
 

思覺失調症 BỆNH RỐI LOẠN TÂ M THẦN 
1. Thế nào là bệnh rối loạn tâm thần 

Đó là sự rối loạn về nhiều mặt như tư duy, nhận thức, hành động và cảm xúc, tách rời rõ rệt với thực tại, ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới cuộc sống hàng ngày. 

2. Đặc điểm của bệnh rối loạn tâm thần 

Người mắc bệnh rối loạn tâm thần thường tương đối khép kín, lối suy nghĩ thường mang tính tự kỷ ( tách biệt với cuộc sống 

bên ngoài), và thường phân tán tư tưởng trong mối liên quan, có lúc cũng xuất hiện hiện tượng suy nghĩ, cảm xúc bất đồng.  

3. Nguyên nhân gây bệnh: 

A. Yếu tố di truyền vật lý B. Yếu tố nhân cách tâm lý C. Yếu tố môi trường xã hội 

4. Điều trị 

A. Điều trị dùng thuốc: là phương pháp trị liệu hiệu quả, an toàn và cần thiết nhất. 

B. Liệu pháp sốc điện: Sử dụng khi việc dùng thuốc không đạt hiệu quả hoặc trong tình thế cấp bách. 

C. Tâm lý trị liệu: Sau khi bệnh tình ổn định có thể xem xét tình hình để làm dược liệu tâm lý cá biệt, liệu pháp tâm lý đoàn 

thể, liệu pháp gia đình.  

D. Điều trị phục hồi chức năng: bao gồm liệu pháp hành vi, liệu pháp giải trí, liệu pháp làm việc, liệu pháp môi trường.v..v, 

sự trở lại xã hội và gia đình rất quan trọng đối với bệnh nhân. 

5. Dự đoán bệnh tình 

Khoảng ¼  bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn; ngoài ra ¼  số bệnh nhân tái phát bệnh, trở nên xấu đi dẫn tới mất trí nhớ 

trầm trọng cần phải chăm sóc điều trị lâu dài; khoảng một nửa số bệnh nhân cần phải dùng thuốc trường kỳ để duy trì tình 

trạng phục hồi chức năng một phần. 

～ Nếu có thắc mắc với nội dung nào, yêu cầu tham khảo ý kiến của nhân viên hộ lý hoặc bác sĩ ～ 
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