành thời gian tham gia vào các công 
việc/trƣờng học hoặc các công việc sau giờ học/làm 
việc, khuyến khích tham gia vào các hoạt động nhóm 
trong đó thanh thiếu niên học hỏi đƣợc các kỹ năng 
và đóng góp đƣợc cho chính cộng đồng của mình. 
Điều quan trọng là thanh thiếu niên phải đƣợc tham 
gia vào các hoạt động họ ƣa thích.  

» Khuyến khích cha mẹ và/hoặc ngƣời giám hộ biết rõ 
trẻ đang ở đâu, với ai và đang làm gì, khi nào trẻ sẽ 
về nhà đồng thời mong đợi rằng trẻ sẽ có trách nhiệm 
cho các việc mình làm. 

» Khuyến khích cha mẹ đặt ra các mong đợi rõ ràng 
(đồng thời phải đƣợc chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận 
về những mong đợi này với các em), và thảo luận với 
trẻ về hậu quả từ những hành vi nếu không nghe lời. 

» Khuyến cáo cha mẹ giới hạn những hành vi có thể 
dẫn tới việc trẻ sử dụng các chất bao gồm việc chi 
trả và cung cấp rƣợu hoặc cung cấp tiền để mua 
các chất gây nghiện. Cần phải lƣu ý những tác động 
tiềm tàng từ chính hành vi sử dụng rƣợu và ma túy 
của cha mẹ đối với con cái. 

-  

2.7. Phụ nữ - mang thai và cho con bú 

» Khuyến cáo phụ nữ mang thai hoặc có kế hoạch 
mang thai hoàn toàn ngừng sử dụng rƣợu.  

» Khuyến cáo phụ nữ về việc sử dụng rƣợu - thậm chí 
là một lƣợng rất nhỏ - trong giai đoạn đầu của thai 
kỳ cũng có thể gây ảnh hƣởng tới thai nhi và sử 
dụng một lƣợng lớn rƣợu trong khi mang thai có thể 
ảnh hƣởng nghiêm trọng tới sự phát triển của thai 
nhi, gọi là hội chứng thai nhi nghiện rƣợu (FAS) 

» Khuyến cáo phụ nữ đang cho con bú hoàn toàn 
không dùng rƣợu 

» Vì lợi ích của việc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn (đặc biệt 
trong 6 tháng đầu), nếu bà mẹ vẫn tiếp tục sử dụng 
rƣợu, nên đƣợc khuyến cáo hạn chế lƣợng rƣợu tiêu 
thụ, và giảm tới mức thấp nhất lƣợng rƣợu có trong 
sữa mẹ, ví dụ nhƣ cho trẻ bú mẹ trƣớc khi uống rƣợu 
và không uống lại cho đến khi lƣợng cồn trong máu 
giảm xuống 0 (ƣớc tính là 2 giờ sau khi uống 1 đơn 
vị rƣợu, ví dụ nếu uống 2 đơn vị rƣợu thì thời gian sẽ 
là 4 giờ) hoặc sử dụng biện pháp vắt sữa. 

» Những bà mẹ có lạm dụng rƣợu và con của họ cần 
nhận đƣợc các dịch vụ hỗ trợ xã hội nếu có, bao 
gồm tăng cƣờng thăm khám sau sinh, tập huấn cho 
cha mẹ và chăm sóc cho trẻ trong những lần đến cơ 
sở y tế. 
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- 3.1. Quản lý cai nghiện rƣợu 
-  

» Cảnh báo về nguy cơ của hội chứng cai, ví dụ nhƣ 
những bệnh nhân chƣa đƣợc chẩn đoán là phụ thuộc 
vào rƣợu tại bệnh viện tuyến huyện 

» Khi có bằng chứng về sự phát triển của các hội chứng 
(hoặc trƣớc khi xuất hiện các triệu chứng cai rƣợu đối 
với trƣờng hợp chủ động cai rƣợu), cho sử dụng 

diazepam  với liều ban đầu tối đa đến 40mg/ngày 
(10mg x 4 lần/ngày hoặc 20mg x 2 lần/ngày) trong 
vòng 3 – 7 ngày. Đối với những ngƣời bị suy giảm 
chức năng gan (ví dụ suy gan hoặc ngƣời già), ban 
đầu cho sử dụng liều thấp (5 – 10mg) đồng thời xác 
định thời gian tác dụng của liều dùng trƣớc khi kê đơn 
những liều tiếp theo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Cho uống thiamine  100mg/ngày trong 5 ngày 
(hoặc lâu hơn nếu cần) để đề phòng sự phát triển 
triệu chứng thiếu thiamine nhƣ bệnh não Wernicke. 
Cân nhắc việc bổ sung thêm các vitamin khác. 

» Đảm bảo cung cấp đủ nƣớc và các chất điện giải. Bổ sung 
thêm ma-giê và kali liều thấp 

» Hỗ trợ cho ngƣời chăm sóc. 

» Để bệnh nhân trong môi trƣờng yên tĩnh và không có sự kích 
thích, có ánh sáng tốt vào ban ngày và đủ sáng vào ban 
đêm để đề phòng bệnh nhân bị ngã khi thức dậy ban đêm 

» Khi bệnh nhân nghiện rƣợu nghiêm trọng (có tiền sử cai 
rƣợu nghiêm trọng, co giật hoặc mê sảng) hoặc đồng thời 
có những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng  hoặc rối loạn tâm 
lý hoặc thiếu sự hỗ trợ, THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN 

GIA.  

» Cân nhắc và điều trị các vấn đề khác về sức khoẻ (ví dụ 
bệnh não Wernicke, bệnh não gan, xuất huyết tiêu hoá , 
chấn thƣơng đầu có hoặc không có máu tụ dƣới màng 
cứng). Không nên sử dụng Benzodiazepines với những 
bệnh nhân có bệnh não gan hoặc suy hô hấp 

 
Cai nghiện rƣợu Ở ĐÂU? 

» Đối tƣợng đã từng có giai đoạn có các triệu chứng cai 
nghiện nghiêm trọng, co giật hoặc mê sảng không?  

» Có các vấn đề về sức khoẻ hoặc tâm lý không? 

» Có xuất hiện triệu chứng cai rƣợu trong vòng 6 giờ kể từ lần 
uống cuối cùng không? 

» Đã từng cai rƣợu ngoại trú nhƣng thất bại chƣa? 

» Đối tƣợng không có nhà hoặc không có bất kỳ hỗ trợ xã hội 
nào không? 

 Nếu câu trả lời là CÓ cho bất kỳ câu nào trên đây, bệnh 
nhân nên đuợc điều trị nội trú.  

Mê sảng trong giai đoạn cai 

» Để bệnh nhân trong môi trƣờng an toàn và 
ít yếu tố kích thích để bệnh nhân không thể 
tự gây hại cho bản thân. 

» Điều trị các triệu chứng cai rƣợu cơ bản với 

diazepam.  

» Thực hiện điều trị thiamine 100mg i.v hoặc 

i.m 3 lần/ngày trong 5 ngày.  

» Dùng thuốc chống loạn thần nếu cần thiết 
chỉ trong giai đoạn có các triệu chứng loạn 
thần (ví dụ haloperidol đƣờng uống 2,5 – 5 

mg).  

» Duy trì tình trạng uống nhiều nƣớc. 

» Tránh giam giữ bệnh nhân. 

Luôn luôn cân nhắc các nguyên nhân khác 
của tình trạng mê sảng và ảo giác (ví dụ 
chấn thƣơng vùng đầu, giảm đƣờng huyết, 
bệnh truyền nhiễm (phổ biến nhất là bệnh 
viêm phổi), giảm ôxy máu, bệnh não gan 
hoặc tai biến mạch máu não). 

 

 

- Liều lƣợng và thời gian điều trị diazepam nên 
đƣợc xác định theo cá nhân, tuỳ theo mức độ 
nghiêm trọng của cảc triệu chứng cai và sự hiện 
diện của các rối loạn khác. Tại bệnh viện, 
diazepam có thể đƣợc cho sử dụng thƣờng 
xuyên hơn (ví dụ, hàng giờ) và với liều hàng ngày 
cao hơn (ví dụ tới mức 120mg/ngày trong 3 ngày 
đầu) nếu cần thiết căn cứ trên đánh giá thƣờng 
xuyên đối với bệnh nhân. 
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- 3.2. Điều trị dự phòng tái nghiện rƣợu sau cai 

rƣợu  

- Có nhiều loại thuốc có lợi ích trong điều trị  cai rƣợu và 

tăng khả năng tiết chế đối với rƣợu. Những thuốc cơ 

bản là acamprosate, naltrexone và disulfiram. Việc 

quyết định sử dụng bất kỳ loại thuốc nào nêu trên nên 

đƣợc đƣa ra với sự cân nhắc tham chiếu giữa bệnh 

nhân về lợi ích và nguy cơ (liệu có nguy hiểm nào quá 

mức nếu thuốc đƣợc kê bởi một nhân viên y tế không 

đƣợc đào tạo hoặc nếu bệnh nhân mắc bệnh về gan  

hoặc đang sử dụng các loại thuốc khác). Cả 3 loại 

thuốc nêu trên, nếu có thể, không nên sử dụng cho phụ 

nữ mang thai hoặc đang cho con bú, và những ngƣời bị 

bệnh thận hoặc suy gan, mặc dù vậy mỗi trƣờng hợp 

nên đƣợc đánh giá riêng biệt. Nếu tại địa phƣơng có cơ 

sở chuyên môn, chuyển bệnh nhân tới những cơ sở này 

để điều trị. Với các thuốc này, hiệu quả điều trị có thể 

giúp giảm về số lƣợng và mức độ thƣờng xuyên sử 

dụng rƣợu nếu không thể hoàn toàn ngừng sử dụng.  

3.2.1 Acamprosate 

Acamprosate ngăn chặn ham muốn uống rƣợu ở ngƣời 
nghiện rƣợu. Tốt nhất thuốc nên đƣợc bắt đầu sử dụng ngay 
sau khi bệnh nhân cai đƣợc rƣợu. Liều khuyến cáo sử dụng 
là 2 viên (mỗi viên chứa 333mg acamprosate) x 3 lần/ngày, 
ngoại trừ những ngƣời cân nặng dƣới 60kg liều dùng phải 
giảm xuống còn 2 viên x 2 lần/ngày. Việc điều trị đƣợc thực 
hiện thƣờng xuyên trong thời gian 12 tháng. Những tác dụng 
bất lợi do điều trị acamprosate thƣờng thấy trên khoảng 
20% bệnh nhân và gồm có tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau 
vùng bụng, ngứa và đôi khi là triệu chứng phát ban, và hiếm 
xảy ra hơn là phản ứng phồng rộp da. 

