
TÂM THẦN HỌC NGƯỜI GIÀ và CHĂM SÓC  

(Bài giảng dành cho Cử nhân điều dưỡng tiên tiến- ĐHYHN)          

1. Đại cương 

- “Người già” là một khái niệm có tính chất cá biệt và tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố 

(dân tộc, nghề nghiệp, văn hoá...). Trong y học người ta quy định từ 45 đến 64 tuổi 

là thời kỳ tiền lão (presenile), từ 65 tuổi trở lên là tuổi già (senile), (từ 85 tuổi trở 

lên được coi là thượng lão...). Một số tác giả còn gọi thời kỳ từ 1 đến 24 tuổi là lứa 

tuổi thứ 1 (tuổi phát triển); từ 25 đến 44 tuổi là lứa tuổi thứ 2 (tuổi trưởng thành) và 

trên 45 tuổi là lứa tuổi thứ 3 (tuổi thoái triển). 

- Quần thể những người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong dân số chung. Theo 

thống kê của liên hiệp quốc từ 1988 đã có 9% dân số thế giới ở vào lứa tuổi trên 65. 

Các nghiên cứu đều khẳng định đây là nhóm tuổi có khuynh hướng gia tăng nhanh 

hơn cả. Dự tính đến năm 2030 sẽ có 30% dân số thế giới trên tuổi 65. 

- Theo quy luật, bước vào tuổi già (65 tuổi trở lên) con người sẽ có nhiều thay đổi cả 

về các đặc điểm tâm lý và các nhân tố sinh học. Sự thay đổi này trước hết được coi 

là hậu quả của một quá trình “teo” ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể đặc biệt là ở 

não. Các nghiên cứu cho rằng các biến đổi đó bao gồm hai trạng thái là già sinh lý 

và già bệnh lý (thoái triển tự nhiên và lão suy).  

- Cho dù là một quá trình già sinh lý thì người già cũng có những đặc điểm khác biệt 

về hoạt động tâm thần so với người trẻ. Đó là các biểu hiện một quá trình xơ cứng 

về tâm thần: tư duy trở lên chậm chạp, mất tính phản ứng linh hoạt, kịp thời. Nói và 

viết trở nên kém lưu loát, mạch lạc hơn. Trí nhớ ngày càng suy giảm gây khó khăn 

trong việc thích nghi với các tình huống mới và trở nên bảo thủ, nhưng lại luôn đòi 

hỏi được tôn trọng. Hoạt động cảm xúc cũng trở lên khô cứng dần, vòng quan tâm 

dần thu hẹp vào đời sống cá nhân, hay hồi tưởng và khoe khoang quá khứ, gắn bó 

với các tài sản riêng, để trở thành đa nghi, vị kỷ. 

- Các rối loạn tâm thần ở người già bao gồm: 

 Sa sút trí tuệ (Dementia) 



 Trầm cảm (Depression) 

 Mê sảng (Delinum) 

 Các rối loạn hoang tưởng (Delusional désorder) 

 Các rối loạn lo âu (Auxiety disorder) 

 Rối loạn giấc ngủ (Sleep disorder) 

 Rối loạn liên quan đến sử dụng rượu và các chất ma tuý khác. 

 ... 

Trong đó phổ biến nhất là: Trầm cảm và sa sút trí tuệ. 

2. Đặc điểm rối loạn tâm thần người già:  

- Bệnh cảnh lâm sàng thường không đặc hiệu, không điển hình, và thường có các 

bệnh lý cơ thể kèm theo. Do vậy bệnh nhân thường đến với các chuyên khoa khác 

trước khi đến chuyên khoa Tâm thần. 

- Bệnh thường tiến triển một cách thầm lặng, từ từ, ngay cả người thân đôi khi cũng 

khó nhận biết được. 

- Các rối loạn tâm thần thường bị che đậy bằng các triệu chứng về cơ thể, bằng tâm 

lý từ chối tuổi già, tâm lý không muốn thừa nhận mình bị các rối loạn tâm thần. 

- Rối loạn tâm thần người già thường có sự tác động phức tạp của các yếu tố tâm lý, 

xã hội, cơ thể (vấn đề về hưu, cô đơn, kinh tế sút kém...). 

