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/ѭXê
Tài liӋXQj\OjKѭӟng dүQFKXQJJL~SÿӏQKKѭӟQJFKRTXiWUuQKÿLӅu trӏ cӫDEiFVƭYjlà tài liӋu tham khҧo cho QJѭӡi bӋnh
trong mӛLWUѭӡng hӧp cө thӇ. +ѭӟng dүQÿLӅu trӏ ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ cung cҩp thông tin nhҵm hӛ trӧ viӋc ra quyӃWÿӏnh và dӵa
trên các bҵng chӭng tӕt nhҩt hiӋn có tҥi thӡLÿLӇm ban hành.
&ѫTXDQ[Xҩt bҧn:
Trung tâm hӧp tác NHMRC trong xӱ trí suy giҧm chӭFQăQJQKұn thӭc và các bӋQKOêOLrQTXDQWUrQQJѭӡi cao tuәi.

Phê duyӋt xuҩt bҧn

+ѭӟng dүn ÿLӅu trӏ (khuyӃn cáo) trong các trang 7-20 ÿmÿѭӧc phê duyӋt bӣi Chӫ tӏch HӝLÿӗng nghiên cӭu y khoa và
sӭc khӓe quӕc gia Úc (NHMRC-National Health and Medical Research Council) YjRQJj\WKiQJQăP 2016, FăQFӭ
vào khoҧn 14A cӫa Lu̵t nghiên cͱu y khoa và sͱc kh͗e qu͙c gia Úc QăP 1992. Khi phê duyӋW Kѭӟng dүQ ÿLӅu trӏ
(khuyӃn cáo) này, NHMRC ÿm F{QJ QKұn tài liӋX Qj\ ÿҥt các tiêu chuҭn cӫa NHMRC ÿӕi vӟL Kѭӟng dүQ ÿLӅu trӏ lâm
sàng. Lҫn phê duyӋt này có hiӋu lӵc trong thӡi gian 5 QăP.
NHMRC nhұn thҩy rҵQJKѭӟng dүQÿLӅu trӏ (khuyӃQFiR Qj\ÿmÿѭӧc thӵc hiӋn mӝt cách hӋ thӕng, dӵa trên viӋc phát hiӋn và tәng
hӧp các bҵng chӭng khoa hӑc tӕt nhҩt hiӋQFyYjÿѭӧc phát triӇQÿӇ áp dөng trong thӵFKjQK\NKRDWURQJÿLӅu kiӋQFKăPVyFVӭc
khӓe tҥi Úc.
Tài liӋu này phҧQiQKTXDQÿLӇm cӫa nhóm tác giҧ và không nhҩt thiӃWOjTXDQÿLӇm cӫa Chính phӫ Úc.
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Lӡi cҧPѫQ
Quá trình phát triӇn, xuҩt bҧn và EDQ KjQK +ѭӟng dүQ ÿLӅu trӏ Qj\ ÿѭӧc tài trӧ bӣi Trung tâm hӧp tác
NHMRC trong xӱ trí suy giҧm chӭFQăQJQKұn thӭc và các bӋQKOêOLrQTXDQWUrQQJѭӡi cao tuәi. Trung
tâm hӧSWiFÿmQKұQÿѭӧc hӛ trӧ tӯ NHMRC và FiFÿӕi tác tài trӧ bao gӗm HammondCare, Dementia
Australia, Brightwater Care Group và Helping Hand Aged Care.
Xin trân trӑng cҧPѫQFiFWKjQKYLrQFӫa hӝLÿӗng biên soҥQKѭӟng dүQÿLӅu trӏ ÿmJLjQKUҩt nhiӅu thӡi
JLDQÿӇ xây dӵng tài liӋu này. Bên cҥnh ÿyQKӳQJQJѭӡi sӱ dөQJKѭӟng dүQÿLӅu trӏ FǊQJÿyQJYDLWUz
quan trӑng trong viӋc phát triӇQKѭӟng dүn và nhӳQJÿyQJJySQj\WKӵc sӵ quan trӑng ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng
tài liӋu có giá trӏ vӟi nhu cҫu thӵc tӃ cӫa QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ FǊQJQKѭJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh.
Tài liӋu này là bҧQ ÿiS ӭng cӫa tài liӋu “Sa sút trí tuӋ: Hӛ trӧ QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ Yj QJѭӡi thân
WURQJTXiWUuQKFKăPVyFVӭc khӓe và xã hӝi”, xuҩt bҧn bӣi NCC-MH QăP 2006. Tài liӋu gӕFÿѭӧFÿăQJ
tҧi tҥL ÿӏa chӍ www.nice.org.uk/guidance/cg42/evidence. Bҧn hiӋu chӍnh Qj\ ÿѭӧc ban hành lҥi vӟi sӵ
chҩp thuұn cӫa NCC-MH. Tuy nhiên, NCC-MH FKѭDWKӵc hiӋn quá trình kiӇm chӭng bҧn hiӋu chӍnh ÿӇ
có thӇ khҷQJ ÿӏnh rҵng tài liӋu này phҧn ánh chính xác tài liӋu gӕc cӫa NCC-MH và NCC-MH không
ÿӭng ra bҧRÿҧm tính chính xác cӫa bҧn hiӋu chӍnh. +ѭӟng dүQÿLӅu trӏ cӫa NCC-MHFăQFӭ cӫDKѭӟng
dүQÿLӅu trӏ Qj\ÿѭӧc chuҭn bӏ bӣi ViӋn hàn lâm quӕc gia vӅ sӭc khӓHYjFKăPVyFQJѭӡi bӋnh (NICENational Institute for Health and Care Excellence) ÿӇ sӱ dөQJFKRFiFFѫVӣ y tӃ tҥi Anh và xӭ Wales.
+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ cӫa NICE không áp dөng cho Úc và NICE không tham gia vào quá trình phát triӇn và
ÿiSӭng tài liӋXÿӇ OѭXKjQKӣ Úc. Trong toàn bӝ Kѭӟng dүn này, tài liӋu cӫa NCC-MH sӁ ÿѭӧFÿӅ cұp
ÿӃQQKѭOjKѭӟng dүQÿLӅu trӏ cӫa NICE.

