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HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN  

TRONG DỊCH COVID-19 

 

Phần I. Khuyến nghị phòng chống sang chấn tâm lý trong 
dịch COVID-19. 
1. Đối với người dân 

1.1. Không kỳ thị và hãy đồng cảm với những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19, cả 

người dân trong nước cũng như người dân của bất kỳ quốc gia nào. Những người bị 

nhiễm bệnh không làm gì sai. Không gọi những người bị nhiễm bệnh là “nạn nhân”, 

“những gia đình COVID-19”. Họ là “những người mắc COVID-19”, “những người 

đang được điều trị bệnh COVID-19”, “những người mắc COVID-19 đang hồi phục” 

và sau khi hồi phục, cuộc sống của họ sẽ tiếp tục, với công việc, gia đình và người 

thân. 

1.2. Tránh xem, đọc hoặc nghe những tin tức khiến bạn cảm thấy lo lắng hoặc đau buồn; 

hãy chỉ tìm kiếm thông tin để có hành động thiết thực cho bạn và bảo vệ chính mình 

và người thân. Tìm kiếm thông tin cập nhật vào những thời điểm cụ thể trong ngày 

một hoặc hai lần. Ai cũng cảm thấy lo lắng với những luồng thông tin bất ngờ và gần 

như liên tục về dịch bệnh. Hãy tìm kiếm thông tin tin cậy và chính xác như từ Bộ Y 

tế (https://ncov.moh.gov.vn/), Tổ chức Y tế thế giới…, để giúp bạn phân biệt sự thật 

với tin đồn. 

1.3. Hãy tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác. Hỗ trợ người khác khi họ cần giúp đỡ, có 

thể mang lại lợi ích cho cả người giúp và người nhận trợ giúp .   

1.4. Tìm cơ hội để lan tỏa những câu chuyện và hình ảnh tích cực của những người địa 

phương từng trải nghiệm mắc COVID-19 và đã phục hồi hoặc những người từng hỗ 

trợ người thân trong quá trình phục hồi và sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của họ. 

1.5. Tôn vinh những người chăm sóc và các nhân viên y tế đang hỗ trợ cho những người 

mắc COVID-19 trong cộng đồng của bạn. Hãy ghi nhận vai trò của họ trong việc cứu 

chữa, phòng lây nhiễm và giữ cho người thân của bạn được an toàn.  

2. Đối với nhân viên y tế 

2.1. Nhân viên y tế, bạn và nhiều đồng nghiệp có thể phải trải qua cảm giác căng thẳng; 

thực ra việc cảm thấy như vậy là điều khá bình thường trong tình huống dịch bệnh 

hiện tại. Sự căng thẳng và những cảm xúc liên quan đến nó hoàn toàn không phản 

ánh rằng bạn không thể làm công việc của mình hoặc là bạn yếu đuối. Kiểm soát 

căng thẳng và tâm trạng của bạn trong thời gian này cũng quan trọng như quản lý sức 

khỏe thể chất của bạn. 

2.2. Hãy quan tâm tới các nhu cầu cơ bản của mình và sử dụng những cách ứng phó hữu 

ích - đảm bảo nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi làm việc hoặc giữa các ca trực, ăn uống 

đầy đủ và sử dụng thực phẩm một cách lành mạnh, tham gia hoạt động thể chất và 

giữ liên lạc với gia đình và bạn bè. Tránh sử dụng những cách ứng phó không có ích 

như thuốc lá, rượu hoặc các loại thuốc kích thích khác. Về lâu dài những thứ đó có 

thể khiến cho tinh thần và thể chất của bạn xấu đi. Dịch Covid-19 là tình trạng rất 

khác thường và chưa từng gặp đối với nhiều nhân viên y tế, đặc biệt nếu họ chưa 

từng tham gia những lần ứng phó tương tự. Dù vậy, sử dụng những cách mà bạn đã 

https://ncov.moh.gov.vn/
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từng dùng trước đây để kiểm soát căng thẳng có thể giúp ích cho bạn lúc này. Các 

giải pháp giúp giảm căng thẳng là như nhau, kể cả khi nguyên nhân gây căng thẳng 

khác nhau. 

2.3. Một số nhân viên y tế có thể không may phải chịu sự xa lánh của gia đình hoặc cộng 

đồng do kỳ thị hoặc sợ bị lây bệnh. Điều đó có thể khiến cho tình hình vốn đã khó 

khăn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hãy cố gắng duy trì kết nối với người thân của 

bạn, bao gồm sử dụng các phương tiện kỹ thuật số. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng 

nghiệp, cán bộ quản lý của bạn hoặc những người đáng tin cậy khác - đồng nghiệp 

của bạn có thể đang có những trải nghiệm tương tự như bạn. 

