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CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN 

GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN



Những ai cần giám định pháp y 

tâm thần?
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MỤC ĐÍCH

 Theo dõi các diễn biến tâm lý bất thường

 Phát hiện được các trạng thái diễn biến tâm

thần đặc biệt

 Phát hiện được các biểu hiện giả bệnh

 Phát hiện được các hành vi có thể gây nguy

hiểm cho người được giám định và người xung

quanh để có biện pháp phòng ngừa
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CHUẨN BỊ
 Nơi thực hiện: tại khu riêng cho theo dõi giám định của

Viện giám định pháp y tâm thần hoặc khoa thuộc bệnh viện

tâm thần có chức năng giám định. Đảm bảo việc theo dõi,

quan sát, thăm khám thuận lợi cho phòng theo dõi đặc biệt

cho các trường hợp cần thiết phải theo dõi 24/24.

 Dụng cụ: dụng cụ thăm khám thông thường, thuốc các loại,

thuốc uống hoặc tiêm mang tính chất tâm lý

 Các trường hợp đặc biệt khi có chỉ định điều trị của hội

đồng giám định có thuốc cụ thể riêng

 Điều dưỡng có am hiểu về pháp luật, kỹ năng giỏi và kiến

thức về tâm thần
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 Khi tiếp nhận BN cần phải thăm khám kỹ trước khi cho vào

buồng theo dõi

 Điều dưỡng phải loại bỏ những vật dụng có thể gây nguy

hiểm: dao, kéo…

 Thu giữ các loại thuốc mà người được giám định mang theo

 Kết hợp với công an trông giữ và đảm bảo người được theo

dõi giám định phải được thăm khám, vệ sinh thân thể,

chăm sóc ăn uống và xử trí những bất trắc xảy ra như tự

sát, đập phá…
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 Làm tốt công tác tâm lý để người được theo dõ yên tâm,

hợp tác khi tiếp xúc

 Không cho người được theo dõi giám định tiếp xúc với

người ngoài

 Thường xuyên giám sát người theo dõi giám định để báo

cáo với bác sĩ kịp thời các diễn biến bất thường

 Nếu người bệnh tử vong phải báo cáo cho bác sĩ trưởng

khoa và lãnh đạo bệnh viện để mời khám nghiệm tử thi, lập

biên bản giám định tử thi.
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GHI CHÉP CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM

 Các trạng thái tâm lý, tâm thần biểu hiện hàng ngày

 Báo cáo bác sĩ những biểu hiện bất thường

 Các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp

 Tình trạng sức khỏe chung
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