&iFFѫTXDQFKҩp thuұn
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
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Hӝi sa sút trí tuӋ Úc
Hӝi lão khoa Úc và New Zealand
Ĉҥi hӑc Úc vӅ y khoa tҥi các vùng nông thôn và hҿo lánh
Hӝi khoa hӑc thӇ thao và bài tұp sӭc khӓe Úc
&ѫTXDQWUӏ liӋu nghӅ nghiӋp Úc
Hӝi các bӋQKOLrQTXDQÿӃn lӡi nói Úc
Ĉҥi hӑc Hoàng gia Úc và New Zealand ÿjRWҥREiFVƭWkPWKҫn kinh
Ĉҥi hӑc Hoàng gia Úc ÿjRWҥo bác sӻ JLDÿuQK *

*RACGP endorsement is for the period 2016-2019.
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Tóm tҳt chung
Sa sút trí tuӋ là mӝt hӝi chӭng lâm sàng có thӇ gây ra bӣi mӝt sӕ bӋnh lý (bao gӗm bӋnh Alzheimer). Sa sút
trí tuӋ có thӇ ҧQKKѭӣQJÿӃn trí nhӟ, khҧ QăQJVX\QJKƭKjQKvi, khҧ QăQJJLDRWLӃp và thӵc hiӋn các hoҥt
ÿӝQJWKѭӡng ngày.1 1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ mô tҧ tình trҥQJQj\QKѭOjPӝt hình thӭc tàn tұWÿҫy thӱ thách
vӟi nhӳQJWKD\ÿәi trong cuӝc sӕng và hӑ cҧm thҩy rҩWFăQJWKҷng.2 ҦQKKѭӣng cӫa bӋnh lý sa sút trí tuӋ lên
nhӳQJQJѭӡLFKăPVyFFǊQJUҩWÿiQJOѭXWkPYLӋFFKăPVyFPӝt QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ có thӇ dүQÿӃn
suy giҧm sӭc khӓe, trҫm cҧm và xa lánh xã hӝi.3
Có khoҧng 9% dân sӕ Úc tӯ 65 tuәi trӣ OrQÿѭӧc chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ; ӣ QKyPGkQFѭtӯ 85 tuәi trӣ lên,
con sӕ Qj\WăQJOrQ ÿӃn 30%.4 Vӟi mӭFWăQJÿӝ tuәi trung bình cӫDGkQFѭÒFVӕ Oѭӧng QJѭӡi bӋnh sa sút trí
tuӋ ÿѭӧc dӵ ÿRiQVӁ QJj\FjQJWăQJ
+ѭӟng dүQ ÿLӅu trӏ lâm sàng và các nguyên tҳF FKăP VyF QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ Qj\ ÿѭӧc viӃt nhҵm
KѭӟQJÿӃQÿӕLWѭӧQJFKtQKOjFiFQKkQYLrQWURQJOƭQKYӵFFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi (EiFVƭÿLӅXGѭӥng, các
QKkQYLrQFKăPVyFYjKӛ trӧ ÿLӅu trӏ)ÿk\OjQKӳQJQJѭӡi làm viӋc cùng vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ tҥi
cӝQJÿӗng, viӋQGѭӥng lão, bӋnh viӋn. ĈӝLQJǊQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi nên áp dөng khuyӃn cáo
này tҥLQѫLOjPYLӋc cӫa mình ÿӗng thӡLÿiSӭng vӟi nhu cҫu và nguyӋn vӑng cӫa QJѭӡi bӋnh FǊQJQKѭJLD
ÿuQKYjQJѭӡLFKăPVyF NhӳQJÿLӇm chính cӫa khuyӃn cáo bao gӗm:
ͻ TriӋu chӭng sa sút trí tuӋ cҫQ ÿѭӧc khám ngay lҫn phát hiӋn ÿҫu tiên Yj NK{QJ ÿѭӧc nhҫm lүn là “dҩu
hiӋXWK{QJWKѭӡng cӫa tuәi già”.
ͻ &iFQKkQYLrQFKăPVyFVӭc khӓe và hӛ trӧ QJѭӡi cao tuәi cҫQWUDRÿәi vӟi QJѭӡi bӋnhQJѭӡLFKăPVyF
hӑ YjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh vӅ các triӋu chӭng sa sút trí tuӋ, biӋQSKiSÿLӅu trӏ và các dӏch vө hӛ trӧ. &ǊQJ
có thӇ cung cҩSWKrPFiFWK{QJWLQGѭӟi dҥng bҧn giҩ\ QKѭFiFWӡ UѫLWӡ thông tin).
ͻ Nên thӵc hiӋQFiFEѭӟFÿӇ QJăQQJӯa, phát hiӋn và quҧn lý triӋu chӭng tâm lý và hành vi phә biӃn cӫa sa
sút trí tuӋ QKѭWUҫm cҧPNtFKÿӝng. Trong hҫu hӃWFiFWUѭӡng hӧp, cҫn huҩn luyӋQQJѭӡLFKăPVyFYjJLD
ÿuQKFiFKFKăPVyFQJѭӡi bӋnhÿѭDUDFKLӃQOѭӧFÿһc biӋt ÿӇ ÿӏnh vӏ FiFKjQKYLJk\FăQJWKҷng, nên bҳt
ÿҫu bҵng viӋc thӵc hiӋn mӝt sӕ WKD\ÿәi nhӓ WURQJP{LWUѭӡng sӕng và tìm ra các hoҥWÿӝng tҥo hӭng thú