2.4. Sử dụng những cách dễ hiểu để chia sẻ thông điệp với những người bị khuyết tật về 

trí tuệ, nhận thức và tâm lý xã hội. Hãy sử dụng nhiều hình thức giao tiếp khác nhau.  

3. Trưởng nhóm hoặc người quản lý tại một cơ sở y tế:  

3.1. Giúp cho tất cả nhân viên không bị căng thẳng thường xuyên và không trong trạng 

thái tinh thần kém trong đợt ứng phó với dịch COVID-19 này có nghĩa là họ sẽ có 

khả năng tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ. 

3.2. Đảm bảo công tác thông tin, truyền thông để tất cả nhân viên được cung cấp thông 

tin chính xác và cập nhật. Thực hiện luân chuyển nhân viên từ vị trí có mức độ căng 

thẳng cao sang vị trí ít căng thẳng hơn. Phân công người ít kinh nghiệm làm việc 

cùng những đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm hơn. Có hệ thống cung cấp trợ giúp, 

giám sát căng thẳng và củng cố các quy trình an toàn. Đảm bảo cho các nhân viên 

làm việc tại cộng đồng theo nhóm. Khởi xướng, khuyến khích và giám sát việc nghỉ 

giải lao. Thực hiện lịch làm việc linh hoạt cho những nhân viên chịu ảnh hưởng trực 

tiếp hoặc nhân viên có thành viên gia đình bị ảnh hưởng bởi một sự kiện gây căng 

thẳng. 

3.3. Tạo thuận lợi và bảo đảm cho nhân viên có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và 

sức khỏe tâm thần khi cần. Những người quản lý và trưởng nhóm cũng đang phải đối 

mặt với những yếu tố gây căng thẳng tương tự như nhân viên và có thể có thêm áp 

lực theo mức độ vai trò trách nhiệm của họ. Chính vì vậy, những quy định và cách 

thức nói trên được áp dụng cho cả người quản lý. Đồng thời người quản lý có thể 

thực hiện các hình thức tự chăm sóc để giảm thiểu căng thẳng cho mình và để cho 

mọi người làm theo. 

3.4. Hướng dẫn cho những người tham gia chống dịch, gồm nhân viên y tế, lái xe cứu 

thương, tình nguyện viên, người xác định ca bệnh, lãnh đạo địa phương và nhân viên 

trong các khu vực cách ly về cách cung cấp hỗ trợ tâm lý thiết thực cơ bản cho những 

người bị ảnh hưởng. 

4. Người chăm sóc trẻ em 

4.1. Giúp trẻ tìm ra cách tích cực để thể hiện những cảm xúc gây xáo trộn như sợ hãi và 

buồn bã. Mỗi trẻ em có cách riêng để thể hiện cảm xúc. Đôi khi tham gia vào một 

hoạt động sáng tạo, chẳng hạn như chơi và vẽ có thể tạo thuận lợi cho quá trình này. 

Trẻ em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu trẻ có thể thể hiện và truyền đạt cảm xúc lo lắng 

của chúng trong một môi trường an toàn và hỗ trợ. 

4.2. Để trẻ được ở gần cha mẹ và gia đình, nếu thấy an toàn cho trẻ, và tránh việc tách trẻ 

khỏi người chăm sóc nếu có thể. Nếu phải cách ly một trẻ em khỏi người chăm sóc 

chính, hãy bảo đảm có sự chăm sóc thay thế phù hợp, nhân viên công tác xã hội, hoặc 

ai đó tương tự, sẽ phải thường xuyên theo dõi trẻ. Hơn nữa, phải đảm bảo trong thời 
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gian cách ly, việc liên lạc thường xuyên với cha mẹ và người chăm sóc được duy trì, 

chẳng hạn như gọi điện thoại hoặc cuộc gọi có video theo lịch hai lần mỗi ngày hoặc 

các hình thức giao tiếp khác phù hợp với lứa tuổi (ví dụ: phương tiện truyền thông xã 

hội, tùy theo độ tuổi của trẻ). 

4.3. Duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày càng nhiều càng tốt, đặc 

biệt là nếu trẻ em bị giữ ở nhà. Cung cấp những hoạt động hấp dẫn phù hợp với lứa 

tuổi cho trẻ. Khuyến khích trẻ tiếp tục chơi và giao tiếp với người khác, càng nhiều 

càng tốt, kể cả chỉ giao tiếp trong nội bộ gia đình khi được khuyến cáo hạn chế tiếp 

xúc xã hội. 

4.4. Những lúc căng thẳng và khủng hoảng, thông thường trẻ em hay tìm kiếm sự gắn bó 

và đòi hỏi nhiều hơn ở cha mẹ. Hãy nói chuyện với con bạn về dịch COVID-19 bằng 

những thông tin trung thực và phù hợp với lứa tuổi. Nếu con bạn có những băn 

khoăn, việc cùng nhau giải quyết những băn khoăn đó có thể giúp trẻ bớt lo lắng. Trẻ 

em sẽ quan sát hành vi và cảm xúc của người lớn để tìm kiếm gợi ý cho cách kiểm 

soát cảm xúc của chính mình trong những thời điểm khó khăn. 