 

3.2.2 Naltrexone 

Naltrexone cũng sử dụng ngăn chặn ham muốn uống rƣợu. 
Nó có thể bắt đầu đƣợc sử dụng sau khi bệnh nhân cai đƣợc 
rƣợu với liều 50mg hàng ngày. Sau đó có thể sử dụng liều 
duy trì 50 – 100mg trong 12 tháng. Quan trọng là bệnh nhân 
không đƣợc sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện trong 7 
ngày trƣớc đó. Bệnh nhân phải đƣợc cảnh báo rằng 
naltrexone sẽ ngăn cản các loại thuốc gây nghiện trong 
trƣờng hợp ngƣời bệnh cần sử dụng các thuốc giảm đau có 
thành phần gây nghiện trong thời gian sắp tới. Những tác 
động bất lợi của thuốc gặp phải trên khoảng 20% bệnh 
nhân với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau vùng bụng, lo 
lắng, khó ngủ, đau đầu, mệt mỏi, đau khớp và cơ bắp. 
Nhiễm độc gan có thể xảy ra khi sử dụng naltrexone liều 
cao và nếu khả thi, nên tiến hành xét nghiệm chức năng 
gan định kỳ. 

3.2.3. Disulfiram 

Hiệu quả của disulfiram dựa trên việc đối tƣợng sợ 
sẽ không vui và có thể phản ứng nguy hiểm nhƣ đỏ 
mặt, buồn nôn, nôn mửa, ngất xỉu nếu đối tƣợng vừa  
sử dụng thuốc vừa uống rƣợu. Bệnh nhân bắt buộc 
phải đƣợc khuyến cáo thật rõ về cơ chế tác động 
của thuốc, bản chất sự tƣơng tác giữa disulfiram - 
rƣợu, bao gồm cả thực tế cho thấy tỷ lệ 1/15.000 
bệnh nhân điều trị disulfiram tử vong do tác động 
của thuốc (tỷ lệ này là thấp khi so sánh với nguy cơ 
tử vong do nghiện rƣợu không điều trị). Disulfiram 
nên đƣợc đƣa ra cho những bệnh nhân tích cực – 
tuân thủ điều trị cao và đƣợc cán bộ y tế, ngƣời 
chăm sóc hoặc các thành viên gia đình giám sát 
chặt chẽ và khi ngƣời cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe nhận thức đƣợc rõ những ảnh hƣởng bất 
lợi tiềm tàng  gồm có những tƣơng tác giữa rƣợu và 
disulfiram. Liều sử dụng phổ biến là 200mg hàng 
ngày. Những tác động bất lợi gồm có: ủ rũ, mệt mỏi, 
buồn nôn, nôn mửa, giảm ham muốn tình dục, hiếm 
gặp những phản ứng loạn thần, viêm da dị ứng, 
viêm dây thần kinh ngoại vi hoặc tổn thƣơng gan. 
Disulfiram chống chỉ định đối với những bệnh nhân 
mắc các bệnh mạch vành, suy tim, tiền sử tai biến 
mạch máu não, cao huyết áp, loạn thần, những rối 
loạn nhân cách nghiêm trọng hoặc nguy cơ tự sát.  
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 Rối loạn sử dụng thuốc là kết quả của các hình thức sử dụng 
thuốc khác nhau gồm sử dụng quá liều thuốc an thần cấp tính, 
sử dụng quá liều hoặc ngộ độc chất kích thích cấp tính, sử 
dụng thuốc độc hại hoặc nguy hiểm, phụ thuộc thuốc giảm đau 
có chứa chất gây nghiện, cần sa, thuốc phiện, các dƣợc chất 
an thần benzodiazepine và tƣơng ứng với nó là các triệu chứng 
cai nghiện. 
 
Lạm dụng thuốc là hình thức sử dụng thuốc gây ra những nguy 
hại cho sức khoẻ. Những nguy hại này có thể ảnh hƣởng đến 
thực thể (mắc bệnh truyền nhiễm  liên quan đến sử dụng 
thuốc)  hoặc tâm thần (mức độ khác nhau của bệnh trầm cảm) 
và thƣờng có mối liên hệ với những nguy hại về chức năng xã 
hội (bất ổn gia đình, pháp lý hoặc công việc) 
 
Nghiện thuốc là hiện tƣợng sinh lý, hành vi và nhận thức của 
ngƣời sử dụng đặt ƣu tiên cho thuốc cao hơn các hành vi khác 
trƣớc đây từng có ý nghĩa hơn. 
 
Triệu chứng cai nghiện là hiện tƣợng xảy ra khi ngừng sử dụng 
thuốc sau một thời gian dài sử dụng thƣờng xuyên hàng ngày. 
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DRU1 

 

          Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý  » Trƣờng hợp Cấp cứu   

     Sử dụng thuốc và rối loạn sử dụng thuốc 

Nếu: 

» Nhịp thở 
<10 HOẶC 

» Độ bão hoà 
ôxy < 92% 

 

1. Đối tƣợng có sử dụng quá liều thuốc giảm đau 
không?  

Sử dụng ma túy quá liều, thuốc giảm đau quá liều hoặc dùng 
ma túy trong khi vẫn uống rƣợu (có/không dùng quá nhiều 
rƣợu) 
» Không phản ứng hoặc phản ứng yếu ớt 
» Suy giảm hô hấp 
» Co đồng tử (dùng ma túy quá liều) 

 

» Xử trí đƣờng thở, hơi thở và lƣu thông 
» Naloxone 0,4mg tiêm dƣới da, i.m hoặc i.v (cho trƣờng hợp ma 

túy quá liều – nhƣng không có hiệu quả với các trƣờng hợp thuốc 
giảm đau quá liều), nhắc lại nếu cần. 

» Quan sát trong vòng 1 – 2h sau khi tiêm Naloxone 
» Quá liều do tác động dài của ma túy - chuyển bệnh nhân tới 

bệnh viện  để cho truyền naloxone hoặc hỗ trợ thở 

 

CÓ 

2. Đối tƣợng có ở tình trạng ngộ độc cấp tính chất 
kích thích hoặc dùng thuốc quá liều không? 

» Giãn đồng tử 
» Phấn khích, ý nghĩ mau lẹ , rối loạn tƣ duy, hoang tƣởng 
» Gần đây có sử dụng cocain hoặc các chất kích thích khác 
» Mạch và huyết áp tăng 
» Có hành vi gây hấn, thất thƣờng hoặc bạo lực 

 

3. Đối tƣợng  đang có những biểu hiện triệu chứng 
cai ma túy cấp? 

» Tiền sử nghiện ma túy, gần đây dùng ở mức độ nặng và 
ngừng trong vài ngày gần đây. 

» Đau nhức cơ, đau bụng, đau đầu 
» Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy 
» Đồng tử giãn 
» Mạch và huyếp áp tăng 
» Ngáp, chảy nƣớc mắt và mũi, sởn gai ốc 
» Lo âu, bứt rứt 

 

Nếu bệnh nhân không đáp ứng với naloxone   
» Xử trí đƣờng thở, hỗ trợ thở và chuyển bệnh nhân tới bệnh viện.  

 

» Sử dụng diazepam với liều chuẩn cho đến khi bệnh nhân bình 
tĩnh và ở trạng thái gây mê nhẹ.  

» Nếu các triệu chứng loạn thần không đáp ứng với 
benzodiazepines, cân nhắc cho bệnh nhân sử dụng thuốc 
chống loạn thần trong thời gian ngắn. 

» KHÔNG sử dụng thuốc chống loạn thần trong thời gian dài  
» Theo dõi huyết áp, mạch, nhịp thở, nhiệt độ của bệnh nhân mỗi 

2 – 4h 
» Nếu bệnh nhân kêu đau ngực, có biểu hiện rối loạn nhịp tim, 

bệnh nhân có hành vi bạo lực hoặc không kiểm soát đƣợc hành 

vi, chuyển bệnh nhân tới bệnh viện.  
» Trong giai đoạn sau nhiễm độc, cảnh giác với ý định hoặc hành 

động tự sát.  
 

 

» Xử trí bằng cách giảm liều ma túy (methadone, buprennorphine) 
hoặc yếu tố alpha-adrenergic (clonidine, lofexidine) sử dụng với 
liều có giám sát hoặc phát hàng ngày   

» Điều trị các triệu chứng cụ thể nếu cần (tiêu chảy, nôn mửa, đau 
cơ, mất ngủ).  

» Cân nhắc bắt đầu điều trị duy trì bằng thuốc đồng vận ma túy 
» Uống hoặc truyền tĩnh mạch điện giải nếu cần 

 

- Triệu chứng cai 

ma túy 

 

Ngộ độc hoặc sử 
dụng quá liều 
cocain hoặc 
amphetamine 
dạng kích thích 
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     Sử dụng thuốc và rối loạn sử dụng thuốc 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

- Nếu CÓ 

- Đánh giá mức độ nghiện 

(Xem mục 2 dƣới đây) và 

tác hại. Nếu bệnh nhân 

KHÔNG nghiện ma tuý, 

bệnh cảnh lâm sàng là 

- SỬ DỤNG THUỐC MỘT 

CÁCH NGUY HIỂM 

- hoặc 

LẠM DỤNG THUỐC  

 

1. Đối tƣợng này có đang sử dụng chất bất hợp 
pháp hoặc thuốc không đƣợc kê đơn có thể gây 
hại cho sức khoẻ không?  

» Hỏi về việc sử dụng thuốc trong thời gian gần đây >> DRU 
2.1  

» Xem xét nguy hại có thể do thuốc gây ra 
 

- CHÚ Ý: Những bộ câu hỏi sàng lọc ví dụ nhƣ WHO-ASSIST có 

thể đƣợc sử dụng để sàng lọc về sử dụng thuốc và những vấn 

đề có liên quan  

 

» Giải thích rõ kết quả đánh giá, phân tích mối liên 
quan giữa chất kích thích, bệnh tật và các hậu 
quả ngắn hạn/dài hạn nếu tiếp tục sử dụng chất 
kích thích ở mức độ hiện tại. 

»  Hỏi về việc sử dụng rƣợu và các dƣợc chất khác  

>> ALC 2.1 
» Thảo luận ngắn với đối tƣợng về nguyên nhân sử 

dụng thuốc gây nghiện 
» Xem chi tiết ở phần can thiệp >> DRU 2.2 
» Khuyến cáo đối tƣợng ngừng sử dụng thuốc gây 

nghiện một cách nguy hiểm và đề xuất giúp đỡ 
đối tƣợng  

» Nếu đối tƣợng mong muốn giảm bớt hoặc ngừng 
sử dụng thuốc gây nghiện, trao đổi những biện 
pháp cần thực hiện để đạt đƣợc mục tiêu 

» Nếu không, nhấn mạnh rằng đối tƣợng có thể 
ngừng hoặc giảm bớt sử dụng thuốc gây nghiện 
một cách nguy hiểm hoặc lạm dụng thuốc gây 
nghiện và khuyến khích đối tƣợng quay trở lại 
thảo luận kỹ hơn về vấn đề này. 

» Nếu đối tƣợng là trẻ vị thành niên, xem mục về sử 

dụng thuốc gây nghiện cho vị thành niên  >> 
ALC 2.6 

» Nếu đối tƣợng là phụ nữ có thai hoặc đang cho 

con bú  >> DRU 2.7 
» Theo dõi đối tƣợng ở những lần gặp tiếp theo 
» Xin ý kiến chuyên gia nếu cần thiết cho những 

trƣờng hợp đã cố gắng cai nhƣng không thành 

công.  