cho QJѭӡi bӋnh. ChӍ sӱ dөng thuӕFÿLӅu trӏ triӋu chӭQJ VDX NKL ÿm WKӱ hӃt các biӋn pháp khác. Do làm
WăQJQJX\FѫJһp các phҧn ӭng bҩt lӧi nghiêm trӑng, QJѭӡi bӋnh có các triӋu chӭng hành vi và tâm lý cӫa
sa sút trí tuӋ mӭF ÿӝ nhҽ-ÿӃn-WUXQJ EuQK NK{QJ QrQ ÿѭӧF Nr ÿѫQ WKѭӡng xuyên các thuӕc chӕng loҥn
thҫn.
ͻ &iFEiFVƭÿLӅXGѭӥQJQKkQYLrQFKăPVyFYjKӛ trӧ sӭc khӓe cҫQÿѭӧc huҩn luyӋn vӅ viӋc cKăPVyF
QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ. Hӑ cҫQÿѭӧc huҩn luyӋQOjPFiFKQjRÿӇ giao tiӃp mӝt cách rõ ràng vӟi QJѭӡi
bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh ÿӇ có thӇ ÿѭDUDPӝWP{KuQKFKăPVyFOҩy
QJѭӡi bӋnh làm trung tâm.
ͻ 1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ cҫQÿѭӧc khuyӃn khích tұp luyӋQăQXӕng hӧp lý, tӵ làm mӑi viӋc ӣ mӭFÿӝ
nhiӅu nhҩt có thӇ và giӳ liên lҥc xã hӝi vӟi cӝQJÿӗQJÿӏDSKѭѫQJ ĈӝLQJǊQKkQYLrQYjQJѭӡLFKăPVyF
cҫQÿѭӧFÿjRWҥRÿӇ biӃt cách khuyӃn khích QJѭӡi bӋnh duy trì ttQKÿӝc lұp.
ͻ %iFVƭQrQFkQQKҳc dùng thuӕc (các thuӕc nhóm ӭc chӃ acetylcholinesterase hoһc memantin) nhҵm kiӇm
soát các triӋu chӭQJOLrQTXDQÿӃn nhұn thӭc trong bӋnh sa sút trí tuӋ.
ͻ 1JѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKFҫQÿѭӧc hӛ trӧ ÿӇ FKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ. Hӑ cҫQÿѭӧc cung
cҩSFiFNKyDÿjRWҥo và huҩn luyӋQÿӇ có thӇ phát triӇn NƭQăQJWURQJYLӋc xӱ trí các triӋu chӭng sa sút trí
tuӋ và cҫQ ÿѭӧc tҥR ÿLӅu kiӋQ ÿӇ nghӍ QJѫL NKL Fҫn thiӃW 1JѭӡL FKăP VyF Yj JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh cҫn
ÿѭӧc cung cҩp thông tin vӅ các chiӃQOѭӧFÿӇ duy trì trҥng thái tâm lý và sӭc khӓe cӫa chính bҧn thân hӑ
và cҫQÿѭӧc hӛ trӧ ÿӇ duy trì sӭc khӓe và thӇ chҩt.
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Tҥi Úc, cӭ khoҧQJQJѭӡi cao tuәi lҥi có mӝWQJѭӡLÿѭӧc chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ.1 Sa sút trí tuӋ có tác
ÿӝng lӟn lên cuӝc sӕng cӫa bҧQWKkQQJѭӡi bӋQKFǊQJQKѭFӫDQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh. Sa
sút trí tuӋ là mӝt vҩQÿӅ ÿѭӧFѭXWLrQWURQJFKtQKViFKFKăPVyFVӭc khӓe quӕc gia tҥLÒF&iFKѭӟng dүn
ÿLӅu trӏ lâm sàng cho thҩy có thӇ giúp cҧi thiӋn chҩW Oѭӧng và tính nhҩt quán trong viӋF FKăPVyF QJѭӡi
bӋnh WURQJFiFÿLӅu kiӋn khác nhau.2
Các khuyӃQFiRWURQJ+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ lâm sànJÿѭӧc thӵc hiӋn theo quy trình ADAPTE3WURQJÿyFiF
khuyӃn cáo xuҩt phát tӯ mӝWKѭӟng dүQÿLӅu trӏ có chҩWOѭӧng cao sҹn có (Kѭӟng dүQÿLӅu trӏ cӫa NICE,
ÿѭӧc phát triӇn bӣi Trung tâm hӧp tác quӕc gia vӅ sӭc khӓe tâm thҫn ӣ Anh4) ÿѭӧFÿiSӭng ÿӇ phù hӧp vӟi
bӕi cҧnh tҥi Úc. 4Xi WUuQK ÿiS ӭng bao gӗm viӋc thӵc hiӋn mӝt nghiên cӭu hӋ thӕQJ ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng
+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ lâm sàng phҧn ánh các bҵng chӭng nghiên cӭu cұp nhұt nhҩt.
Các khuyӃQ FiR ÿѭӧc phân loҥi thành “khuyӃn cáo dӵa trên bҵng chӭng” (EBR-Evidence-based
recommendation), “khuyӃn cáo dӵD WUrQ ÿӗng thuұn” (CBR-Consensus based recommendation) hoһc “quan
ÿLӇm thӵc hành” (PP-Practice point).
B̫QJĈ͓QKQJKƭDFiFPͱFÿ͡ khuy͇n cáo