5. Người chăm sóc người cao tuổi. 

5.1. Người cao tuổi, nhất là người bị cô lập và những người bị suy giảm nhận thức, mất 

trí nhớ, có thể trở nên lo lắng, tức giận, căng thẳng, kích động và thu mình lại nhiều 

hơn khi có dịch hoặc khi bị cách ly. Hãy cung cấp sự hỗ trợ thiết thực (cả vật chất và 

tinh thần) thông qua những mạng lưới không chính thức (gia đình) và các nhân viên y 

tế. 

5.2. Nói với họ một cách đơn giản về những gì đang diễn ra và cung cấp thông tin rõ ràng 

về cách làm giảm nguy cơ lây nhiễm bằng từ ngữ mà người già có hoặc không suy 

giảm nhận thức có thể hiểu được. Nhắc lại thông tin bất cứ khi nào cần thiết. Các 

hướng dẫn cho người già cần được truyền đạt một cách rõ ràng, súc tích, tôn trọng và 

kiên nhẫn, và cũng có thể hữu ích khi thông tin được hiển thị bằng văn bản hoặc hình 

ảnh. Thu hút gia đình của họ và các mạng lưới hỗ trợ khác tham gia cung cấp thông 

tin và giúp họ thực hành các biện pháp phòng ngừa (ví dụ như rửa tay…) 

5.3. Khuyến khích những người cao tuổi có chuyên môn, kinh nghiệm và sức khỏe tình 

nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng ứng phó với dịch COVID-19 (ví dụ, người 

già đã nghỉ hưu còn khỏe mạnh có thể cung cấp hỗ trợ, kiểm tra hàng xóm và trông 

con cho những nhân viên y tế phải ở lại trong những bệnh viện tham gia cuộc chiến 

chống COVID-19.) 

6. Người bị cách ly 

6.1. Giữ liên lạc và duy trì các mạng lưới xã hội của bạn. Ngay cả trong những tình huống 

bị cách ly cũng hãy cố gắng hết mức có thể để duy trì thói quen hàng ngày của bạn. 

Nếu các cơ quan y tế đã khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội để ngăn chặn dịch bệnh, 

bạn có thể duy trì kết nối qua điện thoại, e-mail, mạng xã hội và tham gia họp trực 

tuyến. 

6.2. Những lúc căng thẳng, hãy chú ý đến nhu cầu và cảm xúc của chính bạn. Tham gia 

những hoạt động lành mạnh mà bạn thích và thấy thư giãn. Tập thể dục thường 

xuyên, giữ thói quen ngủ đều đặn và sử dụng thực phẩm một cách lành mạnh. Nhìn 

nhận mọi việc trong bức tranh tổng thể. Các cơ quan y tế công cộng và chuyên gia y 

tế ở tất cả các quốc gia đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch này để đảm bảo có 

được sự chăm sóc tốt nhất cho những người bị ảnh hưởng. 



 7 

6.3. Ai cũng cảm thấy lo lắng hoặc đau buồn khi đối mặt với luồng tin tức gần như liên 

tục về vụ dịch . Hãy tìm kiếm thông tin cập nhật và hướng dẫn thiết thực từ các 

chuyên gia y tế và các nguồn tin cậy như Bộ Y tế,  Tổ chức Y tế thế giới vào những 

thời điểm cụ thể trong ngày và tránh nghe hoặc theo dõi những tin đồn khiến bạn cảm 

thấy lo lắng. 

7. Một số khuyến nghị cho người bệnh tâm thần.  

Để giúp phòng dịch COVID-19 có hiệu quả, ngoài các biện pháp được Bộ   tế  khuyến 

cáo về phòng dịch, người bệnh tâm thần cần thực hiện tốt các việc sau: 

7.1. Phải chuẩn bị chi tiết mọi thứ cần thiết phòng trường hợp bị nhiễm COVID-19 hoặc 

phải cách ly, đặc biệt phải chuẩn bị thuốc điều trị bệnh lý tâm thần của mình cho từ 

01-03 tháng điều trị theo quy định. 

7.2. Không tự ý ngừng hoặc bỏ thuốc điều trị các bệnh tâm thần mạn tính. Nếu lịch tái 

khám định kỳ bị hoãn do dịch bệnh, nên tư vấn từ xa với nhân viên y tế theo đúng 

hẹn và phải bảo đảm duy trì phác đồ điều trị  hiện tại cho tới lần khám dự kiến tiếp 

theo. Hợp tác với nhân viên y tế (cung cấp đầy đủ thông tin) về diễn biến bệnh và 

điều trị khi tư vấn từ xa để có được những điều chỉnh phù hợp với thực tế. 