CÓ 

- CHÚ Ý:  tìm hiểu trƣờng hợp   

- Tỷ lệ rối loạn sử dụng thuốc khác nhau tùy theo từng vùng. Ở 

khu vực có tỷ lệ sử dụng ma tuý cao, có thể hỏi tất cả bệnh 

nhân về việc sử dụng ma tuý. Việc này có thể đƣợc thực hiện 

một cách không chính thức hoặc thông qua sử dụng bộ bảng 

hỏi WHO – ASSIST. Ở khu vực khác, hỏi về sử dụng ma tuý 

khi các đặc điểm lâm sàng cho thấy có biểu hiện của các rối 

loạn do sử dụng ma tuý. Các triệu chứng bao gồm: hình thức 

cẩu thả, bị thƣơng, mắc bệnh truyền nhiễm hoặc có vấn đề về 

sức khoẻ tâm thần.  
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DRU1 

 

     Sử dụng thuốc và rối loạn sử dụng thuốc 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

Nếu có 3 hoặc nhiều hơn 
các biểu hiện: 
Bệnh cảnh lâm sàng là: 
NGHIỆN MA TUÝ 

 

 

2. Bệnh nhân có dấu hiệu nghiện ma 
túy không?  

» Thực hiện đánh giá chi tiết về sử dụng thuốc 
gây nghiện >> DRU 2.1    

 

Tìm hiểu: 

» Đối tƣợng thèm thuốc không thể cƣỡng lại 
đƣợc.  

» Khó có thể kiểm soát việc sử dụng ma túy 
khi đã bắt đầu, khi kết thúc hoặc mức độ sử 
dụng 

» Biểu hiện sinh lý của tình trạng cắt cơn khi 
ngừng hoặc giảm liều dùng; hoặc sử dụng 
chất giống (hoặc gần tƣơng đƣơng) để giảm 
bớt hoặc tránh triệu chứng cai. 

» Bằng chứng về sự dung nạp: đối tƣợng phải 
tăng liều để có cảm giác vốn đạt đƣợc với 
liều nhỏ trƣớc đây. 

» Đối tƣợng thờ ơ với các hoạt động hoặc thú 
vui khác, chỉ thích ma túy, thƣờng xuyên 
dùng để vƣợt qua mọi khó khăn. 

» Sử dụng ma túy bất chấp những bằng chứng 
rõ ràng về hậu quả nguy hiểm.  

 

-  

 

» Thông báo rõ ràng về chẩn đoán và cung cấp thông tin về 
những nguy hiểm ngắn hạn và dài hạn 

» Tìm hiểu lý do sử dụng thuốc gây nghiện, sử dụng các kỹ 
thuật can thiệp ngắn >> DRU 2.2 

» Khuyến cáo bệnh nhân ngừng sử dụng thuốc gây nghiện 
hoàn toàn và thể hiện mong muốn hỗ trợ đối tƣợng cai. 

» Hỏi bệnh nhân xem họ đã sẵn sàng để cai chất gây nghiện  

 

CÓ 

» Lệ thuộc vào chất kích thích hoặc cần sa 

 Thực hiện can thiệp ngắn hơn (3 đợt, mỗi đợt kéo dài 45 phút) >> DRU 2.2 

 Điều trị các triệu chứng cắt cơn >> DRU 3.3 

 Sắp xếp đƣa đi dịch vụ cai nghiện nếu cần thiết. 
» Lệ thuộc vào thuốc dạng gây nghiện 

 Đánh giá mức độ trầm trọng của sự lệ thuộc  >> DRU 2.1 

 Trong phần lớn các trƣờng hợp, khuyến cáo điều trị duy trì thuốc đồng vận ma túy (cũng còn 
đƣợc biết là liệu pháp điều trị chất đồng vận thay thế, OST). Khuyến cáo hoặc chuyển đối tƣợng 
đến chƣơng trình OST nếu có >> DRU 3.1 

 Chuẩn bị biện pháp giải độc nếu cần. >> DRU 3.1 
» Lệ thuộc các loại thuốc bình thản (benzodiazepine) 

 Giảm dần liều lƣợng thuốc an thần dƣới sự giám sát chặt chẽ hoặc giảm nhanh liều lƣợng hơn 
đối với đối tƣợng nội trú. >> DRU 3.2 

 
ĐỐI VỚI MỌI TRƢỜNG HỢP 
» Cân nhắc giới thiệu đối tƣợng với các nhóm tự lực, các chƣơng trình phục hồi chức năng hoặc chữa 

trị tại cộng đồng >> DRU 2. 
» Hỗ trợ giải quyết nhà ở và nhu cầu công việc cho đối tƣợng 
» Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho đối tƣợng, ngƣời chăm sóc và ngƣời nhà >>DRU 2.5 
» Nếu có thể, cung cấp thêm hoạt động can thiệp tâm lý xã hội nhƣ trị liệu hoặc tƣ vấn gia đình, trị 

liệu hoặc tƣ vấn giải quyết vấn đề, liệu pháp hành vi nhận thức, liệu pháp thúc đẩy động cơ, liệu 
pháp xử trí vấn đề >>INT 

» Đề xuất các biện pháp giảm nguy hiểm cho những ngƣời tiêm chích thuốc gây nghiện >> DRU 2.6 
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2.1. Đánh giá 
 
Khai thác tiền sử sử dụng thuốc gây nghiện 
 
Lƣu ý khi khai thác thông tin: 

» Hỏi về việc sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp một 
cách không phán xét, có thể sau khi hỏi về hút thuốc 
lá, uống rƣợu và bất kỳ loại ma túy truyền thống nào 
có thể liên quan. 

» Hỏi về mức độ và hình thức sử dụng, và các hành vi 
nào có liên quan tới sử dụng thuốc gây nghiện gây 
nguy hại cho sức khoẻ đối tƣợng và ngƣời khác (hút, 
tiêm chích, các hành vi khi say thuốc, những tác động 
về tài chính, khả năng chăm sóc con cái, bạo lực với 
những ngƣời khác) 

» Hỏi đối tƣợng về lúc bắt đầu và tiến triển của việc sử 
dụng chất kích thích trong mối tƣơng quan với các sự 
kiện khác của cuộc sống, ví dụ hỏi về tiền sử theo thứ 
tự thời gian. 

» Hỏi về những nguy hại xảy ra do dùng thuốc 

 Chấn thƣơng hoặc tai nạn 

 Lái xe trong khi sử dụng thuốc gây nghiện 

 Ảnh hƣởng đến các mối quan hệ 

 Tiêm chích thuốc gây nghiện và những nguy cơ 
liên quan 

 Các vấn đề về tài chính/pháp lý 

 Quan hệ tình dục khi đang phê thuốc và những 
nguy cơ 

» Khai thác thông tin về mức độ nghiện thông qua hỏi 
về tăng liều sử dụng, các triệu chứng cai thuốc khi 
ngừng sử dụng, tăng liều lƣợng, tần xuất sử dụng, sử 
dụng thuốc gây nghiện liên tục khi đối mặt với khó 
khăn, gặp khó khăn trong việc ngừng hoặc giảm 
thuốc gây nghiện và có cảm giác thèm/đói thuốc.  

Những biểu hiện cần để ý trong quá trình kiểm tra 
 

» Dấu vết tiêm chích: Những vị trí tiêm chính phổ biến 
là hõm phía trƣớc khuỷu tay, háng. Ngƣời sử dụng 
thuốc gây nghiện có thể chỉ nơi họ tiêm chích ma 
túy. Vết tiêm chích cũ trông giống nhƣ một điểm sắc 
tố trên da hoặc da mỏng. Những nốt tiêm mới 
thƣờng nhỏ và đỏ tấy nhẹ. Trong trƣờng hợp ngƣời 
đó thƣờng tiêm chích (heroin), vết chích mới và cũ 
đều có thể nhìn thấy đƣợc. 

» Biểu hiện của ngộ độc thuốc và triệu chứng cai 
thuốc: 

 Ngộ độc thuốc dạng thuốc phiện: ủ rũ, vạ vật, 
nói chậm, đồng tử thu hẹp, hơi thở yếu. 

 Cai thuốc phiện: lo âu, đồng tử giãn, đau bụng, 
ngáp, chảy nƣớc mũi, cảm giác dòi bò. 

 Ngộ độc thuốc bình thản: ngƣời chùng xuống, 
nói chậm và không rõ lời, hơi thở yếu. 

 Triệu chứng cai thuốc bình thản: bứt rứt và dễ 
kích động, đau cơ, đau bụng, nhịp tim và huyết 
áp tăng, mất ngủ và (khi ở mức nghiêm trọng) co 
giật và mê sảng. 

 Ngộ độc chất kích thích: tăng động, nói nhanh, 
đồng tử giãn. 

 Triệu chứng cai chất kích thích: mệt mỏi lúc ban 
đầu, ăn ngon miệng hơn, dễ kích động, cảm xúc 
trầm, lo âu. 

 Say cần sa: kết mạc đỏ, phản ứng chậm, đồng 
tử bình thƣờng. 

 Triệu chứng cai cần sa: tâm trạng dễ thay đổi, 
bứt rứt, đau cơ (có thể không quan sát đƣợc các 
triệu chứng). 

» Tình trạng tâm thần và diện mạo bên ngoài: Hình 
thức bên ngoài cho thấy rất rõ về khả năng tự 
chăm sóc bản thân của đối tƣợng. 

» Những biến chứng phổ biến của tiêm chích: Có 
thể bị nhiễm HIV và các bệnh khác có liên quan, 
viêm gan B hoặc C, các bệnh truyền nhiễm tại 
các nốt tiêm chích hoặc lao. 

» Các vấn đề khác về sức khoẻ thƣờng gặp khác 
liên quan đến sử dụng chất gây nghiện: yếu răng, 
bệnh truyền nhiễm trên da (chấy rận, ghẻ), bệnh 
lây truyền qua đƣờng tình dục, suy dinh dƣỡng. 

 

Các xét nghiệm cần làm 

» Xét nghiệm nƣớc tiểu: đây là một biện pháp hữu 
hiệu để xác định đối tƣợng có sử dụng thuốc gây 
nghiện hay không, đặc biệt đối với đối tƣợng 
không muốn nói thật. Xét nghiệm nƣớc tiểu nên 
đƣợc thực hiện trƣớc khi bắt đầu sử dụng liệu 
pháp sử dụng thuốc thay thế, và kết quả kiểm tra 
phải sẵn sàng trƣớc khi sử dụng liều thứ 3 (nhằm 
phòng ngừa quá liều đối với những đối tƣợng 
không bị phụ thuộc ma túy khi bắt đầu liệu pháp 
sử dụng thuốc thay thế). Có thể sử dụng que thử 
nƣớc tiểu mặc dù kết quả không hoàn toàn đáng 
tin cậy. 

» Xét nghiệm huyết thanh tìm kiếm các bệnh lây 
qua đƣờng máu (HIV, viêm gan B, C). 

» Xét nghiệm các bệnh lây qua đƣờng tình dục 
(STI). 