MӭFÿӝ khuyӃn cáo
KhuyӃn cáo dӵa trên bҵng
chӭng (EBR)

KhuyӃn cáo dӵDWUrQÿӗng
thuұn (CBR)

4XDQÿLӇm thӵc hành (PP)

Mô tҧ
KhuyӃQFiRÿѭӧc hình thành sau khi tiӃn hành tәng quan
hӋ thӕng các bҵng chӭng kèm theo các tài liӋu tham khҧo
sӱ dөng
KhuyӃQ FiR ÿѭӧF KuQK WKjQK QKѭQJ FKѭD Fy ÿӫ bҵng
chӭng có chҩWOѭӧng, quá trình tәng quan hӋ thӕng không
phát hiӋQ ÿӫ nghiên cӭu nào có chҩW OѭӧQJ ÿiS ӭng tiêu
chuҭn lӵa chӑQÿӇ trҧ lӡi câu hӓi lâm sàng
KhuyӃn cáo nҵm ngoài phҥm vi cӫa chiӃQ Oѭӧc tìm kiӃm
trong tәng quan hӋ thӕng và dӵD WUrQ TXDQ ÿLӇm cӫa
chuyên gia

Mӛi khuyӃn cáo dӵa trên bҵng chӭQJÿѭӧc hӛ trӧ bӣi mӝt thang phҧn ánh chҩWOѭӧng bҵng chӭng. Thang
Qj\GDRÿӝng tӯ rҩt thҩSÿӃQFDRYjÿѭӧFÿӏQKQJKƭDGӵDWUrQWKDQJÿiQKJLiTXiWUuQKWLӃp cұn, phát triӇn
Yj ÿiQK JLi NKX\Ӄn cáo (GRADE- Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation) (Bҧng 2).8
B̫ng 2: Ĉ͓QKQJKƭDWKDQJGRADE v͉ ch̭WO˱ͫng b̹ng chͱng

GRADE vӅ chҩWOѭӧng bҵng chӭng
Cao

Trung bình

Mô tҧ
Nghiên cӭu bә sung gҫQ QKѭ NK{QJ OjP WKD\ ÿәi mӭc
ÿӝ tin cұy trong viӋFѭӟc tính hiӋu quҧ
Nghiên cӭu bә sung có thӇ WiFÿӝng quan trӑng lên mӭc
ÿӝ tin cұy trong viӋFѭӟc tính hiӋu quҧ

Thҩp

Nghiên cӭu bә sung rҩt có thӇ WiF ÿӝng quan trӑng lên
mӭF ÿӝ tin cұy trong viӋF ѭӟc tính hiӋu quҧ và có thӇ
OjPWKD\ÿәLѭӟc tính này

Rҩt thҩp

Bҩt cӭ ѭӟc tính hiӋu quҧ QjRFǊQJÿӅu không chҳc chҳn

TiӃp cұQWKHRWKDQJÿiQKJLiTXiWUuQKWLӃp cұn, phát triӇQYjÿiQKJLiNKX\Ӄn cáo (GRADE) dӵa trên quá
WUuQKÿiQKJLiOLrQWөc chҩWOѭӧng các bҵng chӭng, tiӃSÿyOj[HP[pWWѭѫQJTXDQJLӳDWiFÿӝng có lӧi và tác
ÿӝng không mong muӕn, tӯ ÿyÿѭDUDTX\ӃWÿӏnh vӅ mӭFÿӝ mҥnh cӫa khuyӃn cáo.8
Mӝt khuyӃn cáo mҥQKFyQJKƭDOjKҫu hӃt QJѭӡi bӋnh ÿӅXÿҥWÿѭӧc hiӋu quҧ cao nhҩWNKLÿѭӧc thӵc hiӋn
theo khuyӃn cáo. Trong các khuyӃn cáo mҥnh, thuұt ngӳ ÿѭӧc sӱ dөng là “nên” hoһc “không nên”. Mӝt
khuyӃn cáo yӃX Fy QJKƭD Oj NK{QJ SKҧi tҩt cҧ QJѭӡi bӋnh ÿӅX ÿҥt hiӋu quҧ cao nhҩt khi thӵc hiӋn theo
khuyӃn cáo và cҫn cân nhҳFÿӃn hoàn cҧnh cө thӇ FǊQJQKѭPRQJPXӕn và khҧ QăQJFӫa mӛi QJѭӡi bӋnh.
Trong các khuyӃn cáo yӃu, thuұt ngӳ WKѭӡQJÿѭӧc sӱ dөng là “cân nhҳc” hoһc “gӧi ý rҵng” hoһc “có thӇ QJKƭWӟi”.
6