7.3. Học các bài tập thể chất đơn giản hàng ngày có thể thực hiện tại nhà hoặc nơi cách ly 

để duy trì khả năng vận động và giảm sự nhàm chán. 

7.4. Giữ thói quen và lịch trình thường làm hàng ngày càng nhiều càng tốt hoặc tạo ra 

thói quen mới trong một môi trường mới, bao gồm tập thể dục thường xuyên, vệ sinh 

sạch sẽ, hoạt động/làm việc hàng ngày, các hoạt động giải trí hoặc các hoạt động 

khác. Giữ liên lạc thường xuyên với người thân (ví dụ: qua điện thoại, e-mail, 

phương tiện truyền thông xã hội hoặc các cuộc gọi video). 

7.5. Hãy chắc chắn có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại liên lạc khi cần (của bệnh viện, hiệu 

thuốc, của bác sĩ, người thân, cửa hàng thực phẩm,..). 

7.6. Cung cấp đầy đủ thông tin về phác đồ điều trị bệnh tâm thần hiện tại khi nhiễm 

COVID-19 hoặc các bệnh lý khác để tránh các tương tác thuốc bất lợi và để hiệu 

chỉnh liều hợp lý các thuốc tâm thần khi phải dùng các thuốc điều trị COVID-19 

hoặc các bệnh khác. 

7.7. Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn về dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại địa phương 

và các cơ sở y tế để phòng lây nhiễm cho bản thân, cho người xung quanh và cho 

nhân viên y tế.  

Phần II. Phát hiện và xử lý một số rối loạn tâm thần chủ yếu 
ở người nghi ngờ hoặc mắc COVID-19. 

1. Cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cơ bản cho những người có thể mắc COVID-19 bằng 

cách hỏi họ về nhu cầu và mối quan tâm của họ và nỗ lực giải quyết điều đó. Chú ý 

hỏi mọi người về nhu cầu và mối quan tâm của họ bên cạnh việc chẩn đoán, tiên 

lượng và các vấn đề xã hội hoặc công việc khác. Lắng nghe cẩn thận, cố gắng hiểu 

điều gì là quan trọng nhất đối với người đó vào lúc này và giúp họ tìm ra vấn đề ưu 

tiên của họ là gì. Cung cấp thông tin chính xác về tình trạng và kế hoạch điều trị của 

người đó bằng ngôn ngữ dễ hiểu và không quá chuyên ngành. Giúp mọi người giải 

quyết các nhu cầu và mối quan tâm khẩn cấp, và giúp đưa ra quyết định, khi cần 
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thiết. Giúp kết nối mọi người với những người thân và hỗ trợ xã hội, bao gồm cả qua 

điện thoại hoặc internet khi thích hợp. 

2. Những người được chẩn đoán COVID-19 có thể có các triệu chứng lo âu và trầm 

cảm  đặc biệt đối với những người phải nhập viện, do căng thẳng (stress) cấp vì lo 

lắng cho sức khỏe của chính mình hoặc sức khỏe của người khác, cần có can thiệp hỗ 

trợ. Các tác nhân gây stress cấp có thể kích hoạt các triệu chứng mới hoặc làm trầm 

trọng thêm các tình trạng tâm thần hoặc thần kinh tiềm ẩn. Xử lý: 

a) Xem xét sự xuất hiện phổ biến của lo âu và các triệu chứng trầm cảm trong bối cảnh 

dịch COVID-19, cần phải đánh giá và xác định kịp thời. Chiến lược hỗ trợ tâm lý xã 

hội là những can thiệp đầu tiên để quản lý ngắn hạn các lo âu mới và các triệu chứng 

trầm cảm trong bối cảnh COVID-19.  

b) Đối với những người đang gặp phải các triệu chứng lo âu, nên xem xét các chiến 

lược hỗ trợ tâm lý xã hội như hỗ trợ tâm lý hoặc kiểm soát căng thẳng (bao gồm các 

kỹ thuật thư giãn và chánh niệm)
i,ii,iii

. Nếu sự lo lắng của người đó là đau khổ nghiêm 

trọng và không đáp ứng với các chiến lược hỗ trợ tâm lý xã hội, đặc biệt là trong môi 

trường bệnh viện, xem xét việc sử dụng thuốc. Các thuốc benzodiazepine có thể được 

sử dụng trong thời gian ngắn để giảm cảm giác lo âu gây ra đau khổ nghiêm trọng, 

nhưng hết sức thận trọng với các nguy cơ gây lú lẫn và ức chế hô hấp trong bối cảnh 

COVID-19, cũng như nguy cơ dung nạp và lệ thuộc. Nếu sử dụng các thuốc nhóm 

benzodiazepine, nên ưu tiên những thuốc có thời gian bán hủy ngắn
iv

. Nên sử dụng 

liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể. Tránh tiêm chích và tránh sử dụng 

thuốc benzodiazepine liều cao hoặc dài hạn. 

