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1



Mục đích
 Nhằm hỗ trợ và củng cố cho phương pháp hóa dược

 Nhằm phục hồi lại những năng lực tâm thần, những

thói quen sinh hoạt trong cộng đồng và khả năng lao

động của BN bị suy giảm khi mắc bệnh

 Hướng sự chú ý của BN vào công việc nhằm làm giảm

sự khó chịu do các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác

gây ra cho BN

 Củng cố lòng tự tin của BN, gắn BN với tập thể, xã hội

 Nâng cao thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật cho BN trước

khi trả BN về cộng đồng.
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Chuẩn bị

 Phải có nghiệp vụ chuyên môn thành thạo

 Phải có đủ dụng cụ phương tiện

 Máy may, khung dệt chiếu, cói…

 Dụng cụ để tập thể lực

 Dụng cụ cho lao động nông nghiệp

 Dụng cụ cho vui chơi, giải trí: tivi, đài…

Tùy từng BN để bố trí vào các loại hoạt động

cho thích hợp.
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Kỹ thuật tiến hành

 Thể dục

 Thường xuyên cho BN luyện tập vào buổi sáng

 Có bài tập cụ thể

 Hướng dẫn tận tình chu đáo

 Lao động thủ công

Kỹ thuật viên phải hướng dẫn tỷ mỷ và cụ thể cho BN

 Lao động sản xuất nông nghiệp

Hướng dẫn cho BN cách vun, xới, tưới cây và quản lý nhắc
nhở BN đề phòng tai nạn lao động.

 Vui chơi giải trí

 Cho BN xem ti vi với các chương trình phù hợp. Tổ chức
những trò chơi đơn giản…

 Cho BN đi tham quan, du lịch những danh lam thắng
cảnh, di tích lịch sử.
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Đánh giá ghi hồ sơ

 Nhận xét trong buổi luyện tập: có làm đúng động tác
ko, thành thạo ko…

 Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp sau tập

 Theo dõi sức khỏe trong thời gian phục hồi chức
năng

Hướng dẫn dặn dò

 Đối với gia đình

 Cho BN lao động có thời gian nhất định. Không làm
việc quá sức

 Quản lý thuốc chặt chẽ và cho BN uống thuốc đều
hàng ngày

 Đối với BN: phải tích cực, năng động trong các hoạt
động hàng ngày.
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CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TÂM 

THẦN TẠI CỘNG ĐỒNG
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Sự phân bố vùng dân cư và các bệnh 

tâm thần hay gặp

Vùng dân cư và y tế cộng đồng

 Phân chia các vùng dân cư thường căn cứ vào các đặc
điểm địa lý (miền núi, đồng bằng…) hoặc theo các khu
vực hành chính (tỉnh thành, quận huyện…)

 Một quần thể dân cư (thành thị hoặc nông thôn) có
chính quyền các cấp quản lý là một cộng đồng. Mọi
thành viên trong cộng đồng đều có quyền được chăm
sóc sức khỏe

 Y tế cộng đồng đề cập đến vấn đề sức khỏe của 1 quần
thể dân cư, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế và
chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng
trên thực tế là chiến lược dự phòng với tính hiệu quả,
tích cực và kinh tế nhất của nó.

7



Sự phân bố vùng dân cư và các bệnh 

tâm thần hay gặp

Các bệnh tâm thần thường gặp và chăm sóc sức

khỏe tại cộng đồng

 Các bệnh tâm thần thường gặp:

 Các bệnh tâm thần phần nhiều là mạn tính. Vấn đề

quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tâm lý xã

hội tại cộng đồng có tầm quan trọng đặc biệt đối

với BN.

 Mạng lưới ngành tâm thần có từ TƯ đến địa

phương:
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Tìm hiểu hoàn cảnh nơi bệnh nhân 
tâm thần sinh sống

 Tìm hiểu điều kiện kinh tế để điều trị và phòng bệnh

 Vấn đề nghiện rượu, bia, nghiện ma túy, RL hành vi ở
thanh thiếu niên có xu hướng ngày càng tăng nên công
tác quản lý và điều trị còn gặp nhiều khó khăn

 Sự mặc cảm đối với BN tâm thần trong nhân dân còn rất
phổ biến. Cần tuyên truyền, giáo dục…

 Các hủ tục mê tín dị đoan cũng làm cản trở công tác
phòng chống bệnh tâm thần → cần phải tuyên truyền

rộng rãi những hiểu biết cơ bản về sức khỏe tâm thần

 Hoàn cảnh của BN nhìn chung về kinh tế còn có nhiều khó
khăn vì phải chữa bệnh lâu dài, tình trạng tâm lý trong gia
đình ko ổn định. Gia đình BN cần có sự quan tâm giúp đỡ
của cộng đồng và toàn xã hội.
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Phương hướng quản lý và chăm sóc 
sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

 Xây dựng và củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm

thần từ TƯ đến các địa phương

 Đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,

phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh tâm thần

 Tuyên truyền giáo dục về sức khỏe tâm thần

 Hướng dẫn cho gia đình BN và cán bộ cơ sở
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Phương hướng quản lý và chăm sóc 
sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

 Các Trạm tâm thần cơ sở tổ chức khám định kỳ cho BN, có

hồ sơ theo dõi quản lý BN chi tiết, đầy đủ và khoa học

 Vận động chính quyền các cấp, các tổ chức nhân đạo giải

quyết việc làm thích hợp cho BN, tổ chức cho BN vui chơi,

giải trí, tái hòa nhập với cộng đồng

 Điều trị tích cực cho BN tâm thần cấp tính ở các BV tâm

thần, sau đó cho họ trở về gia đình. Khi BN ra viện cần có

những biện pháp cụ thể để điều trị, quản lý và phục hồi

chức năng tâm lý xã hội cho BN tại cộng đồng.
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KẾT LUẬN

 Cần sa là chất ma túy phổ biến nhất ở Mỹ và nhiều nước 

phát triển (Australia, Hà Lan..), đang dần có ở Việt Nam

 Số người sử dụng đang có xu hướng trẻ hóa, bắt đầu từ 

trẻ vị thành niên

 Cơ chế nghiện liên quan với nhiều chất sinh hóa não. Cơ 

chế tâm lý đóng vai trò quan trọng 

 Các RLTT liên quan cần sa rất đa dạng, đặc biệt là

nhiễm độc cấp, loạn thần. H/c cai cần sa cũng có các tr/c

đặc thù

 Chưa có điều trị đặc hiệu cần sa – Tỷ lệ tái nghiện còn 

rất cao.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