- Vì có các bệnh cơ thể, người già thường được dùng nhiều loại thuốc khác nhau, khả 

năng dung nạp thuốc lại rất kém so với người trẻ, do vậy thường có nhiều biến 

chứng và bệnh cảnh thường phức tạp, khó khăn trong khám xét và theo dõi. 

- Đánh giá triệu chứng tâm thần ở người già rất khó, nhiều khi phải cần có sự trợ 

giúp của các “công cụ chẩn đoán”: các test thần kinh tâm lý riêng biệt cho người 

già... 

3. Các nguyên tắc điều trị và chăm sóc rối loạn tâm thần ở người già 

- Cần khám về cơ thể và tâm thần để phát hiện các bệnh lý về cơ thể (là các yếu tố liên 

quan đến khởi phát và duy trì các triệu chứng tâm thần ở người già).  



- Thực hiện y lệnh của bác sĩ đầy đủ: thực hiện xét nghiệm, phụ giúp bác sĩ làm các 

thủ thuật 

- Dùng thuốc: do đặc trưng lứa tuổi nên việc sử dụng thuốc ở người già cũng cần phải 

thận trọng. Đa số các thuốc cần sử dụng ở liều thấp hơn so với người trẻ, đặc biệt do 

người già thường có nhiều bệnh nên phải xem xét tương tác thuốc trước khi quyết 

định loại thuốc và liều thuốc hợp lý 

- Theo dõi, phát hiện sớm các tác dụng phụ của thuốc. Báo cáo bác sĩ kịp thời để điều 

chỉnh thuốc hợp lý 

- Đánh giá các nhân tố tâm lý xã hội có liên quan như vấn đề nhà ở, cô đơn, người 

chăm sóc nuôi dưỡng, các cơ hội giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội... bằng 

các liệu pháp tâm lý nhóm, liệu pháp gia đình, liệu pháp nhận thức... 

- Đảm bảo đủ dinh dưỡng cho người bệnh: đặt sonde dạ dày nếu cần. Chế độ ăn đảm 

bảo calo cần thiết, đảm bảo lượng nước đầy đủ cho bệnh nhân 

- Chống loét cho bệnh nhân nếu có 

- Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và người chăm sóc, thành viên gia đình bệnh 

nhân: cung cấp thong tin về bệnh của bệnh nhân;hướng dẫn gia đình bệnh nhân cách 

chăm sóc và phát hiện các biểu hiện bất thường để khám chữa bệnh kịp thời…. 

- Thường xuyên đánh giá kế hoạch chăm sóc để điều chỉnh kịp thời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CẤP CỨU TÂM THẦN: XỬ TRÍ VÀ CHĂM SÓC 

(Bài giảng dành cho Cử nhân điều dưỡng tiên tiến- ĐHYHN)          

Cấp cứu tâm thần là những rối loạn nặng về tư duy, hành vi, cảm xúc của người 

bệnh, gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân (tự sát, không chịu ăn) và hững hành 

vi mang tính chất phá hoại như công kích, gây gổ, đánh người, đập phá, đốt nhà ... làm 

nguy hại đến người khỏe và ảnh hưởng tới sự an toàn của cộng đồng. 

1. KÍCH ĐỘNG 

1.1. Khái niệm: 

Kích động là một trạng thái hưng phấn tâm lý - vận động quá mức, xuất hiện đột 

ngột, không có mục đích rõ ràng, không thích hợp với hoàn cảnh và thường mang tính 

chất phá hoại nguy hiểm. Là trạng thái cấp hay gặp trong thực hành tâm thần học. 

1.2. Nguyên nhân: 

1.2.1. Nhóm nguyên nhân mang tính chất phản ứng: 

- Do nhận thức sai là bị đưa đến một nơi để giam giữ hoặc bị ép buộc, lừa dối đưa đi 

bệnh viện. 

- Do doạ nạt yêu sách, xung đột với gia đình và những người xung quanh. 

- Do sang chấn tâm thần mạnh gây ra. 

- Do lo lắng, sợ hãi trước hoang tưởng bị truy hại hay ảo giác rùng rợn ghê sợ. 

- Do say mê theo đuổi một mục đích riêng thường do hoang tưởng chi phối mà bị 

những người xung quanh làm trở ngại. 