c) Đối với những người đang mắc chứng trầm cảm, có thể cân nhắc các can thiệp tâm lý 

ngắn dựa trên các nguyên tắc trị liệu nhận thức hành vi, trị liệu giải quyết vấn đề và  

thư giãn luyện tập, nếu khả thit
v
. Nếu các triệu chứng của người đó không thể kiểm 

soát được hoặc quá mức (ví dụ kéo dài hoặc rất nghiêm trọng), thì có thể nghĩ đến rối 

loạn trầm cảm tiềm ẩn và người đó cần được bác sĩ chuyên khoa tâm thần thăm 

khám.  

d) Nếu một người trước đây đã được chẩn đoán lo âu hoặc rối loạn trầm cảm và đã dùng 

thuốc hướng thần, hãy xem xét kỹ các loại thuốc này (hoặc việc bị dừng thuốc) có 

thể ảnh hưởng đến các triệu chứng COVID-19 hay không. Ngừng, điều chỉnh liều 

hoặc bắt đầu sử dụng bất kỳ loại thuốc hướng tâm thần mới nào ở những người mắc 

COVID-19 là những quyết định cần phân tích lợi ích, rủi ro cẩn thận, và khi có thể, 

nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa tâm thần. 

3. Những người mắc COVID-19 có nguy cơ cao gặp vấn đề về giấc ngủ do các phản 

ứng stress cấp, cũng như các lý do khác với những người nhập viện như các yếu tố 

môi trường, các thủ thuật y tế xâm lấn (ví dụ thở máy) và sự kết hợp thường xuyên 

của nhiều loại thuốc có thể làm rối loạn giấc ngủ
vi,vii

. Xử lý: 

a) Chiến lược hỗ trợ tâm lý xã hội là những can thiệp đầu tiên để kiểm soát các vấn đề 

về giấc ngủ trong bối cảnh stress cấp
viii
. Đối với những người nhập viện, nên giải 

quyết các yếu tố môi trường có thể gây rối loạn giấc ngủ (ví dụ, giảm ánh sáng và 

tiếng ồn quá mức vào ban đêm). Người bệnh có thể được hướng dẫn về vệ sinh giấc 

ngủ (bao gồm tránh sử dụng các chất kích thích như caffeine, nicotine hoặc rượu) và 

kiểm soát căng thẳng (bao gồm các kỹ thuật thư giãn và chánh niệm) nhằm làm giảm 

rối loạn giấc ngủ . Có thể xem xét đến can thiệp tâm lý dựa trên các nguyên tắc của 
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liệu pháp nhận thức hành vi nếu khả thi. Nếu các chiến lược hỗ trợ tâm lý xã hội 

không hiệu quả, và người bệnh bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng và/hoặc các vấn đề 

về giấc ngủ gây ảnh hưởng tới chăm sóc y tế, thì có thể xem xét các hỗ trợ giấc ngủ 

bằng thuốc như trazodone, nhưng cần hết sức thận trọng với khả năng ức chế hô hấp 

với hầu hết các loại thuốc an thần
ix

. 

b) Nếu sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nên sử dụng liều tối thiểu có hiệu quả trong thời 

gian ngắn nhất có thể và không kết hợp với các thuốc gây yên dịu khác. 

4. Những người mắc COVID-19 có nguy cơ cao bị mê sảng, được đặc trưng bởi một 

trạng thái ý thức thay đổi, trong đó một người có thể cảm thấy lú lẫn, rối loạn định 

hướng, buồn ngủ hoặc kích động. Xử lý: 

a) Mê sảng được coi là một cấp cứu y tế, vì có liên quan đến các bệnh lý trầm trọng 

đang tiềm ẩn và bác sĩ nên đánh giá ngay lập tức những người mắc COVID-19 đang 

gặp phải các triệu chứng mê sảng. Đối với những người nhập viện với COVID-19, 

cần thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa và giải quyết mọi nguyên nhân tiềm ẩn gây 

mê sảng.  

b) Cung cấp các biện pháp đầy đủ để ngăn ngừa mê sảng bao gồm theo dõi tình trạng 

oxy hóa và tình trạng dịch, điều chỉnh các bất thường về chuyển hóa hoặc nội tiết, 

giải quyết các bệnh đồng nhiễm, giảm thiểu việc sử dụng các loại thuốc có thể gây ra 

hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng mê sảng (như thuốc giảm đau, thuốc kháng 

cholinergic hoặc thuốc giảm đau opioid), chu kỳ giấc ngủ bình thường càng nhiều 

càng tốt, và thường xuyên giúp người bệnh định hướng lại và giải thích các thủ thuật 

y tế, bất cứ khi nào có thể. 