» Xét nghiệm đờm (khi nghi ngờ nhiễm lao). 
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2.2. Các kỹ thuật can thiệp đơn giản 
 
Các cách thảo luận về sử dụng thuốc: 

» Trao đổi với đối tƣợng về việc sử dụng chất, để đối 
tƣợng có thể nói cả về những lợi ích và những mối 
nguy hại thực tế và tiềm tàng mà đối tƣợng nhận thức 
đƣợc, xoay quanh cuộc trao đổi những vấn đề quan 
trọng với cuộc sống của đối tƣợng. 

» Lái cuộc thảo luận theo hƣớng đánh giá cân bằng 
giữa tác động tích cực và tiêu cực của thuốc bằng 
giảm những lợi ích đề cao quá đáng, đồng thời đƣa ra 
một số khía cạnh tiêu cực có thể chƣa đƣợc đánh giá 
đúng. 

» Tránh tranh luận với đối tƣợng và cố gắng diễn đạt 
theo một cách khác nếu gặp sự phản kháng từ phía 
đối tƣợng - cố gắng tìm kiếm càng nhiều càng tốt sự 
hiểu biết về những tác động thực của chất kích thích 
đến cuộc sống đối với đối tƣợng ở ngay tại  thời điểm 
đó. 

» Khuyến khích đối tƣợng tự quyết định nếu muốn thay 
đổi cách sử dụng thuốc, đặc biệt sau khi đã có thảo 
luận đầy đủ về các khía cạnh tích cực và tiêu cực của 
tình trạng sử dụng chất hiện tại. 

» Nếu đối tƣợng vẫn chƣa sẵn sàng ngừng hoặc giảm 
dùng chất kích thích, yêu cầu quay trở lại vào lần 
khác để thảo luận nhiều hơn, có thể là với một thành 
viên gia đình hoặc bạn bè. 

2.3. Nhóm tự lực 

Cân nhắc khuyến cáo đối tƣợng tham gia nhóm tự lực. 
Lƣu ý trong hỗ trợ liên lạc ban đầu, ví dụ giúp đối tƣợng 
đặt lịch hẹn và đi cùng trong buổi sinh hoạt đầu tiên. 

 

2.4 Giải quyết chỗ ở và nhu cầu việc làm 

» Nếu có thể, làm việc với các cơ quan chính quyền 
địa phƣơng và các tổ chức cộng đồng để hỗ trợ công 
việc cho những ngƣời này có thể quay trở lại làm 
việc  hoặc tìm đƣợc công việc (học tập) tại địa 
phƣơng tuỳ theo nhu cầu của đối tƣợng và trình độ 
kỹ năng. 

» Nếu có thể, làm việc với các cơ quan ban nghành 
địa phƣơng để hỗ trợ về chỗ ở hoặc trợ cấp để đối 
tƣợng có thể sống độc lập nếu đối tƣợng cần. Cân 
nhắc khả năng của đối tƣợng và sự sẵn có của rƣợu 
hoặc các chất kích thích khác ở nơi đó khi giới thiệu 
chỗ ở cho đối tƣợng. 

 
 
 

 

2.5. Hỗ trợ gia đình và ngƣời chăm sóc 

Thảo luận với gia đình và ngƣời chăm sóc  về ảnh 
hƣởng của việc sử dụng chất, rối loạn sử dụng chất 
đối với bản thân đối tƣợng và các thành viên khác 
trong gia đình bao gồm cả trẻ em. Căn cứ trên ý kiến 
phản hồi của gia đình:  

» Đề xuất đánh giá nhu cầu cá nhân, xã hội và sức 
khoẻ tâm thần 

» Cung cấp thông tin cho gia đình về sử dụng thuốc 
và rối loạn sử dụng thuốc 

» Tìm hiểu nguyên nhân căng thẳng dẫn đến việc 
sử dụng chất của đối tƣợng và xác định phƣơng 
án xử trí và khuyến khích các hành vi đƣơng đầu 
hiệu quả . 

» Thông báo cho đối tƣợng, giúp họ tiếp cận với các 
nhóm hỗ  trợ (ví dụ các nhóm tự lực cho gia đình 
và ngƣời chăm sóc) và các hỗ trợ xã hội khác. 
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2.6. Chiến lƣợc  giảm tác hại  
 

» Khuyến cáo đối tƣợng về nguy hại của tiêm chích. 

» Chia sẻ thông tin làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ 
khi tiêm chính và tầm quan trọng của việc sử dụng 
bơm kim tiêm vô trùng. 

» Cung cấp thông tin về chƣơng trình trao đổi bơm kim 
tiêm hoặc những nơi cung cấp dụng cụ tiêm chích vô 
trùng. 

» Khuyến khích và đề nghị đối tƣợng làm xét nghiệm 
các bệnh lây truyền qua đƣờng máu bất cứ khi nào có 
thể. 

» Đề xuất điều trị các biến chứng do sử dụng ma tuý, 
các vấn đề sức khỏe và tâm thần khác và hỗ trợ tâm 
lý xã hội ngay cả khi đối tƣợng không muốn giảm liều 
lƣợng ma tuý vào thời điểm đó. 

» Khi đã tạo dựng đƣợc mối quan hệ với đối tƣợng, cán 
bộ tƣ vấn nên tăng cƣờng nỗ lực nhằm khuyến khích 
đối tƣợng thực hiện biện pháp điều trị rối loạn sử dụng 
ma tuý. 

2.7. Phụ nữ mang thai và cho con bú  
 

» Hỏi về chu kỳ kinh nguyệt và thông báo rằng loại thuốc 
sử dụng có thể ảnh hƣởng đến chu kỳ kinh nguyệt, đôi 
khi khiến mọi ngƣời hiểu lầm rằng dùng thuốc dẫn đến 
không thể có thai. 

» Khuyến cáo và hỗ trợ phụ nữ mang thai ngừng sử dụng 
tất cả các loại thuốc tác động đến hệ thần kinh. Nếu đã 
nghiện, thì đƣợc khuyên dùng liệu pháp thay thế - 
methadone 

» Khám sàng lọc cho trẻ sơ sinh có mẹ nghiện chất: tìm 
triệu chứng cai thuốc ở thai nhi. Nếu đúng, phải cho trẻ 
sơ sinh dùng chất gây nghiện liều thấp (ví dụ: 
morphine) hoặc các loại thuốc an thần.  

» Khuyến cáo và hỗ trợ  bà mẹ cho con bú không sử 
dụng bất kỳ loại thuốc hƣớng thần nào. 

» Khuyến cáo và hỗ trợ bà mẹ có những rối loạn do sử 
dụng thuốc nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất 6 
tháng đầu, trừ phi có ý kiến chuyên gia yêu cầu không 
đƣợc cho trẻ bú mẹ. 

» Những bà mẹ sử dụng chất gây nghiện và trẻ nên đƣợc 
hỗ trợ xã hội (nếu có thể), bao gồm đến thăm sau sinh, 
tập huấn cho cha mẹ và chăm sóc trẻ trong những lần 
đến cơ sở y tế.  
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Liệu pháp dƣợc 

3.1. Quản lý các trƣờng hợp cai nghiện thuốc 
giảm đau dạng gây nghiện  

  Cần đƣa ra cảnh báo trƣớc khi thực hiện cai thuốc gây 
nghiện, đặc biệt với những đối tƣợng tiêm chích. Khi đạt 
đƣợc kết quả cai ở mức sử dụng chất gây nghiện liều thấp 
nếu đối tƣợng sử dụng lại chất gây nghiện rất dễ gặp phải 
nguy hiểm do quá liều. Việc cai nghiện đƣợc thực hiện tốt 
nhất khi đi cùng chƣơng trình phục hồi chức năng tại cộng 
đồng. Để thay thế, đối tƣợng có thể đƣợc xem xét tham gia 
vào chƣơng trình điều trị duy trì bằng thuốc đồng vận ma túy 
methadone hoặc buprenorphine. Khi đối tƣợng đã quyết 
định sẽ cai nghiện, thông báo cho đối tƣợng về các triệu 
chứng sẽ gặp, quá trình cai thuốc và lựa chọn 1 trong các 
biện pháp sau: 

» Buprenorphine:  kê Buprenorphine ngậm dƣới lƣỡi với 
liều từ 4 – 16mg/ngày từ 3 – 14 ngày. Trƣớc khi bắt đầu 
điều trị bằng buprenorphine, cần chờ đợi cho đến khi 
thấy rõ các triệu chứng cai thuốc (ít nhất 8h sau khi sử 
dụng heroin liều cuối cùng hoặc ít nhất 24 – 48h sau liều 
methadone cuối) bởi sẽ có những nguy hiểm xảy ra do 
thuốc sẽ thúc đẩy mạnh thêm hội chứng cai. Các đối 
tƣợng có chỉ định đối với thuốc an thần khác cần đƣợc 
chăm sóc đặc biệt.  

» Methadone đƣợc uống với liều ban đầu 15 – 20mg, tăng lên 
tới mức 30mg/ngày nếu cần, sau đó giảm dần cho đến 
ngừng hẳn trong 3 – 10 ngày. Các đối tƣợng có chỉ định đối 
với thuốc an thần khác cần đƣợc chăm sóc đặc biệt.  

» Clonidine hoặc lofexidine đƣợc cho sử dụng với liều 0,1 – 
0,15mg, 3 lần/ngày (tuỳ theo cân nặng). Các tác dụng 
khác là hoa mắt và giảm đau. Điều trị các triệu chứng: ví 
dụ điều trị buồn nôn với thuốc chống nôn, điều trị đau với 
thuốc giảm đau đơn giản và chứng mất ngủ với thuốc an 
thần nhẹ. Theo dõi huyết áp chặt chẽ.  

3.2. Quản lý các trƣờng hợp cai nhóm thuốc 
an thần benzodiazepine 

Cai nghiện bằng thuốc an thần benzodiazepine với liều 
giảm dần trong 8 – 12 tuần và chuyển dạng sang loại 
thuốc an thần có tác dụng dài; kết hợp với hỗ trợ tâm lý 
xã hội 

Nếu có các triệu chứng cai thuốc nghiêm trọng với đối 
tƣợng sử dụng benzodiazepine (hoặc xảy ra không 
theo dự kiến do dừng thuốc đột ngột) : TƢ VẤN 

CHUYÊN GIA  hoặc một cán bộ chuyên môn về việc 
tăng liều benzodiazepine và cho nhập viện 

 Tránh kê đơn thuốc an thần benzodiazepine cho 
các bệnh nhân ngoại trú không kiểm soát đƣợc chỗ ở. 

 

3.3 Cai nghiện các loại thuốc gây nghiện khác 
(thuốc kích thích amphetamine, cần sa, 
cocain) 

» Quản lý các triệu chứng cai thuốc khi xuất hiện, ví 
dụ: điều trị buồn nôn với thuốc chống nôn, triệu 
chứng đau với thuốc giảm đau đơn giản, mất ngủ 
với các thuốc an thần nhẹ 

» Duy trì điện giải 

» Tránh giam cầm đối tƣợng 

» Cho phép đối tƣợng rời cơ sở y tế nếu mong muốn 

» Các triệu chứng trầm cảm có thể xảy ra sau hoặc 
trong giai đoạn cai thuốc và đối tƣợng có thể có các 
triệu chứng trầm cảm từ trƣớc. Cảnh báo về nguy cơ 
tự sát. 