1.2.2. Nhóm nguyên nhân do tính chất đặc biệt của bệnh tâm thần: 

- Bệnh tâm thần phân liệt. 

- Bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc. 

- Rối loạn nhân cách chống xã hội. 

- Động kinh có rối loạn tâm thần 

- Sa sút trí tuệ tuổi già 

- Trong các bệnh thực thể ở não (xơ mạch não, xuất huyết não, u não) 



- Trong các bệnh nhiễm trùng (viêm não, viêm màng não, sốt rét, thương hàn, cúm) 

- Trong các trường hợp nhiễm độc (nhiễm độc rượu, nghiện chất). 

1.3. Biểu hiện lâm sàng một số trạng thái kích động thường gặp: 

 Trong bệnh TTPL: có thể gặp trong tất cả các thể thường gặp là thể thanh xuân và 

thể căng trương lực kích động. Thường mang tính chất xung động, đột ngột, khó 

lường trước, lạ lùng khó hiểu nhiều khi rất nguy hiểm (giết người). Yếu tố thúc đẩy: 

do thái độ không thích hợp của những người xung quanh, do hoang tưởng ảo giác chi 

phối, bệnh cơ thể nhiễm trùng nhiễm độc. 

 Trong bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc: Hưng phấn kéo dài gây kiệt sức, kèm theo 

bệnh nhiễm trùng nhiễm độc 

 Kích động trong động kinh có rối loạn tâm thần: Trên nền tảng nhân cách thay 

đổi, dễ xung đột, dễ bùng nổ với người xung quanh nên kích động xuất hiện đột ngột 

kèm theo rối loạn ý thức nên kích động dữ dội hung bạo quyết phá mọi trở lực. Cơn 

mất đi đột ngột, sau cơn quên tất cả. 

 Kích động trong rối loạn nhân cách : Phá rối trật tự xã hội, phá tập thể, tấn công 

người có mâu thuẫn, hay có cơn đập phá gào thét. 

 Kích động trong sa sút trí tuệ: Thường kích động về đêm, động tác vô nghĩa 

 Kích động trong các bệnh thực thể ở não (xơ mạch, xuất huyết màng não, u não). 

Kích động kèm theo rối loạn ý thức ở các mức độ khác nhau kèm theo rối loạn hành 

vi 

 Kích động trong nhiễm trùng (viêm não, màng não, sốt rét, thương hàn, cúm). 

Thường kèm mê sảng, lú lẫn. Biểu hiện thường dữ dội do phản ứng trước ảo giác 

 Trong say rượu đơn thuần: chủ yếu là hưng phấn vận động :  

 Trong say rượu bệnh lý: Trạng thái hưng phấn vận động có thể biểu hiện dưới các 

dạng hưng phấn tâm lý vận động, ảo giác, hoang tưởng. Say rượu bệnh lý thường 

kèm theo rối loạn hành vi, gây rối trật tự an toàn xã hội. 

1.4. Xử trí và chăm sóc bệnh nhân kích động 



 Can thiệp sớm: Yêu cầu người xung quanh giúp đỡ khống chế bệnh nhân, tạm 

thời tách bệnh nhân và người nhà, bệnh nhân được khám ở phòng yên tĩnh, thầy 

thuốc khám bệnh phải có mặt điều dưỡng, yêu cầu một vài người phụ giúp đề 

phòng cơn kích động tái phát và hành vi nguy hiểm của bệnh nhân 

 Tiếp xúc với bệnh nhân: Tiếp xúc ngay với bệnh nhân, lắng nghe bệnh nhân để 

tìm hiểu nguyên nhân gây kích động, phải giải thích cho bệnh nhân, có thái độ ân 

cần, thông cảm nhưng cương quyết, không thảo luận trước mặt bệnh nhân vì có 

thể làm tăng sự hung hãn của bệnh.Không để bệnh nhân một mình phải chăm sóc 

theo dõi toàn diện tránh gây thương tích. 

 Tiếp xúc với gia đình để thu thập thông tin về kích động: 

 Kích động từ bao giờ, sau yếu tố gì, tác phong cảm xúc của bệnh nhân như thế 

nào. 

 Tiền sử bệnh cơ thể (tiểu đường, động kinh, bệnh tuyến giáp) 

 Tiền sử bệnh tâm thần: lo âu, rối loạn khí sắc, loạn thần 

 Có uống rượu không? uống bao nhiêu? 