c) Khi mê sảng xảy ra và một người đang bị kích động (được định nghĩa là bồn chồn rõ 

rệt hoặc hoạt động vận động quá mức, thường đi kèm với lo lắng), hãy sử dụng các 

chiến lược giao tiếp làm dịu và cố gắng định hướng lại người đó. Hãy lưu ý, cơn đau 

cấp tính do bệnh cơ thể hoặc khó thở là nguyên nhân gây kích động và giải quyết vấn 

đề này ngay lập tức. Nếu người bệnh tiếp tục bị kích động và gặp khó khăn nghiêm 

trọng, có thể cần phải sử dụng thuốc hướng thần để ngăn ngừa thương tích
x
. 

d) Khi sử dụng thuốc hướng tâm thần, hãy xem xét các tác dụng phụ có thể làm trầm 

trọng thêm triệu chứng COVID-19 bao gồm yên dịu, chức năng hô hấp hoặc chức 

năng tim, nguy cơ sốt hoặc các bất thường miễn dịch khác, hoặc bất thường về đông 

máu và tương tác thuốc. Đối với trạng thái kích động nghiêm trọng, có thể cân nhắc 

dùng thuốc chống loạn thần liều thấp bao gồm haloperidol, dùng đường uống hoặc 

tiêm bắp, hoặc risperidone dùng đường uống. Sử dụng liều tối thiểu có hiệu quả ở tần 

số thấp nhất có thể và trong thời gian ngắn nhất có thể, với liều điều chỉnh theo tuổi, 

bệnh cơ thể đồng diễn và mức độ nặng
xi

. Nếu bệnh nhân vẫn bị kích động nghiêm 

trọng mặc dù sử dụng thuốc chống loạn thần, có thể cân nhắc sử dụng các thuốc dòng 

benzodiazepine, với ưu tiên những thuốc có thời gian bán hủy ngắn
xii

. Nên sử dụng 

liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể.  

Phần III. Quản lý và điều trị bệnh tâm thần. 
1. Hướng dẫn chung. 

a) Tuân thủ các quy định chung về phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế do 

bộ Y tế đã quy định 
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b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công khai các số điện thoại đường dây nóng cũng 

như các hình thức liên lạc từ xa khác để đảm bảo mọi người bệnh có thể tiếp cận với 

các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần. 

c) Đối với các trường hợp mới mắc các rối loạn tâm thần: 

- Người bệnh hoặc người nhà liên lạc để nhận sự thăm khám, tư vấn, trị liệu tâm lý từ 

xa qua điện thoại hoặc các hình thức trực tuyến khác. 

- Trường hợp người bệnh cần đến khám, cơ sở khám, chữa bệnh hướng dẫn người 

bệnh đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần gần nhất. Nếu vượt 

quá khả năng cho phép, nhân viên y tế tuyến cơ sở có thể tham khảo ý kiến chuyên 

môn của tuyến trên thông qua điện thoại, email, hội chẩn trực tuyến,… 

- Trường hợp người bệnh có tình trạng nặng hoặc cấp cứu tâm thần, người nhà hoặc 

nhân viên y tế cơ sở liên lạc trực tiếp với các bệnh viện tâm thần tuyến trên để được 

hướng dẫn hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển người bệnh. 

d) Đối với người bệnh tâm thần mạn tính đang quản lý ngoại trú: 

- Hạn chế khám trực tiếp mà thay bằng theo dõi, tư vấn từ xa và đảm bảo cung cấp đầy 

đủ thuốc theo phác đồ từ 01-03 tháng cho người bệnh đang ổn định (yêu cầu người 

nhà cam kết quản lý thuốc và cho người bệnh uống thuốc đúng theo đơn). 

- Khuyến khích gia đình và người bệnh sử dụng điện thoại trao đổi với nhân viên y tế 

để báo cáo hiệu quả điều trị, các biểu hiện, tác dụng phụ của thuốc điều trị và các vấn 

đề nảy sinh để có những điều chỉnh kịp thời.  

- Trường hợp vượt quá khả năng của tuyến y tế cơ sở, cơ sở khám, chữa bệnh kết nối 

với các cơ sở chuyên khoa tâm thần tuyến trên để tư vấn, hội chẩn. Chỉ chuyển tuyến 

khi nghi ngờ các trường hợp diễn biến nặng. Tuy nhiên, không được trì hoãn chuyển 

tuyến nếu người bệnh có các tình trạng cấp cứu tâm thần. 

- Trường hợp cần nhập viện hoặc chuyển tuyến, cơ sở y tế thực hiện chuyển tuyến theo 

các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm COVID-19. 

- Đối với người bệnh nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị thay thế bằng 

methadone hoặc buprenophine cần tuân thủ Hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 

số 203/AIDS-DP ngày 09/4/2020 về việc cấp phát thuốc methadone/buprenophine 

trong giai đoạn dịch COVID – 19.  