Khuyұn cáo

Các khuyӃn cáo
Nguyên tҳFFKăPVyF
1

PP

Cán bӝ y tӃ Yj QKkQ YLrQFKăP VyF QJѭӡi cao tuәi cҫn thӵc hiӋQ TXi WUuQK FKăPVyFOҩy
QJѭӡi bӋnh làm trung tâm, bҵng cách phát hiӋQYjÿiSӭng nhu cҫu, mong muӕn cӫa QJѭӡi
bӋnh sa sút trí tuӋ FǊQJ QKѭ QJѭӡL FKăP VyF Yj JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh. Cҫn sӱ dөng 10
nguyên tҳc vӅ các giá trӏ ÿtFKWKӵc WURQJFKăPVyFQJѭӡi bӋnh QKѭOjWLrXFKXҭQÿӇ thӵc
hiӋQYjÿiQKJLiTXiWUuQKFKăPVyF

2

PP

Cҧi thiӋn chҩW Oѭӧng cuӝc sӕng, duy trì chӭF QăQJ giúp QJѭӡi bӋnh thoҧi mái tӕL ÿD Oj
nhӳQJÿLӅu cҫn thiӃt trong suӕt quá trình song hành vӟi bӋnh tұt và cҫQOѭXêUҵng, các mөc
tiêu cө thӇ sӁ WKD\ÿәi theo thӡi gian.

3

PP

Cán bӝ y tӃ Yj QKkQ YLrQ FKăP VyF QJѭӡi cao tuәi cҫn sӱ dөng ngôn ngӳ nhҩt quán vӟi
+ѭӟng dүn vӅ ngôn ngӳ trong sa sút trí tuӋ Yj Kѭӟng dүn vӅ cách giao tiӃp tӕt mang tên
“Hãy nói vӟi tôi” (Talk to me) ÿӇ có thӇ nói chuyӋn vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ.

Các vҩQÿӅ vӅ ÿҥRÿӭc và pháp lý
4

PP

1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ cҫn kí biên bҧQÿӗng thuұn có cung cҩSÿӫ thông tin và hӧp thӭc
vӅ mһW SKiS Oê OLrQ TXDQ ÿӃn các quyӃW ÿӏnh vӅ tài chính, chӃ ÿӝ FKăP VyF Vӭc khӓe và
viӋc sҳp xӃp cuӝc sӕng. NӃu QJѭӡi bӋnh không có khҧ QăQJ ÿѭDUD TX\ӃW ÿӏnh, cҫn thӵc
hiӋn TX\ÿӏnh vӅ quyӅQÿѭDUDTX\ӃWÿӏnh cӫDQJѭӡi bҧo hӝ OLrQTXDQÿӃn các vҩQÿӅ tài
chính, cá nhân và sӭc khӓe dӵa trên luұt hiӋn hành tҥLÿӏDSKѭѫQJ

5

PP

Cán bӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫn thông báo cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí
tuӋQJѭӡLFKăP VyFYjJLDÿuQKFӫa hӑ vӅ các chính sách hӛ trӧ và các dӏch vө hӛ trӧ tình
nguyӋn và khuyӃn khích hӑ sӱ dөng các dӏch vө này. NӃu cҫn, các dӏch vө này cҫn sҹn có
cho cҧ QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ, QJѭӡLFKăPVyFYj JLDÿuQKQJѭӡi bӋnh.

6

PP

Các cán bӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫn thҧo luұn vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút
trí tuӋ WURQJWUѭӡng hӧp QJѭӡi bӋnh FzQÿӫ khҧ QăQJQKұn thӭc, hoһc thҧo luұn vӟLQJѭӡi
FKăPVyFKRһFJLDÿuQKKӑ vӅ viӋc sӱ dөng:
x
x

7

PP

mӝt chính sách ӫy quyӅn lâu dài hoһc giám hӝ lâu dài
kӃ hoҥFKFKăPVyFQkQJFDR. KӃ hoҥFKFKăPVyFQkQJFDRFҫQÿѭӧFÿiQKJLiOҥLÿӕi
vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ Yj QJѭӡL FKăP VyF JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh dӵa trên các
FăQFӭ WKѭӡng lӋ YjÿiSӭng bҩt cӭ WKD\ÿәi quan trӑQJQjRWURQJÿLӅu kiӋn sӭc khӓe
và hoàn cҧnh thӵc tӃ. KӃ hoҥFKFKăPVyFQkQJFDRFҫQÿѭӧc hoàn thiӋn và cұp nhұt
tҥi thӡLÿLӇPÿiQKJLiFӫD1KyPÿiQKJLiTXiWUuQKFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi.

Thông tin do QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ cung cҩp cҫQÿѭӧc bҧo mұt. Các cán bӝ y tӃ và nhân
YLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫn thҧo luұn vӟi QJѭӡi bӋnh vӅ nhu cҫu chia sҿ thông tin.
ChӍ trong mӝt sӕ WUѭӡng hӧp ngoҥi lӋ (ví dө khi cán bӝ chuyên môn cҫQWK{QJWLQÿӇ thӵc
hiӋn nhiӋm vө FKăPVyF FiFWK{QJWLQEҧo mұt mӟLÿѭӧc tiӃt lӝ FKRQJѭӡi khác mà không
ÿѭӧc sӵ ÿӗng thuұn cӫa QJѭӡi bӋnh. Tuy nhiên, do diӉn biӃn bӋnh sӁ WăQJOrQQJѭӡi bӋnh
càng ngày càng phө thuӝFYjRJLDÿuQKYjQJѭӡi FKăPVyFYLӋc chia sҿ thông tin cҫQÿѭӧc
cân nhҳc dӵa trên bӕi cҧnh thӵc tӃ OLrQ TXDQ ÿӃn khҧ QăQJ ÿѭD UD TX\ӃW ÿӏnh cӫa QJѭӡi
bӋnh. ChӍ chia sҿ WK{QJWLQNKLÿk\OjSKѭѫQJiQWӕt nhҩt cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ.