 Có dùng loại thuốc gì chưa? có nghiện chất gì không? 

 Đã nằm viện lần nào? các lý do khác? 

 Điều trị kích động:  

 Bằng đường uống:  điều trị bằng các thuốc an thần kinh bằng đường uống: tuỳ 

diễn biến lâm sàng, có thể dùng các loại khác như tisercin, haloperidol... 

  Bằng đường tiêm: Nếu bệnh nhân quá kích động không chịu tiếp xúc, 

không khám được phải điều trị ngay: sử dụng các thuốc an thần kinh đường 

tiêm (haloperidol, tisercin…..). Nếu giờ thứ 3 chưa hết kích động có thể nhắc 

lại liều trên một, hai lần và theo dõi mạch, huyết áp trong khi bệnh nhân ngủ 

khám ngay nội khoa, thần kinh, làm các xét nghiệm cần thiết để xác định 

nguyên nhân (nhiễm trùng, nhiễm độc, bệnh cơ thể, bệnh thần kinh)  



 Điều trị bằng sốc điện: Trong cơ sở chuyên khoa tâm thần có thể dùng sốc 

điện trong các trường hợp: kích động có hành vi tự sát, các trường hợp thuốc 

an thần kinh không có tác dụng hay chống chỉ định, kích động căng trương lực. 

 Điều trị sau kích động: Sau kích động phải tích cực tìm nguyên nhân để có 

hướng xử trí đúng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng chăm sóc toàn diện. Chuẩn bị 

phương tiện đưa bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa. 

2. TỰ SÁT 

2.1. Khái niệm:  

 Tự sát là hành động tự đem cái chết cho bản thân mình bằng một phương thức nào 

đó 

 Tự sát nằm trong ba nguyên nhân hàng đầu gây chết ở những người trẻ từ 15 – 35 

tuổi. Theo một tài liệu của Tổ chức y tế thế giới trong năm 2000 có tới 1.000.000 

người trên thế giới đã thực hiện tự sát. Như vậy cứ 40 giây có một người thực hiện 

tự sát ở nơi nào đó trên thế giới. Cứ 3 giây có một người doạ chết. 

 Tác động tâm lý xã hội và tài chính của tự sát lên gia đình, cộng đồng là không thể 

đo lường được. 

 Tự sát là một vấn đề phức tạp không chỉ do một nguyên nhân hay lý do đơn thuần 

nào gây ra. Đó là kết quả từ một tập hợp tương tác của các yếu tố sinh học, di 

truyền, tâm lý, xã hội, văn hoá và môi trường. 

2.2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của tự sát: 

- Rối loạn tâm thần: 

 Các nhóm chẩn đoán khác nhau xếp theo sự giảm dần của nguy cơ tự sát là: 

 Trầm cảm (tất cả các thể). 

 Rối loạn nhân cách (nhân cách ranh giới và nhân cách chống đối xã hội với 

đặc điểm các cơn xung động, sự công kích và thường xuyên thay đổi cảm 

xúc). 

 Nghiện rượu (và/hoặc lạm dụng chất ở vị thành niên). 

 Tâm thần phân liệt. 



 Rối loạn tâm thần thực tổn. 

- Bệnh cơ thể và tự sát: 

 Động kinh: Việc tăng tính xung động, công kích và các loạn hoạt năng mạn 

tính thấy ở người bị động kinh thường là lý do dẫn đến tăng hành vi tự sát 

của bệnh nhân động kinh.  

 Chấn thương sọ não hoặc cột sống và đột quỵ: Chấn thương càng nặng là 

nguy cơ của tự sát càng cao. 

 Ung thư:  

 HIV/AIDS: Sự phân biệt đối xử, tiên lượng nặng và tính chất của bệnh tật 

làm tăng nguy cơ tự sát ở người nhiễm HIV. Tại thời điểm chẩn đoán, khi 

bệnh nhân chưa có được sự tư vấn sau xét nghiệm, nguy cơ tự sát cao. 