3.4. Tiếp tục điều trị và hỗ trợ sau cai 
nghiện  

Tiếp tục điều trị, hỗ trợ và giám sát sau khi cai 
nghiện thành công, bất kể cai nghiện ở cơ sở nào 
trong khu vực điều trị hay đã về cộng đồng.  

 

3.5. Điều trị duy trì bằng thuốc thay thế  
(OST) 

Điều trị duy trì bằng thuốc giảm đau có chứa 
opioid cần phải bám sát hƣớng dẫn chuẩn quốc 
gia (không đƣợc sử dụng nếu chƣa có chuẩn quốc 
gia). Đặc điểm của phƣơng pháp này là sử dụng 
thuốc gây nghiện có tác dụng dài, ví dụ nhƣ 
methadone và buprenorphine trên cơ sở giám sát 
hàng ngày. Có những bằng chứng rõ ràng  là sử 
dụng các liệu pháp thay thế với methadone và 
buprenorphine  có  hiệu quả giảm sử dụng ma tuý 
bất hợp pháp, giảm tỷ lệ tử vong, giảm sự lan 
truyền của HIV và tỷ lệ phạm tội, cải thiện sức 
khỏe thể chất và tâm thần cũng nhƣ các chức 
năng xã hội.  

Giám sát: Sử dụng thuốc trong điều trị duy trì nếu 
không kiểm soát tốt cũng có thể dẫn đến nguy cơ 
lạm dụng và dùng sai mục đích. Nhất thiết phải 
giám sát liều lƣợng sử dụng.  
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Tự tử là hành động chủ ý giết hại bản thân. Tự làm hại bản thân 
mang nghĩa rộng hơn, nhƣ cố ý đầu độc hoặc tự gây thƣơng tích 
cho cơ thể, điều có thể dẫn đến hoặc không dẫn đến cái chết. Với 
bất kì ngƣời nào ở lứa tuổi trên 10 tuổi đang trải qua bất kỳ vấn đề 
nào liệt kê dƣới đây, cần hỏi họ về ý nghĩ hoặc dự định thực hiện 
hành vi tự làm hại bản thân xảy ra trong tháng qua hoặc về hành 
động tự làm hại bản thân đã thực hiện trong năm qua: 

» Mắc bất kì bệnh nào trong nhóm bệnh đã nêu (xem Sơ đồ Tổng 
thể mhGAP-IG); 

» Đau mạn tính; 

» Căng thẳng cảm xúc cấp tính. 

Đánh giá ý nghĩ, kế hoạch và hành vi tự làm hại bản thân khi tiếp 
xúc lần đầu tiên, và đánh giá định kì sau đó nếu cần thiết. Lƣu tâm 
đến tình trạng tâm thần và căng thẳng cảm xúc của đối tƣợng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUI 

 

     Tự hại/ Tự sát 

 
Hỏi đối tƣợng các thông tin về việc họ tự làm 
hại bản thân KHÔNG góp phần kích động 
hành vi này. Nó giúp làm giảm sự lo âu liên 
quan tới ý nghĩ hoặc hành vi tự làm hại bản 
thân, và giúp đối tƣợng cảm thấy họ đƣợc lắng 
nghe. Hãy cố gắng tạo dựng niềm tin với đối 
tƣợng trƣớc khi đặt ra các câu hỏi. Khi hỏi, nên 
xoay quanh việc giúp đối tƣợng diễn giải đƣợc 
lý do tại sao họ tự làm hại bản thân. 
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SUI1 

 

     Tự hại/Tự sát 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

Nếu đối tƣợng cần có sự 
can thiệp y tế khẩn cấp 
là hậu quả của hành vi tự 
làm hại bản thân, cần: 
 

 

1. Đối tƣợng đã từng tự hại nghiêm trọng 
cho bản thân bao giờ chƣa?  

Quan sát các bằng chứng của việc tự gây thƣơng 
tích: 
 
Tìm hiểu: 
» Dấu hiệu ngộ độc hoặc nhiễm độc 
» Dấu hiệu/triệu chứng cần có can thiệp về y 

tế, nhƣ: 

 Chảy máu từ vết thƣơng tự gây ra 

 Bất tỉnh 

 Hôn mê sâu 
 
Và hỏi về: 
» Ngộ độc gần đây hoặc các hành vi tự làm hại 

bản thân khác 

» Xử lý y tế vết thƣơng hoặc ngộ độc.  
» Nếu bị ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính, làm theo các 

bƣớc Kiểm soát Ngộ độc Thuốc trừ sâu » SUI 2.3 
» Nếu cần phải nhập viện điều trị, tiếp tục theo dõi chặt 

chẽ để đề phòng đối tƣợng tiếp tục tự tử. 
 

 

CÓ 

Nếu KHÔNG, đánh giá 
nguy cơ xảy ra hành 
động tự làm hại bản 
thân/tự tử 

KHÔNG Trong mọi trƣờng hợp: 
Để đối tƣợng ở nơi an toàn, dễ tìm kiếm sự giúp đỡ tại cơ 
sở y tế (không để đối tƣợng một mình) 
 
» Quan tâm đến đối tƣợng đã có hành vi tự làm hại bản 

thân » SUI 2.1 
» Đề xuất và thực hiện hỗ trợ tâm lý xã hội » SUI 2.2 
» Tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia tâm thần (nếu có 

thể).  
» Duy trì liên lạc và theo dõi thƣờng xuyên » SUI 2.4 
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Nếu đối tƣợng: 
» hiện đang có ý nghĩ hoặc 

dự định tự tử/tự hại bản 
thân 

  HOẶC 
» đã từng có ý nghĩ hoặc dự 

định tự làm hại bản thân 
trong tháng vừa qua, hoặc 
đã từng tự hại bản thân 
trong năm qua, và đối 
tƣợng đang rất kích động, 
bạo lực, bực bội hoặc khép 
kín ở mức độ nghiêm trọng  

Có các nguy cơ tự tử/tự hại 
 

 

2. Đối tƣợng có nguy cơ tự hại/tự sát 
cao không?  

Hỏi đối tƣợng và ngƣời chăm sóc về: 
» Hiện tại đối tƣợng có ý nghĩ hoặc dự 

định tự tử hoặc tự hại bản thân hay 
không 

» Trong tháng qua, đối tƣợng có ý nghĩ 
hoặc kế hoạch tự hại không, hoặc 
trong năm qua đã có hành vi tự hại 
chƣa 

» Khả năng tiếp cận với các phƣơng tiện 
có thể sử dụng vào mục đích tự làm 
hại bản thân 

 
Hãy tìm hiểu các vấn đề sau: 
» Sang chấn tâm lý nặng 
» Mất hy vọng 
» Kích động thái quá 
» Bạo lực 
» Hành vi khép kín 
» Cách ly xã hội 
 

 

» Hãy thực hiện các phƣơng án đề phòng sau đây:  

 Loại bỏ những phƣơng tiện mà đối tƣợng có thể sử 
dụng vào mục đích tự hại bản thân  

 Tạo một môi trƣờng an toàn và dễ tìm kiếm sự 
giúp đỡ, nếu có thể, hãy sắp xếp cho đối tƣợng 
một phòng riêng biệt, yên tĩnh trong khi chờ đợi 

 Không để đối tƣợng một mình 

 Giám sát và cắt cử một cán bộ hoặc ngƣời nhà 
trông chừng để đảm bảo sự an toàn cho đối tƣợng 

 Quan tâm đến trạng thái tinh thần và các sang 
chấn tâm lý của đối tƣợng 

 
» Đề xuất và thực hiện tƣ vấn tâm lý  » SUI 2.2 
» Tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia tâm thần (nếu có 

thể)  
» Duy trì liên lạc và theo dõi thƣờng xuyên » SUI 2.4 
 

 

CÓ 

Nếu không tồn tại nguy cơ dẫn 
đến hành vi tự tử/tự làm hại 
bản thân, nhƣng đối tƣợng đã 
từng có ý nghĩ hoặc dự định 
thực hiện hành vi tự làm hại 
bản thân trong tháng vừa qua, 
hoặc đã từng thực hiện hành vi 
này trong năm qua 
 

 

KHÔNG 

SUI1 

 

     Tự hại/Tự sát 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

» Đề xuất và thực hiện hỗ trợ tâm lý xã hội » SUI 2.2 
» Tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia tâm thần (nếu có 

thể)  
» Duy trì liên lạc và theo dõi thƣờng xuyên » SUI 2.4 
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Nếu đối tƣợng hiện có 
các vấn đề này 

3. Đối tƣợng hiện có bị rối loạn tâm thần, thần 
kinh hoặc rối loạn sử dụng chất ƣu tiên nào 
không?  
(xem biểu đồ mhGAP-IG) 

» Trầm cảm 
» Rối loạn sử dụng rƣợu hoặc nghiện ma túy 
» Rối loạn lƣỡng cực 
» Loạn thần 
» Động kinh 
» Rối loạn hành vi 

 

Kiểm soát các dấu hiệu hiện tại (xem các chƣơng 
liên quan) cùng với hƣớng dẫn đã mô tả tại hai mục 
trƣớc. 

 

CÓ 

Kiểm soát đau và điều trị y tế các bệnh liên quan 

SUI1 

 

     Tự hại/Tự sát 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

5. Đối tƣợng có các triệu chứng cảm xúc 
nghiêm trọng cần thực hiện điều trị lâm sàng 
hay không?  

4. Đối tƣợng có bị đau mạn tính không?  Nếu có bị đau mạn tính 

 

CÓ 

Nếu CÓ, 
Cần áp dụng thêm các 
biện pháp điều trị lâm 
sàng để giải quyết các 
triệu chứng  

CÓ 

Xem chƣơng  Các vấn đề cơ thể hoặc cảm không 
giải thích đƣợc » OTH  

 

» Gặp khó khăn khi làm các công việc thƣờng ngày, 
học tập, hoạt động xã hội hoặc cá nhân 

» Có biểu hiện sang chấn hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ 
thƣờng xuyên 

» Thƣờng xuyên tự dùng thuốc điều trị căng thẳng cảm 
xúc hoặc các phàn nàn cơ thể không giải thích đƣợc.  
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Tƣ vấn và điều trị 
 

2.1. Quan tâm đến đối tƣợng có hành vi tự 
làm hại bản thân 

Tại cơ sở y tế, để đối tƣợng ở nơi an toàn và dễ có đƣợc 
sự giúp đỡ khi cần thiết (không để đối tƣợng một mình). 
Nếu đối tƣợng cần chờ đến lƣợt mình, nên đƣa họ đến 
địa điểm ít có những yếu tố có thể làm cho họ buồn 
rầu, nếu đƣợc, hãy sắp xếp cho đối tƣợng một phòng 
riêng biệt, yên tĩnh, có sự giám sát và liên lạc thƣờng 
xuyên với một cán bộ hoặc thành viên gia đình để đảm 
bảo an toàn. 

» Lấy đi mọi phƣơng tiện có thể gây tổn thƣơng cho 
bệnh nhân.  

» Tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia tâm thần (nếu 

có thể).  

» Nếu không có sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm thần, 
khuyến khích gia đình, bạn bè, những ngƣời có liên 
quan hoặc những tổ chức cộng đồng cùng theo 
dõi, hỗ trợ đối tƣợng trong suốt giai đoạn nguy cơ. 
» SUI 2.2 

» Điều trị cho đối tƣợng với sự quan tâm, tôn trọng, 
đảm bảo riêng tƣ tƣơng tự nhƣ những ngƣời khác, 
nhƣng cần đặc biệt lƣu tâm đến những sang chấn 
tâm lý liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân. 

» Nếu đối tƣợng yêu cầu, cho phép ngƣời nhà hỗ trợ 
trong quá trình đánh giá và điều trị, trừ khâu đánh 
giá tâm lý chỉ nên tiến hành giữa đối tƣợng và nhân 
viên y tế nhằm tìm hiểu đƣợc các vấn đề hoặc mối 
quan tâm mang tính chất riêng tƣ. 

» Trợ giúp về tinh thần cho ngƣời thân/ngƣời chăm 
sóc nếu họ cần. 

» Chăm sóc thƣờng xuyên. 

» Nếu ở bệnh viện đa khoa, không nên để đối tƣợng 
điều trị tại các khoa phòng ngoài chuyên khoa tâm 
thần, kể cả với mục đích ngăn ngừa hành vi tự hại 
của đối tƣợng. Nếu thấy nhập viện điều trị (các vấn 
đề khác ngoài tâm thần) là cần thiết nhằm khắc 
phục các hậu quả từ hành vi tự làm hại bản thân, 
cần theo dõi đối tƣợng một cách chặt chẽ để ngăn 
ngừa tái diễn hành vi tự hại trong quá trình nằm 
viện. 

» Nếu kê đơn thuốc: 

 Dùng những thuốc ít có khả năng gây nguy hại 
kể cả khi uống quá liều; 

 Chỉ kê liều đủ dùng trong thời gian ngắn (ví dụ: 
mỗi đợt 1 tuần). 

 
 

2.2. Đề xuất và thực hiện hỗ trợ tâm lý xã hội 

Đề xuất hỗ trợ tâm lý xã hội 

» Đề xuất với đối tƣợng về việc hỗ trợ họ. 

» Tìm hiểu về các lý do và phƣơng thức để sống sót. 

» Nhấn mạnh các ƣu điểm của bản thân đối tƣợng 
bằng cách động viên họ tự nói về cách thức họ đã 
giải quyết vấn đề này nhƣ thế nào khi nó xảy ra 
trƣớc đây. 

» Trong trƣờng hợp có đủ nhân lực, nên cân nhắc áp 
dụng liệu pháp “giải quyết vấn đề” khi làm việc với 
đối tƣợng đã có hành vi tự hại trong năm vừa qua. 
» INT 

Thực hiện trợ giúp tâm lý xã hội 

» Khi vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn 
đến hành vi tự làm hại bản thân, cần khuyến 
khích gia đình, bạn bè, những ngƣời quan tâm 
đến đối tƣợng và những cơ quan khác cùng vào 
cuộc để theo dõi đối tƣợng một cách chặt chẽ. 

» Khuyên đối tƣợng và (những) ngƣời chăm sóc 
nên hạn chế không cho đối tƣợng tiếp xúc với các 
phƣơng tiện có thể dùng để tự hại (ví dụ, thuốc trừ 
sâu, các chất độc, thuốc, súng các loại) trong khi 
đối tƣợng đang có ý nghĩ, dự định và hành vi tự 
hại. 

» Huy động tối đa sự hỗ trợ của các nguồn lực tại 
cộng đồng: ngƣời thân, bạn bè, ngƣời quen, đồng 
nghiệp, lãnh đạo tôn giáo, hoặc tổ chức cộng 
đồng, trung tâm trợ giúp khi khủng hoảng hoặc 
trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần tại địa 
phƣơng. 

» Phổ biến cho ngƣời chăm sóc và gia đình biết 
việc hỏi han đối tƣợng về hành vi tự tử sẽ có tác 
dụng giảm bớt lo âu xoay quanh vấn đề cảm xúc 
bản thân, giúp đối tƣợng cảm thấy đƣợc chia sẻ 
và lắng nghe. 

» (Những) ngƣời chăm sóc cho đối tƣợng có nguy 
cơ tự hại thƣờng sống trong trạng thái vô cùng 
căng thẳng. Hãy hỗ trợ về tinh thần cho ngƣời 
thân/ngƣời chăm sóc khi họ cần. 

» Động viên ngƣời chăm sóc rằng mặc dù có thể họ 
cảm thấy nản lòng, hãy cố gắng tránh biểu hiện 
thái độ hằn học hoặc chỉ trích đối với đối tƣợng. 

SUI2 

 

     Tự hại/Tự sát 

         Chi tiết Can thiệp   
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Tƣ vấn và điều trị 
 

2.3. Xử trí ngộ độc thuốc trừ sâu 

» Nếu cơ sở y tế có phƣơng tiện và kĩ năng giải 
quyết các trƣờng hợp ngộ độc thuốc trừ sâu ở 
mức cơ bản, hãy làm theo hƣớng dẫn của Tổ 
chức Y tế Thế giới về Xử lý lâm sàng đối với 
các trƣờng hợp ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính 
(http://www.who.int/mental_health/prevention/
suicide/pesticides_intoxication.pdf). 

Nếu không, nhanh chóng chuyển bệnh nhân 
đến cơ sở có các điều kiện sau: 

 

 có kĩ năng và kiến thức trong hồi sức và 
đánh giá các đặc điểm lâm sàng của tình 
trạng ngộ độc thuốc trừ sâu 

 có kĩ năng và kiến thức thực hiện kiểm soát 
đƣờng thở, đặc biệt là kĩ thuật đặt nội khí 
quản; 

 dùng atropine và các thuốc tiêm tĩnh mạch 
(i.v.) nếu thấy dấu hiệu ngộ độc thuốc trừ 
sâu cholinergic; 

 dùng các thuốc chứa diazepam và các 
thuốc tiêm tĩnh mạch (i.v.) nếu thấy có dấu 
hiệu co giật 

» Cần cân nhắc sử dụng than hoạt tính nếu đối 
tƣợng còn tỉnh táo và đến cơ sở y tế trong 
vòng 1 giờ kể từ khi uống thuốc trừ sâu, và 
chấp thuận với phƣơng pháp điều trị. 

» Không ép bệnh nhân nôn. 

» Không nên cho uống qua đƣờng miệng. 

2.4. Duy trì liên lạc và theo dõi thƣờng xuyên 

» Duy trì liên hệ thƣờng xuyên (qua điện thoại, đến 
nhà, gửi thƣ hoặc bƣu thiếp) ở mức độ thƣờng 
xuyên sau khi điều trị (ví dụ: liên lạc hàng tuần 
trong 2 tháng đầu) và thƣa hơn khi đối tƣợng có 
tiến triển tốt (liên lạc 1 lần cứ mỗi 2-4 tuần sau 
đó). Có thể duy trì liên lạc lâu hơn hoặc nhiều hơn 
nếu thấy cần thiết   

» Duy trì theo dõi khi nhận thấy các nguy cơ dẫn 
đến tự tử vẫn còn tồn tại. Mỗi khi liên hệ với đối 
tƣợng, nên định kì đánh giá ý nghĩ và dự định thực 
hiện hành vi tự tử của đối tƣợng. Nếu nguy cơ có 
thể xảy ra, xem phần Các nguy cơ xảy ra hành vi 
tự hại/tự tử thuộc mục Hƣớng dẫn Đánh giá và 
Quản lý » SUI 1 

 

 
 
 
 

SUI2 

 

     Tự hại/Tự sát 

         Chi tiết Can thiệp   

2.5.  Phòng ngừa tự tử 

Ngoài việc đánh giá và kiểm soát lâm sàng các bệnh 
cần giải quyết, cán bộ y tế cấp cơ sở/cấp huyện có thể 
triển khai các hành động dự phòng tự tử: 
 
» Hạn chế khả năng tiếp cận các phƣơng tiện mà cá 

nhân có thể sử dụng vào mục đích tự hại bản thân 
(thuốc trừ sâu, súng các loại, các địa điểm ở cao so 
với mặt đất) 

 Tích cực hoạt động tại tuyến cơ sở để nhận biết 
các phƣơng án khả thi và phù hợp tại địa phƣơng 
để triển khai các biện pháp can thiệp tại cấp cộng 
đồng nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các 
phƣơng tiện có thể sử dụng cho hành vi tự tử 

 Xây dựng mối quan hệ giữa ngành y tế và các 
ngành khác 

» Xây dựng chính sách hạn chế tình trạng lạm dụng 
rƣợu nhƣ là một biện pháp phòng ngừa tự tử, đặc 
biệt tại những địa phƣơng có tỷ lệ sử dụng rƣợu cao 

» Hỗ trợ và khích lệ các cơ quan truyền thông tham 
gia hoạt động phòng chống tự tử 

 Tránh sử dụng ngôn ngữ quá giật gân hoặc cố ý 
bình thƣờng hóa vấn đề tự tử, tránh đề cập ở khía 
cạnh coi tự tử nhƣ một phƣơng thức để giải quyết 
các vấn đề. 

 Tránh đăng các hình ảnh minh họa và mô tả kĩ 
lƣỡng những phƣơng pháp đã đƣợc sử dụng để tự 
tử. 

 Cung cấp các địa chỉ, mọi ngƣời có thể tìm kiếm 
sự giúp đỡ lúc cần thiết. 
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Những đối tƣợng có “Các vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải 
thích đƣợc”, theo phân loại của mhGAP-IG, thƣờng có biểu hiện lo 
âu, trầm cảm hoặc các triệu chứng về cơ thể không lý giải đƣợc 
nguyên nhân. Họ không có bất kì dấu hiệu nào trong những dấu hiệu 
đã đƣợc đề cập đến trong các phần trƣớc của tài liệu này (trừ một số 
mục có thể thuộc phần tự hại). Những đối tƣợng loại này đa phần 
nằm trong trạng thái sang chấn ở mức “thông thƣờng” hoặc gặp một 
loại rối loạn tâm thần nào đó không đƣợc đề cập đến trong mhGAP-
IG (ví dụ: các rối loạn về cơ thể, trầm cảm thể nhẹ, trầm cảm cấp 
tính/trầm uất, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn stress 
sau sang chấn, phản ứng stress cấp tính, rối loạn thích nghi). 

 
Tài liệu này không đƣa ra hƣớng dẫn sử dụng các thuốc tâm thần để 
quản lý “Các vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc”. 
Tuy nhiên, một phần nhỏ đối tƣợng thuộc nhóm này có thể đạt tình 
trạng khá hơn khi sử dụng thuốc, nếu thuốc kê đơn bởi cán bộ y tế có 
chuyên môn tốt và đã đƣợc đào tạo chẩn đoán và điều trị các dấu 
hiệu chƣa đƣợc liệt kê trong tài liệu này. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTH 

 

     Các vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc 

 

» Không áp dụng phần này nếu đối tƣợng có 
dấu hiệu của bất kì một trong các bệnh đã 
đề cập đến trong mhGAP-IG (trừ phần “tự 
hại bản thân”) 

» Chỉ dùng đến phần này nếu đã loại trừ 
chính xác đƣợc các biểu hiện của “trầm 
cảm thể vừa-nặng” (» DEP) 
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         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

OTH1      Các vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc 

 

Nếu CÓ 

 
1. Đối tƣợng có bị trầm cảm thể vừa-

nặng hoặc các bệnh khác (không phải 
“tự hại”) hay không?  