+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ

7

Các rào cҧn trong TXiWUuQKÿiQKJLiYjFKăPVyF
.K{QJ ÿѭӧc nhìn vào chҭQ ÿRiQ VD V~W WUt WXӋ mà loҥi QJѭӡi bӋnh ra ngoài bҩt cӭ dӏch vө
FKăPVyFVӭc khӓe nào, bҩt kӇ tuәi tác cӫa QJѭӡi bӋnh.

8

PP

9

CBR NӃu gһp phҧi rào cҧn vӅ ngôn ngӳ YjYăQKyDWURQJTXiWUuQKWLӃp cұn hoһc hiӇu các dӏch vө,
SKiFÿӗ ÿLӅu trӏ YjFKѭѫQJWUuQKFKăQVyFFiFFiQEӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao
tuәi cҫn cung cҩp cho QJѭӡi bӋnh YjQJѭӡLFKăPVyFJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh:
ͻ thông tin ӣ dҥng ngôn ngӳ mong muӕn, vӟi hình thӭc có thӇ tiӃp cұQÿѭӧc dӉ dàng
ͻ hӛ trӧ tӯ QJѭӡi phiên dӏch có chuyên môn
ͻ các can thiӋp bҵng ngôn ngӳ quen thuӝc vӟLQJѭӡi bӋnh.

10

PP

Các cán bӝ y tӃ cҫn cân nhҳc nhu cҫu cӫa mӛi cá nhân và cung cҩp thông tin ӣ dҥng dӉ tiӃp
cұn vӟi QJѭӡi ӣ FiFWUuQKÿӝ hiӇu biӃt vӅ sӭc khӓe khác nhau, FǊQJQKѭFkQQKҳc nhu cҫXÿһc
biӋt cӫa nhӳQJQJѭӡi gһSNKyNKăn vӅ ngôn ngӳ hoһc không biӃWÿӑc.

11

PP

BӋnh viӋn cҫn áp dөng các chiӃQOѭӧFÿӇ tӕLÿDKyDPӭFÿӝ ÿӝc lұp và hҥn chӃ QJX\FѫWKѭѫQJ
tích vӟi các QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ, các chiӃQOѭӧc này ÿmÿѭӧFTX\ÿӏnh bӣi HӝLÿӗng quӕc
gia Úc vӅ an toàn và chҩWOѭӧQJWURQJFKăPVyFVӭc khӓe.

12

PP

Các tә chӭFWKDPJLDYjRTXiWUuQKFKăPVyFVӭc khӓHEDQÿҫu, tuyӃn trên và tҥi các bӋnh viӋn
cҫn cân nhҳFÿӃn nhu cҫu cӫa QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ khi thiӃt kӃ các dӏch vө và trang thiӃt bӏ
FKăPVyFVӭc khӓHYjFKăPVyFQJѭӡi cao tuәLĈһc biӋt, các dӏch vө này cҫQÿѭӧc cҩu trúc
ÿӇ bә sung cho các dӏch vө hiӋn có tҥLÿӏDSKѭѫQJ

13

PP

NJѭӡi bӋnh mҳc sa sút trí tuӋ khӣi phát sӟm WKѭӡng có nhu cҫu riêng; các tә chӭc cҫn thiӃt kӃ
dӏch vө phù hӧSÿӇ ÿҧm bҧo rҵng các dӏch vө này phù hӧSYjKѭӟQJÿӃQÿ~QJQKXFҫu cӫa
QJѭӡi bӋnh khӣi phát sӟPFǊQJQKѭQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKhӑ.

NhӳQJÿLӇm cҫn cân nhҳFÿӕi vӟLQJѭӡL$ERULJLQYjFѭGkQÿҧo Torres Strait
14

PP

Cҫn tham khҧR QJѭӡL ÿҥi diӋn cӫa cӝQJ ÿӗQJ QJѭӡi bҧQ ÿӏD Yj Fѫ TXDQ \ WӃ bҧQ ÿӏa tҥL ÿӏa
SKѭѫQJWURQJTXiWUuQKSKiWWULӇn, thӵc hiӋn và xem xét lҥi tҩt cҧ FiFEѭӟc tiӃQKjQKÿӕi vӟi
cӝQJÿӗQJQJѭӡi bҧQÿӏa. ViӋc thành lұp mӝt hӝLÿӗQJWѭYҩn cӫDQJѭӡi bҧQÿӏa hoһc tham khҧo ý
kiӃn cӫa mӝt hӝLÿӗng hiӋn hành sӁ JL~Sÿҧm bҧo quá trình hӧp tác.
Khi cҫn, các nhóm có thӇ tham khҧo ý kiӃn cӫD 1KyP Wѭ Yҩn QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ và
Alzheimer thuӝc $ERULJLQYjFѭGkQÿҧo Torres Strait hoһc các tә chӭc sӭc khӓHOLrQTXDQÿӃn
QJѭӡi bҧQÿӏa cӫDÿӏDSKѭѫQJKRһc cӫa toàn bang.