 Các bệnh mạn tính: Những bệnh mạn tính sau có thể liên quan với việc 

tăng nguy cơ tự sát: Đái tháo đường, xơ cứng rải rác, bệnh thận, gan và các 

bệnh tiêu hoá mãn tính khác, bệnh xương và khớp với đau mãn tính. Bệnh 

tim mạch và thần kinh mạch máu, rối loạn tình dục 

2.3. Các phương thức tự sát: 

Có rất nhiều phương thức để tự sát, dưới đây là những phương thức hay gặp: 

- Sử dụng thuốc hướng thần quá liều 

- Uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột….. 

- Uống các loại dung môi để tẩy rửa, khử trùng vệ sinh trong nhà 

- Dùng dao, mảnh kính, vật nhọn để cắt mạch máu hoặc đâm vào cơ thể 

- Nhảy lầu (nhảy từ lầu của nhà cao tầng xuống đất) 

- Nhảy xuống sông, xuống giếng, xuống bể nước ăn công cộng 

- Lao vào ô tô, tàu hoả đang chạy trên đường 

- Dùng dây thắt cổ 

- Dùng điện 

- Tự thiêu 

- ….. 



2.5. Theo dõi, quản lý bệnh nhân tự sát 

2.5.1. Tiếp xúc bệnh nhân tự sát: 

- Quan trọng nhất là phải lắng nghe họ một cách thực sự. "Tiếp cận và lắng nghe tự 

nó đã là một bước quan trọng làm giảm mức độ tuyệt vọng của bệnh nhân tự sát". 

- Mục đích là làm giảm đi sự mất lòng tin và mất hy vọng của bệnh nhân, tạo cho họ 

hy vọng rằng mọi điều đều có thể thay đổi tốt hơn. 

- Nên : Lắng nghe chăm chú, điềm tĩnh ; Truyền cho bệnh nhân những thông điệp 

không lời về sự đồng cảm và tôn trọng ; Biểu lộ sự tôn trọng quan điểm và giá trị 

của bệnh nhân ; Nói chuyện chân thành và trung thực ; Biểu lộ sự quan tâm, chăm 

sóc và nhiệt tình của bạn ; Chú trọng vào những cảm giác của bệnh nhân 

- Không nên: Thường xuyên ngắt lời bệnh nhân, Gây sốc hoặc xúc động, thông báo 

là bạn bận ; Kẻ cả (ra vẻ bề trên) ; Nhận xét bừa hoặc khó hiểu ; Hỏi những câu hỏi 

gài bẫy. Một cách tiếp cận điềm tĩnh, cởi mở, quan tâm, chấp nhận và không phán 

xét là yêu cầu để có một cuộc nói chuyện thuận lợi. 

2.5.2. Phát hiện sớm bệnh nhân tự sát: 

Những dấu hiệu để phát hiện thái độ hoặc tiền sử của người bệnh. 

- Thái độ thu mình lại, cách ly, bất lực trong quan hệ với gia đình và bạn bè. 

- Lo âu hoặc các cơn hoảng sợ 

- Thay đổi trong nhân cách, biểu hiện sự cáu kỉnh, bi quan, trầm cảm hoặc bàng quan. 

- Thay đổi trong thói quen ăn, ngủ 

- Trước đó đã từng doạ tự sát 

- Căm ghét bản thân, cảm thấy có tội, vô dụng hoặc xấu hổ 

- Mới bị mất mát: người thân chết, ly dị, chia ly người thân 

- Tiền sử trong gia đình có người tự sát 

- Đột nhiên muốn thu xếp việc cá nhân, viết chúc thư v.v... 

- Cảm giác cô đơn, không nơi nương tựa, mất hy vọng 

- Ghi chép liên quan đến tự sát 

- Nhắc lại nhiều lần về cái chết hoặc tự sát 



2.5.3. Quản lý một bệnh nhân tự sát: 

Khi bệnh nhân có ý nghĩ và kế hoạch tự sát. Cần quản lý chặt và thực hiện các 

hành động có ích như:  

- Không được để bệnh nhân một mình 

- Nhẹ nhàng nói với bệnh nhân 

- Không để bệnh nhân tiếp cận được các phương tiện tự sát: thuốc, dao, súng, dây, 

đồ điện có ngu cơ gây chập cháy, thuốc trừ sâu... 

- Phối hợp với gia đình để quản lý bệnh nhân 

- Nhập viện chuyên khoa tâm thần để theo dõi và xử trí kịp thời 