» Kiểm tra sức khỏe tổng quát và làm các xét 
nghiệm cần thiết 

 

» Kết thúc phần này, chuyển sang chƣơng thích hợp.  

 

CÓ 

Nếu CÓ 

 

KHÔNG 

2. Đối tƣợng có bệnh thực thể giải thích 
đƣợc các triệu chứng này không?  

Nếu KHÔNG 

CÓ 

Trong mọi trƣờng hợp: 

» KHÔNG kê thuốc chống trầm cảm hoặc benzodiazepines.  
» KHÔNG điều trị bằng cách tiêm hoặc sử dụng biện pháp ít 

hiệu quả (nhƣ bổ sung vitamin).  
» Xử trí các yếu tố gây stress tâm lý mà đối tƣợng đang gặp phải 
» Với nhóm vị thành niên và ngƣời trƣởng thành: 

- Xử trí việc tự dùng thuốc không phù hợp để giải quyết vấn 
đề. 

- Khuyến khích đối tƣợng tái hòa nhập vào các hoạt động 
xã hội » DEP 2.3 

- Nếu có thể, cân nhắc sử dụng một trong các biện pháp 
điều trị sau đây: bài tập vận động cơ thể đƣợc thiết kế sẵn, 
» DEP 2.4, liệu pháp hành vi, bài tập thƣ giãn, hoặc điều 
trị bằng phƣơng pháp giải quyết vấn đề. » INT 

- Theo dõi. THAM VẤN CHUYÊN GIA TÂM THẦN  nếu 
nhận thấy đối tƣợng không có tiến triển hoặc nếu đối 
tƣợng (hoặc cha mẹ họ) yêu cầu có thêm các biện pháp 
can thiệp mạnh mẽ hơn. 

» Kết thúc phần này.  

» Thực hiện điều trị và theo dõi các bệnh liên quan.  
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Nếu CÓ 

 

3. Đối tƣợng có gặp phải các yếu tố 
gây stress nặng (mất mát, sự kiện 
gây sang chấn) gần đây không?  

» Giải quyết cả các vấn đề tinh thần và cơ thể không giải thích đƣợc (nhƣ ở trên)  
và các nguy cơ có thể gây ra hành vi tự hại bản thân. » SUI 1 

 

CÓ 

Nếu CÓ 

 

4. Có các dấu hiệu rõ rệt của triệu 
chứng cơ thể không giải thích đƣợc 
không?  

CÓ Làm theo những lời khuyên trên (áp dụng với TÂT CẢ các trƣờng hợp), cộng thêm: 
» Nếu mất ngƣời thân: chia buồn/điều chỉnh và phục hồi sự kết nối của đối tƣợng 

với các tổ chức xã hội. » DEP 2.3 
» Trƣờng hợp sang chấn cấp tính bộc phát sau sự kiện đau buồn gần đây, hãy 

thực hiện: tƣ vấn tâm lý (sơ cấp cứu tâm thần) cho đối tƣợng, ví dụ: lắng nghe 
nhƣng không gắng ép đối tƣợng phải nói, đánh giá nhu cầu và mối quan tâm 
của đối tƣợng, đảm bảo các nhu cầu thực thể của họ đƣợc đáp ứng đầy đủ, thực 
hiện hoặc thúc đẩy trợ giúp xã hội và bảo vệ đối tƣợng khỏi các nguy cơ gây tổn 
thƣơng. 

» KHÔNG truy vấn tâm lý (ví dụ, không cố gắng làm rõ ràng mọi chuyện bằng 
cách yêu cầu đối tƣợng tóm tắt lại một cách hệ thống các nhận định, cảm nghĩ, 

những phản ứng tâm lý họ đã trải qua trong sự kiện gây stress gần đây).  

 

Làm theo những lời khuyên trên (áp dụng với TÂT CẢ các trƣờng hợp), cộng thêm: 
» Tránh không thực hiện các xét nghiệm y học/ chuyển tuyến không cần thiết và 

không đề nghị đối tƣợng sử dụng placebo (các chất vô hại đƣợc dùng nhƣ là 

thuốc để làm yên lòng ngƣời bệnh).  
» Hiểu rằng các triệu chứng của đối tƣợng không phải là “sự tƣởng tƣợng”. 
» Thông báo cho đối tƣợng các kết quả khám/xét nghiệm, giúp đối tƣợng biết họ 

không có bệnh tật gì nghiêm trọng, tuy nhiên quan trọng là cần giải quyết các 
triệu chứng sang chấn của họ. 

» Yêu cầu đối tƣợng mô tả chi tiết các triệu chứng cơ thể của họ. 
» Giải thích về sự ảnh hƣởng của các trạng thái tinh thần đến các cảm giác thuộc 

về cơ thể (nhƣ đau bụng, căng cơ), hỏi đối tƣợng xem họ đánh giá có khả năng 
trạng thái tinh thần nào của họ tác động đến những cảm giác cơ thể.  

» Khích lệ đối tƣợng tiếp tục (hoặc dần dần quay lại) nếp sinh hoạt bình thƣờng. 
» Khuyến khích đối tƣợng quay lại tƣ vấn nếu các triệu chứng trở nên xấu hơn. 

 

         Hƣớng dẫn Đánh giá và Quản lý   

OTH1      Các vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc 

 

Nếu CÓ 

 

CÓ 

5. Đối tƣợng đã từng (a) có ý nghĩ 
hoặc dự định thực hiện hành vi tự 
tử/tự hại trong tháng vừa qua, hoặc 
(b) đã thực hiện hành vi tự hại 
trong năm qua hay không?  
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Theo mhGAP-IG, thuật ngữ “Các liệu pháp điều trị tâm lý xã hội 
nâng cao” chỉ các biện pháp can thiệp mà cán bộ y tế phải dành 
nhiều thời gian để hiểu đối tƣợng và cần nhiều thời gian hơn nữa 
để thực hiện phƣơng án can thiệp. Những liệu pháp này có thể 
đƣợc áp dụng tại các cơ sở không chuyên, nhƣng cần có đủ nhân 
lực và thời gian. 
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Các liệu pháp mô tả trong phần này có cả can thiệp 
về tâm lý và can thiệp về xã hội, đòi hỏi một sự đầu 
tƣ đáng kể về mặt thời gian. Một số can thiệp đƣợc 
biết đến dƣới tên gọi liệu pháp tâm lý hoặc điều trị 
tâm lý. Trên thế giới, các dạng điều trị này có xu 
hƣớng đƣợc thực hiện bởi nhà chuyên môn y đã qua 
đào tạo. Tuy nhiên, nhân viên không có chuyên 
môn nhƣng đã qua đào tạo và đƣợc giám sát đầy đủ 
vẫn có thể triển khai các biện pháp này. Những liệu 
pháp tâm lý này đa phần đƣợc triển khai định kì 
hàng tuần, kéo dài một vài tháng, sử dụng hình thức 
tƣ vấn cá nhân hoặc tƣ vấn nhóm. 

Một số can thiệp, nhƣ liệu pháp nhận thức hành vi 
và liệu pháp tâm lý cá nhân đã đƣợc các cán bộ y tế 
cộng đồng ở các nƣớc có thu nhập thấp thực hiện 
thành công, nằm trong thiết kế của các chƣơng trình 
nghiên cứu, nơi tạo điều kiện cho họ có thời gian 
học hỏi và thực hành các kĩ năng can thiệp dƣới sự 
hƣớng dẫn và giám sát. Những điển hình này cho 
thấy các liệu pháp này hoàn toàn có thể đƣợc thực 
hiện tại cộng đồng và do nhân viên không có 
chuyên môn, do đó khả năng nhân rộng mô hình ra 
các phạm vi lớn hơn là có thể. 

Tuy nhiên, việc nhân rộng đòi hỏi sự đầu tƣ. Các 
nhà quản lý y tế cần có chiến lƣợc điều động nhân 
sự phù hợp để thực hiện công tác can thiệp và chăm 
sóc các rối loạn tâm thần, thần kinh và rối loạn sử 
dụng chất nhằm đảm bảo ngƣời dân có khả năng 
tiếp cận rộng rãi với các liệu pháp đƣợc mô tả trong 
phần này. 

Dƣới đây là mô tả tóm tắt các can thiệp (sắp xếp 
theo thứ tự bảng chữ cái) và đều đƣợc kí hiệu là INT, 
ngụ ý rằng việc thực hiện đòi hỏi tƣơng đối nhiều 
nhân lực. Ngoài ra, cần phải phát triển chƣơng trình 
cụ thể và tài liệu tập huấn dành cho nhân viên 
không có chuyên môn để họ có thể triển khai đƣợc 
công việc. 

Kích thích hành vi 

Kích thích hành vi, một thành phần của liệu pháp nhận thức 
hành vi sử dụng trong điều trị trầm cảm, là một biện pháp điều 
trị tâm lý chú trọng việc lập ra kế hoạch hoạt động để khuyến 
khích đối tƣợng không tiếp tục né tránh các hoạt động mang lại 
tác động tốt đến tình hình bệnh tật. mhGAP-IG khuyến cáo có 
thể sử dụng liệu pháp này trong điều trị trầm cảm (trong đó 
gồm cả giai đoạn trầm cảm của rối loạn lƣỡng cực) và các vấn 
đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc. 

 

Liệu pháp hành vi nhận thức (CBT) 

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) dựa trên nguyên lý “cảm 
xúc bị ảnh hƣởng bởi ý nghĩ và hành vi”. Ngƣời bị rối loạn tâm 
thần thƣờng có xu hƣớng suy nghĩ sai lệch so với thực tế, và 
nếu không đƣợc điều chỉnh sẽ dẫn đến các hành vi vô nghĩa. 
Một CBT điển hình thƣờng bao gồm 2 phần: nhận thức (giúp 
đối tƣợng phát triển khả năng xác định và đối mặt với các ý 
nghĩ tiêu cực không thực tế) và hành vi. mhGAP-IG khuyến cáo 
sử dụng liệu pháp này trong điều trị trầm cảm (trong đó gồm cả 
trầm cảm lƣỡng cực), rối loạn hành vi, rối loạn sử dụng rƣợu 
hoặc rối loạn sử dụng chất, ngoài ra có thể dùng cho điều trị 
loạn thần  khi bệnh đã qua khỏi giai đoạn cấp tính. 