15

PP

Các dӏch vө sӭc khӓHYjFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi nhҵm mөFÿtFKFҧi thiӋn sӭc khӓe và mӭc
ÿӝ FKăPVyFQJѭӡi bӋnh Úc bҧQÿӏa bӏ sa sút trí tuӋ cҫQOѭXêYӅ YăQKya, cҫn ÿѭӧc cung cҩp
thông tin và hӛ trӧ bӣi phiên dӏch viên và/hoһFFiFFKX\rQJLDYăQKyDNKLFҫQÿһc biӋt trong
TXiWUuQKÿiQKJLiWUDRÿәi chҭQÿRiQYjOҩ\ÿӗng thuұn.

16

PP

Các dӏch vө sӭc khӓHYjFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi nhҵm mөFÿtFKFҧi thiӋn sӭc khӓe và mӭc
ÿӝ FKăPVyFQJѭӡi bӋnh Úc bҧQÿӏa bӏ sa sút trí tuӋ cҫn tuyӇn dөQJFiFQKkQYLrQOjQJѭӡi bҧn
ÿӏa ӣ các cҩSÿӝ NKiFQKDXÿӇ ÿyQJJySPӝt cách chӫ ÿӝng vào mөc tiêu này.

17

PP

Các cán bӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫn tham khҧo ý kiӃn cӫDJLDÿuQKYj
QJѭӡLÿҥi diӋn cho cӝQJÿӗQJQJѭӡi bҧQÿӏDÿӇ ÿѭDUDNӃ hoҥFKFKăPVyFSKKӧp vӟLYăQ
hóa cӫa hӑ. MӝWQJѭӡi quҧn lý (có thӇ là mӝt nhân viên có nguӗn gӕc là QJѭӡi bҧQÿӏa) có thӇ
WKDPJLDÿiQKJLiYjSKӕi hӧp vӟi các dӏch vө hӛ trӧ FǊQJQKѭFiFFѫTXDQEҧo hӝ.

18

PP

Do viӋc chuyӇQ ÿәi kӃ hoҥFK FKăP VyF VDQJ FKӃ ÿӝ FKăP VyF Wҥi nhà là mӝW Eѭӟc khó vӟi
QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh và các nhân viên xã hӝi, y tӃ FKăP VyF Fҫn
nhҥy cҧPYjOѭXêÿӃn viӋc sҳp xӃp sӵ hӛ trӧ tӯ phía cӝQJÿӗQJYjFiFQKkQYLrQQJѭӡi bҧn
ÿӏa tҥi thӡLÿLӇm này.

8

Khuyұn cáo

&iFÿLӇm cҫQOѭXêYӟi cӝQJÿӗQJÿDGҥng vӅ YăQKyDYjQJ{QQJӳ
19

PP

Cҫn tham khҧR QJѭӡL ÿҥi diӋn cӫa cӝQJ ÿӗQJ ÿD Gҥng vӅ ngôn ngӳ Yj YăQ KyD nhӳng
QJѭӡLFyÿӫ kiӃn thӭFYjNƭQăQJ trong quá trình phát triӇn, thӵc hiӋn và xem xét lҥi mӑi
SKѭѫQJSKiS tiӃp cұn QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ trong cӝQJÿӗng này. Cҫn duy trì sӵ có mһt
liên tөc cӫa cӝng ÿӗQJQj\ÿӇ ÿҧm bҧo tham khҧo ý kiӃn phù hӧp và nhұQÿѭӧc hӛ trӧ cҫn
thiӃt. NӃu cҫn, các nhóm nên tham khҧo MҥQJOѭӟi sa sút trí tuӋ và Alzheimer ÿDYăQKyD
quӕc gia Úc. Nên cung cҩp lҥi phҧn hӗi cho cӝQJÿӗng ÿӇ có thӇ rà soát lҥi trong các giai
ÿRҥn sau.

20

PP

Cán bӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫn nhұn biӃWYjÿiSӭng nhu cҫu vӅ
YăQKyDYjQJ{QQJӳ cӫa QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ trong cӝQJÿӗQJÿDGҥQJYăQKyDQJ{Q
ngӳ FǊQJQKѭQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKKӑ. Các dӏch vө cҫn sӱ dөQJÿDGҥng các công
cө giao tiӃp, bao gӗm cҧ làm viӋc vӟLFiF QKkQ YLrQ ÿD QJ{Q QJӳ ÿD YăQ KyD KRһc các
phiên dӏch viên trong toàn bӝ quá trình cung cҩp dӏch vө ÿһc biӋW WURQJ TXi WUuQK ÿiQK
giá, WUDRÿәi vӅ chҭQÿRiQYjOҩ\ÿӗng thuұn.