2. Người bệnh có diễn biến nặng hoặc tình trạng cấp cứu tâm thần 
cần nhập viện.  

a) Người bệnh tâm thần có thể không nhận thức hết được sự nguy hiểm của dịch bệnh 

nên khả năng tự phòng bệnh kém. Một số người bệnh tâm thần không nhớ được 

những nơi mình đã đi hoặc những người mình đã gặp, gây khó khăn cho nhân viên y 

tế trong việc khai thác yếu tố dịch tễ.  

b) Tình trạng cấp cứu tâm thần bao gồm: trạng thái kích động, ý tưởng và/hoặc hành vi 

tự sát, từ chối ăn uống, trạng thái cai, trạng thái sảng, ngộ độc thuốc hoặc các chất tác 

động tâm thần. Những người bệnh có tình trạng cấp cứu tâm thần có thể gây ra nguy 

hiểm cho tính mạng bản thân hoặc những người xung quanh, đòi hỏi nhân viên y tế 

phải tiếp cận can thiệp ngay nhưng cũng phải hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn cho 

chính mình. 
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c) Chính vì vậy, cần coi người bệnh tâm thần nặng cần nhập viện hoặc có tình trạng cấp 

cứu tâm thần là những người có nguy cơ lây nhiễm COVID – 19 cao để áp dụng 

phương pháp sàng lọc sớm cũng như sử dụng biện pháp phòng hộ cá nhân nghiêm 

ngặt nhằm tránh lây nhiễm trong quá trình tiếp cận và chăm sóc người bệnh. 

d) Hướng xử trí: 

- Người nhà hoặc người chăm sóc người bệnh cần liên lạc ngay với bác sỹ đang theo 

dõi người bệnh hoặc cơ sở y tế, cơ sở chuyên khoa tâm thần gần nhất để thông báo về 

tình trạng người bệnh và yêu cầu trợ giúp.  

- Tất cả những người tiếp xúc với người bệnh: nhân viên tiếp nhận, vận chuyển người 

bệnh, nhân viên y tế trực tiếp thăm khám và chăm sóc người bệnh phải thực hiện các 

biện pháp phòng hộ cá nhân trong phòng lây nhiễm COVID-19 theo đúng quy định. 

Cần phối hợp với lực lượng chức năng (nhân viên bảo vệ, công an, dân phòng…) để 

cưỡng chế khi người bệnh kích động, chống đối. 

- Tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần:  

+ Đưa người bệnh vào khu cách ly được bố trí theo tiêu chuẩn có tối thiểu 3 buồng: 

buồng đệm, buồng bệnh và buồng vệ sinh; có đầy đủ các phương tiện phòng hộ 

cá nhân; phương tiện vệ sinh tay; thiết bị thăm khám riêng; có phương tiện thu 

gom chất thải, làm sạch bề mặt … theo đúng quy định. 

+ Thực hiện xét nghiệm cho người nghi ngờ mắc COVID-19 theo đúng quy định. 

+ Mọi nhân viên y tế tiếp xúc với người bệnh trong khu cách ly này đều phải mang 

đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân. 

+ Trong quá trình điều trị, nếu phải đưa người bệnh đi làm xét nghiệm, hội chẩn, 

chuyển khoa hoặc chuyển viện, phải liên hệ trước với cơ sở y tế chuyên khoa và 

phân luồng riêng để vận chuyển người bệnh. 

+ Không đưa người bệnh ra phòng điều trị chung với những người bệnh khác khi 

chưa có bằng chứng xác định chính xác người bệnh không nhiễm COVID-19. 

- Khi người bệnh đã ổn định bệnh lý tâm thần, có thể ra viện hoặc chuyển tuyến, nếu 

vẫn chưa loại trừ người bệnh có nhiễm COVID– 19 (do chưa đủ thời gian hoặc xét 

nghiệm), phải thông báo danh sách người bệnh cho cơ sở y tế các tỉnh thành hoặc địa 

phương nơi người bệnh chuyển đến để tiếp tục điều trị hoặc cách ly theo quy định. 

3. Lưu ý khi điều trị người có bệnh nền là các rối loạn tâm thần. 

a) Người bệnh tâm thần trong tình huống bị cách ly 

- Tuân thủ các quy định về cách ly khoanh vùng phong tỏa khu vực phòng chống dịch 

theo kế hoạch của địa phương. 

- Phối hợp với nhân viên y tế cơ sở và nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật thực 

hiện chế độ cấp phát thuốc, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ tại nhà cho người mắc 

bệnh tâm thần trong khu vực bị phong tỏa. 