 

Liệu pháp tạo dựng thói quen (contingency 
management) 

Liệu pháp tạo dựng thói quen đƣợc xây dựng phù hợp cho riêng 
từng đối tƣợng bằng cách khuyến khích khen thƣởng mỗi khi 
đối tƣợng làm đƣợc các hành vi mong muốn (ví dụ: đối tƣợng 
tuân thủ tham gia điều trị,tránh sử dụng các chất có hại). Việc 
khen thƣởng các hành vi đã đạt đƣợc sẽ ngày càng giảm đi 
theo thời gian bởi các hành vi đó đã hình thành thói quen một 
cách tự nhiên. mhGAP-IG khuyến cáo có thể sử dụng liệu pháp 
này trong điều trị rối loạn sử dụng rƣợu hoặc rối loạn nghiện 
chất. 

Liệu pháp gia đình hoặc tƣ vấn gia đình 

Liệu pháp gia đình/tƣ vấn gia đình nên khuyến khích 
sự tham gia của đối tƣợng (nếu có thể). Liệu pháp 
này cần nhiều (thƣờng trên 6) buổi tƣ vấn trong 
nhiều tháng. Có thể tổ chức tƣ vấn cho gia đình của 
một đối tƣợng hoặc một nhóm gia đình. Liệu pháp 
gia đình có chức năng hỗ trợ, giáo dục hoặc điều trị. 
Trong đó thƣờng thực hiện giải quyết vấn đề mà gia 
đình gặp phải theo nguyên tắc thỏa hiệp hoặc kiểm 
soát các mâu thuẫn. mhGAP-IG khuyến cáo có thể 
sử dụng liệu pháp này trong điều trị loạn thần, rối 
loạn sử dụng rƣợu hoặc rối loạn sử dụng chất. 

 

Liệu pháp tâm lý cá nhân (IPT) 

Liệu pháp tâm lý cá nhân hỗ trợ là một biện pháp 
điều trị tâm lý giúp đối tƣợng nhận biết và xác định 
các vấn đề của họ trong mối quan hệ với gia đình, 
bạn bè, bạn đời và những ngƣời khác. mhGAP-IG 
khuyến cáo có thể sử dụng liệu pháp này trong điều 
trị trầm cảm, bao gồm cả giai đoạn trầm cảm của rối 
loạn lƣỡng cực. 

 

Liệu pháp thúc đẩy động cơ 

Liệu pháp thúc đẩy động cơ đƣợc xây dựng phù hợp 
cho riêng từng đối tƣợng, cơ bản thƣờng đƣợc tiến 
hành trong 4 buổi hoặc ít hơn, chủ yếu dành cho 
các đối tƣợng phụ thuộc/nghiện chất. Liệu pháp này 
chủ yếu thực hiện qua các cuộc trao đổi với mục 
đích thúc đẩy động cơ của đối tƣợng bằng các kỹ 
thuật trò chuyện thúc đẩy động cơ, mô tả cụ thể 
trong phần “tóm tắt các can thiệp” » ALC 2.2. 
mhGAP-IG khuyến cáo có thể sử dụng liệu pháp 
này trong điều trị rối loạn sử dụng rƣợu hoặc rối 
loạn nghiện chất. 
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Tập huấn kĩ năng làm cha mẹ dành cho cha mẹ có 
trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên mắc rối loạn hành vi 

Tập huấn kĩ năng làm cha mẹ dành cho cha mẹ có trẻ nhỏ và 
trẻ vị thành niên mắc các rối loạn hành vi bao gồm: hƣớng 
dẫn thúc đẩy giao tiếp tích cực giữa cha mẹ-con, chia sẻ tình 
cảm; giúp cha mẹ hiểu tầm quan trọng của sự nhất quán 
trong quan điểm làm cha mẹ; hạn chế các biện pháp trừng 
phạt khắt khe; và thực hành các kĩ năng mới đƣợc hƣớng dẫn 
với con cái của chính họ trong suốt quá trình tập huấn. 
Chƣơng trình tập huấn nên lƣu ý đến các đặc điểm nhạy cảm 
phù hợp với từng nền văn hóa, nhƣng vẫn cần tuân thủ, 
không vi phạm quyền con ngƣời cơ bản của trẻ em trên các 
nguyên tắc đã đƣợc quốc tế công nhận. Để triển khai đƣợc 
khóa tập huấn kĩ năng làm cha mẹ, cán bộ y tế cần phải đƣợc 
trải qua chƣơng trình đào tạo tƣơng tự. 

 

Tập huấn kĩ năng làm cha mẹ dành cho mẹ có trẻ 
nhỏ và trẻ vị thành niên mắc các rối loạn phát triển 

Tập huấn kĩ năng làm cha mẹ dành cho cha mẹ có trẻ nhỏ và 
trẻ vị thành niên mắc các rối loạn phát triển bao gồm: tham 
khảo các tài liệu tập huấn liên quan đến vấn đề của trẻ mà đã 
đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh văn hóa địa 
phƣơng nhằm cải thiện sự phát triển, các hoạt động khuyến 
khích trẻ tham gia các hoạt động với gia đình và cộng đồng. 
Liệu pháp này bao gồm nhiều bài, dạy trẻ những kĩ năng cụ 
thể về mặt xã hội, giao tiếp, hành vi đƣợc xây dựng trên các 
nguyên tắc hành vi (ví dụ, học kĩ năng mới bằng cách đƣợc 
thƣởng nếu thực hiện thành công kỹ năng đó, hoặc xác định 
những vấn đề về hành vi của trẻ từ việc phân tích kĩ càng về 
động cơ của hành vi không đúng) nhằm thay đổi các yếu tố 
hỗ trợ cho hành vi. Cần hỗ trợ cho các bậc cha mẹ khi họ 
thực hành các nội dung đã đƣợc học. Với trẻ bị khuyết tật trí 
tuệ ở cấp độ khác nhau và hiện mắc rối loạn hành vi, cần bổ 
sung các kĩ năng dành cho cha mẹ đã đƣợc điều chỉnh phù 
hợp với nhu cầu của trẻ. Để triển khai đƣợc khóa tập huấn 
này, cán bộ y tế cần phải đƣợc trải qua chƣơng trình đào tạo 
tƣơng tự. 

Liệu pháp/tƣ vấn giải quyết vấn đề   

Liệu pháp/tƣ vấn giải quyết dựa trên vấn đề là một biện 
pháp điều trị tâm lý trong đó thực hiện các biện pháp hỗ 
trợ trực tiếp và thực tế. Ngƣời triển khai liệu pháp và đối 
tƣợng cùng làm việc để xác định và phân tách các khu vực 
mà đối tƣợng có vấn đề, những khu vực có thể góp phần 
thúc đẩy vấn đề sức khỏe tâm thần của đối tƣợng, sau đó 
cụ thể hóa vào các hành động cụ thể và có thể kiểm soát 
đƣợc, giải quyết vấn đề và xây dựng chiến lƣợc đối phó 
cho từng vấn đề cụ thể. mhGAP-IG khuyến cáo có thể sử 
dụng liệu pháp này nhƣ một liệu pháp điều trị thay thế cho 
các vấn đề trầm cảm (trong đó gồm cả giải đoạn trầm cảm 
của rối loạn lƣỡng cực), và sử dụng cho điều trị rối loạn sử 
dụng rƣợu hoặc rối loạn sử dụng chất. Liệu pháp này cũng 
có thể đƣợc áp dụng để điều chỉnh các hành vi tự hại, Các 
vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc, hoặc 
với cha mẹ có trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên mắc các rối loạn 
hành vi. 

 

Liệu pháp luyện tập thƣ giãn  

Liệu pháp này gồm các kĩ thuật tập thở, tập thƣ giãn để 
đạt đƣợc thƣ giãn thực sự. Bài tập thƣ giãn hƣớng dẫn 
cách nhận biết và thả lỏng một số nhóm cơ cụ thể. Một 
chu trình điều trị bao gồm các bài tập thƣ giãn đƣợc tập 
trong ít nhất 1-2 tháng hàng ngày. mhGAP-IG khuyến cáo 
có thể sử dụng liệu pháp này để hỗ trợ điều trị trầm cảm 
(bao gồm giải đoạn trầm cảm của rối loạn lƣỡng cực), và 
Các vấn đề cơ thể hoặc cảm xúc không giải thích đƣợc. 

 

Liệu pháp kĩ năng xã hội 

Liệu pháp kĩ năng xã hội giúp gây dựng lại các 
kĩ năng cho đối tƣợng và kĩ năng xử trí với các 
tình huống xã hội nhằm làm giảm tình trạng 
căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Liệu 
pháp này bao gồm các bài thực hành đóng vai, 
tham gia công tác xã hội, khuyến khích và 
củng cố các hành vi xã hội tích cực nhằm cải 
thiện khả năng giao tiếp và tƣơng tác xã hội 
của đối tƣợng. Đào tạo kĩ năng có thể thực hiện 
với cá nhân, gia đình và nhóm. Quy trình điều 
trị thông qua các buổi thực hành 45-90 phút ở 
tần suất 1-2 lần/tuần trong ít nhất 3 tháng đầu 
và 1 lần/tháng trong các tháng sau. mhGAP-IG 
khuyến cáo sử dụng liệu pháp này cho điều trị 
đối tƣợng loạn thần hoặc rối loạn hành vi. 
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“Cuốn tài liệu mhGAP-IG đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần và mang lại hi vọng 
cho những người bệnh tâm thần. Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu trong 
chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần. Tôi không thể hình dung có một tài liệu nào tốt hơn nữa.”

“Một tài liệu tuyệt vời và thiết thực cho các cán bộ y tế không chuyên trong thực hành quản lý các 
rối loạn tâm thần, thần kinh và rối loạn sử dụng chất tại các tuyến y tế cơ sở, thuộc cả hệ thống nhà nước 
và tư nhân.”

“Cuốn tài liệu mhGAP-IG của Tổ chức Y tế Thế giới mở ra nhiều cơ hội cho việc quản lý các rối loạn 
tâm thần, mang lại lợi ích cho các cá nhân và gia đình trên khắp thế giới. Những sắc thái của các thuật 
ngữ được diễn giải trong tài liệu này cho thấy rằng sẽ không có một biện pháp can thiệp nào là cố định 
phù-hợp-cho-tất-cả-mọi-người, mà các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng, cung cấp bởi những 
cán bộ không chuyên, có thể và nên được điều chỉnh theo nhu cầu và bối cảnh văn hóa của đối tượng.”

“Một công cụ hoàn chỉnh và hữu ích, sẽ đóng góp một phần vô cùng ý nghĩa vào việc lồng ghép chăm sóc
 sức khỏe tâm thần tại tuyến cơ sở ở các nước thu nhập thấp và trung bình.”

“Cuốn tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới về hướng dẫn lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa 
trên bằng chứng có thể giúp chúng ta mở rộng công tác chăm sóc đến tất cả những cá nhân mắc bệnh 
tâm thần thông qua chương trình sức khỏe tâm thần quốc gia và cấp địa phương tại các nước.”

Thomas Bornemann » The Carter Center, Hoa Kỳ

Allen Foster » Chủ tịch CBM 

Thomas Insel » Giám đốc Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ

Mario Maj » Chủ tịch Hội Tâm thần học Quốc tế

K. Sujatha Rao » Tổng Thư ký Bộ Y tế và An sinh Gia đình, Ấn Độ
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