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CHĂM SÓC BỆNH NHÂN 

CAI NGHIỆN MA TÚY



NGHIỆN (addition)

Nghiện ma tuý: 

CDTP, cần sa…

Chất ma tuý mới dạng  amphetamine, cocain…

Nghiện CGN: Rượu, thuốc lá, các dung môi dễ 

bay hơi

Nghiện game: nghiện cờ bạc, nghiện các trò chơi 

trên internet…
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Vì sao người ta bắt đầu sử dụng 

chất gây nghiện?

Các động cơ chính

 Vui (phê, sướng)

 Quên 

 Chức năng (có mục đích)
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Lý do chủ yếu người ta
sử dụng ma túy là vì họ thích

tác động của ma túy với não bộ
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Lệ thuộc

Dùng nhiều

Dùng có mục đích

Dùng thử

CÁC HÌNH THÁI SỬ DỤNG CGN



6

Chẩn đoán nghiện theo ICD 10

Nghiện (Lệ thuộc): 3 hoặc nhiều hơn các tiêu chí sau đây

trong 12 tháng vừa qua

(1) Sự thèm muốn mãnh liệt hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng 

ma túy;

(2) Khó khăn trong việc kiếm soát các hành vi sử dụng ma túy như 

khởi đầu, chấm dứt hoặc mức độ sử dụng;

(3) Hội chứng cai thực thể;

(4) Có bằng chứng về sự dung nạp;

(5) Càng ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích ǂ;

(6) Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù biết rõ về các hậu quả có hại. 



TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN H/C CAI MA TÚY
THEO ICD- 10

A. Các tiêu chuẩn chung đối với trạng thái cai phải được đáp ứng:

 Phải có bằng chứng rõ ràng về việc mới ngừng hoặc giảm sử dụng 

ma túy, sau khi đã sử dụng chất đó lặp đi lặp lại, thường với liều cao 

và thời gian kéo dài.

 Các tr/c và dấu hiệu tương ứng với các đặc điểm đã biết của trạng 

thái cai của chất ma túy.

 Các tr/c và dấu hiệu không thể quy cho 1 bệnh nội khoa không liên 

quan đến việc sử dụng chất ma túy, và không thể quy cho 1 RLTT 

hoặc 1 RL hành vi khác.



TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN H/C CAI ATS
THEO ICD- 10

B. Có RL khí sắc (buồn hoặc mất khoái cảm)

C. Hai trong số các dấu hiệu sau phải có mặt:

 Mệt mỏi

 Chậm chạp hoặc kích động tâm thần vận động

 Cảm giác thèm khát đối với một thuốc kích thích

 Tăng khẩu vị

 Mất ngủ hoặc ngủ nhiều

 Có các giấc mơ khó chịu hoặc kỳ quặc.
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B. Các tr/c thường gặp của trạng thái cai các CDTP:

1)Cảm giác thèm khát đối với một loại CDTP.

2)Ngạt mũi hoặc hắt hơi. 8) Giãn đồng tử

3)Chảy nước mắt. 9) Nổi da gà, ớn lạnh

4)Đau cơ hoặc chuột rút. 10) Nhịp tim nhanh, THA

5)Co cứng bụng. 11) Ngáp

6)Buồn nôn hoặc nôn. 12) Ngủ không yên

7)Ỉa chảy.

Ở Việt Nam 1 số tác giả thêm vào các tr/c cảm giác dòi bò trong 
xương, trong bụng và sút cân.

Để xác định  h/c cai CDTP thì ≥ 3/12 tr/c trên phải xuất hiện.



Nghiện và lạm dụng cần sa

 Đáp ứng tiêu chuẩn nghiện chất chung của ICD- 10

 H/c cai (sinh lý) của cần sa gồm (ở người nghiện nặng) 

 Kích thích, dễ cáu, đứng ngồi không yên

Mất ngủ

 Chán ăn

 Buồn nôn nhẹ

 Run, vã mồ hôi, đau cơ ...

 Kéo dài vài giờ đến 7 ngày.



MỤC ĐÍCH

Điều dưỡng hiểu rõ các biểu hiện lâm sàng của h/c

cai ma túy

Theo dõi và động viên BN vượt qua h/c cai

Nâng đỡ thể trạng trong quá trình cai

Giúp cho BN rèn luyện ý chí để khi ra viện có

phương pháp, nghị lực chống tái phát
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Chuẩn bị

Phòng bệnh thoáng mát, sạch sẽ, cách ly với

môi trường bên ngoài

Chuẩn bị đủ thuốc dùng trong h/c cai và thuốc

cấp cứu

Điều dưỡng có kỹ năng tâm lý xã hội

Dụng cụ: ống nghe, huyết áp, nhiệt kế
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Các bước tiến hành

 Phải có phòng tiếp đón riêng biệt, kiểm tra tư trang, thay

toàn bộ quần áo…

 Hướng dẫn nội quy của trung tâm, khoa…

 Ký hợp đồng cam kết giữa gia đình BN với trung tâm, khoa

 Đưa BN đi làm các XN tìm chất ma túy trong nước tiểu, XN

máu…

 Không để cho BN tiếp xúc với bên ngoài

 Hầu hết BN khi thiếu thuốc đều chống đối điều trị tùy mức

độ nên cần có kế hoạch dự phòng

 Phải kiên trì giải thích động viên, thông cảm với BN, ko xa

lánh người bệnh…
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Các bước tiến hành

 Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh

 Đề phòng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường máu

 Nhân viên trực phải theo dõi sát BN về uống thuốc, tr/c

cai… theo giờ quy định của bác sĩ điều trị

 Theo dõi mọi hành vi của BN, quan hệ xung quanh, người

thân tới thăm…

 Theo dõi diễn biến LS và CLS đề phòng những tai biến bất

ngờ do thiếu thuốc

 BN kiên quyết không chịu cai cần báo bác sĩ, bảo vệ để giải

quyết kịp thời.
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Ghi chép hồ sơ theo dõi

Ghi chép nhận xét những diễn biến trong quá

trình cai vào phiếu theo dõi

Các biểu hiện tâm thần bất thường

Theo dõi dấu hiệu: mạch, nhiệt độ, HA…

Dặn dò hướng dẫn

Đối với BN: luôn nhắc nội quy, an toàn

thuốc…

Đối với gia đình
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