- Phối hợp cùng với chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương lập phương án 

cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người bệnh tâm thần trong khu 

vực bị phong tỏa, đặc biệt quan tâm các gia đình có người già yếu, neo đơn. 

b) Người bệnh tâm thần nghi nhiễm COVID– 19, sau nhiễm COVID – 19 
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- Người bệnh tâm thần, đặc biệt người bệnh có các khuyết tật nhận thức, là đối tượng 

có nguy cơ bị lây nhiễm cao vì người bệnh không nhận thức được mối nguy hiểm của 

COVID – 19 và không thể thực hiện các biện pháp tự bảo vệ. Do đó quan trọng nhất 

là công tác tuyên truyền gia đình để có các biện pháp bảo vệ người bệnh đặc biệt quản 

lý người bệnh tại nhà, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và thường xuyên trao đổi với 

nhân viên y tế. 

- Hướng dẫn người nhà thông báo ngay cho cán bộ y tế phụ trách địa bàn khi người 

bệnh tâm thần có các triệu chứng sốt, ho, hắt hơi để có hướng xử trí kịp thời. 

- Trạm y tế xã phường tiến hành sàng lọc chủ động thông qua các buổi thăm khám tại 

nhà, các buổi tư vấn, liên lạc với hộ gia đình qua điện thoại, thông báo cho cơ quan 

chức năng tại địa phương khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm. 

- Giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà. Theo dõi thông tin sức khỏe và động viên, trợ 

giúp tâm lý cho người bệnh, hộ gia đình có người cách ly.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ gia đình tiếp nhận người nhiễm COVID-19 sau điều trị về cách ly 

tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

c) Người bệnh tâm thần nhiễm COVID – 19  

- Để chăm sóc và điều trị tốt cho nhóm người bệnh tâm thần nhiễm COVID-19, các 

bệnh viện chuyên khoa tâm thần cần: 

+ Thành lập nhóm nhân viên y tế tâm thần (bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý) có 

năng lực chuyên môn, có đủ sức khoẻ và khả năng làm việc dài ngày trong điều 

kiện cách ly để sẵn sàng trợ giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong điều trị 

người bệnh COVID-19 có bệnh tâm thần. 

+ Tập huấn, đào tạo về dịch COVID-19 cho một sô nhân viên y tế để chuẩn bị sẵn 

sàng hỗ trợ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tình huống dịch bệnh bùng 

phát và các bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm hoặc bệnh viện đa khoa bị quá 

tải, theo điều động của Sở Y tế, Bộ Y tế. 

- Khi có yêu cầu hỗ trợ chuyên môn của cơ sở đang điều trị người bệnh COVID-19, tuỳ 

thuộc mức độ nặng của rối loạn tâm thần, để quyết định phương án phối hợp điều trị:  

+ Trường hợp bệnh lý tâm thần mức độ nhẹ hoặc trung bình: bác sĩ chuyên khoa tâm 

thần phối hợp điều trị từ xa qua điện thoại, email hoặc hội chẩn trực tuyến với các 

bác sỹ điều trị COVID-19. 

+ Trường hợp bệnh lý tâm thần mức độ nặng hoặc người bệnh đang có tình trạng 

cấp cứu tâm thần, đòi hỏi điều trị tâm thần tích cực: bệnh viện chuyên khoa tâm 

thần có thể cử nhóm nhân viên y tế sang hỗ trợ điều trị.   

- Lưu ý khi sử dụng thuốc điều trị COVID-19 phối hợp với các thuốc hướng thần: 

+ Mặc dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19 nhưng có nhiều loại thuốc đã 

được sử dụng hoặc đang được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng để điều trị 

COVID-19 (lưu ý những thuốc này chỉ được sử dụng khi có hướng dẫn của Bộ Y 

tế): như hydroxychloroquine và chloroquine; kháng sinh như azithromycin; thuốc 

kháng virus lopinavir/ritonavir. Các thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ như 

kéo dài khoảng QT và xoắn đỉnh. Đã có cảnh báo việc sử dụng các thuốc gây kéo 

dài khoảng QT ở người bệnh nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ tử vong đặc biệt 

khi phối hợp với các thuốc khác cũng làm kéo dài khoảng QT. Vì thế cần thận 
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trọng khi sử dụng các thuốc điều trị COVID-19 này ở người bệnh tâm thần đang 

sử dụng một trong các thuốc hướng thần có thể gây kéo dài khoảng QT như các 

thuốc an thần kinh (quetiapine, ziprasidone), thuốc chống trầm cảm (citalopram), 

thuốc giải lo âu (hydroxyzine). 

+ Hydroxychloroquine được chuyển hoá bởi các enzym cytochrome P450, trong đó 

có C P2D6, nên cần lưu ý khi sử dụng phối hợp với các thuốc hướng thần ức chế 

C P2D6 như fluoxetine, paroxetine vì có nguy cơ làm tăng nồng độ 

hydroxychloroquine. 

+ Đối với các BN có tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, cần hạn chế sử dụng các 

thuốc hướng thần có tác dụng ức chế trung hô hấp như các thuốc nhóm 

benzodiazepine. 
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