21

PP

NhӳQJQJѭӡLFKăPVyFYj JLDÿuQKQJѭӡi bӋnh thuӝFQKyPÿDGҥng vӅ YăQKyDYjQJ{QQJӳ
cҫQ ÿѭӧc hӛ trӧ, giáo dөc và cung cҩp thông tin thông qua quá trình hӧp tác vӟL FiF Fѫ
TXDQÿҥi diӋn cho các dân tӝc chuyên biӋt và các thông tin cҫQÿѭӧFWUDRÿәi thông qua các
QKkQYLrQÿDQJôn ngӳ YjÿDYăQKyDWҥLÿӏDSKѭѫQJ

Phát hiӋn sӟm
22
CBR Không nên tiӃn hành sàng lӑc bӋnh sa sút trí tuӋ trên toàn bӝ quҫn thӇ chung.
23
PP
Các lo ngҥi hoһc triӋu chӭng cҫQÿѭӧc xem xét ngay lҫQÿҫu tiên xuҩt hiӋn, ghi nhұn hoһc
báo cáo bӣi QJѭӡi bӋnh QJѭӡL FKăP VyF KRһF JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh Yj NK{QJ QrQ ÿѭӧc
nhҫm lүn là “mӝt phҫn cӫa tuәi già”.
24
CBR Các cán bӝ y tӃ làm viӋc vӟLQJѭӡi cao tuәi cҫn nhұn thӭc rõ tình trҥng suy giҧm nhұn thӭc
tren QJѭӡi bӋnhÿһc biӋt là QJѭӡi bӋnh tӯ 75 tuәi trӣ lên.
Các dӏch vө ÿiQKJLiFӫDEiFVƭFKX\rQNKRD

26

PP

&iFEiFVƭYjWUXQJWkP chuyên vӅ ÿiQKJLiWUtQKӟ cҫn cung cҩp dӏch vө phù hӧp JL~SÿѭD
ra chҭQÿRiQNӏp thӡi và cҫn tә chӭFÿҫ\ÿӫ các dӏch vө ÿiQKJLiFKҭQÿRiQÿLӅu trӏ và phөc
hӗi chӭF QăQJ ÿӇ ÿiS ӭng nhu cҫu cӫa QJѭӡi bӋnh mҳc các dҥng và mӭF ÿӝ sa sút trí tuӋ
khác nhau, FǊQJ QKѭ QKX Fҫu cӫD QJѭӡL FKăP VyF Yj JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh tҥi cӝQJ ÿӗng.
ViӋc chuyӇn QJѭӡi bӋnh VDQJFiFNKRDÿLӅu trӏ hoһc các dӏch vө FKăPVyFQrQÿѭӧc thӵc hiӋn
trӵc tiӃp bӣLFiFEiFVƭFKX\rQNKRDKRһFFiFWUXQJWkPÿiQKJLiWUtQKӟ.

CBR Các trung tâPÿiQKJLiWUtQKӟ hoһFFiFEiFVƭFKX\rQNKRDQJD\NKLSKiWKLӋn QJѭӡi bӋnh
có suy giҧm nhұn thӭc mӭFÿӝ nhҽ nên thӵc hiӋn quá trình theo dõi chuyên biӋt tҥi các trung
WkPÿiQKJLiWUtQKӟ hoһc vӟi mӝWEiFVƭJLDÿuQKFiFEiFVƭNKiFKRһFÿLӅXGѭӥQJVDXÿӃn
WKiQJÿӇ giám sát sӵ WKD\ÿәi vӅ nhұn thӭc và các dҩu hiӋu khác có thӇ là sa sút trí tuӋ.
ChҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ
28
PP
ChҭQ ÿRiQ VD V~W WUt WXӋ chӍ ÿѭӧc khҷQJ ÿӏQK VDX NKL ÿm WLӃQ KjQK ÿiQK JLi Nӻ Oѭӥng, bao
gӗm:
ͻ thông tin tiӅn sӱ thu thұp tӯ QJѭӡi bӋnh
ͻ thông tin tiӅn sӱ thu thұp tӯ mӝWQJѭӡi biӃt rõ vӅ QJѭӡi bӋnh, nӃu có thӇ
ͻ khám tình trҥng nhұn thӭc và trí tuӋ, sӱ dөng công cө ÿѭӧc thҭPÿӏnh
ͻ khám thӇ chҩt
ͻ xem xét lҥi các thuӕFÿDQJVӱ dөng nhҵm phát hiӋn và giҧm thiӇu viӋc dùng thuӕc, bao
gӗm các thuӕc không cҫQNrÿѫQ FiFWKXӕc này có thӇ OjPÿҧRQJѭӧc chӭFQăQJQKұn
thӭc) và nhҵPÿѫQJLҧn hóa chӃ ÿӝ liӅu cӫa các thuӕc
ͻ xem xét các nguyên nhân khác (bao gӗm mê sҧng hoһc trҫm cҧm).
27
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29

PP

Tҥi thӡLÿLӇm chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ và vào mӛi lҫQNKiPÿӏnh kǤ tiӃp theo, cҫQÿiQKJLi
các bӋnh lý mҳc kèm và FiF ÿһF ÿLӇP WkPOê FKtQKOLrQ TXDQ ÿӃn sa sút trí tuӋ, bao gӗm
trҫm cҧm và rӕi loҥn tâm thҫn, ÿӇ ÿҧm bҧo quҧn lý tӕLѭXFiFWuQKWUҥng mҳc kèm.

30

PP

Trong lҫn phát hiӋQÿҫu tiên, nên thӵc hiӋn sàng lӑc sa sút trí tuӋ FѫEҧQWKѭӡng tiӃn hành tҥi
FѫVӣ FKăPVyFVӭc khӓHEDQÿҫu. Quá trình này bao gӗm các xét nghiӋm máu sau:
x công thӭFPiXWKѭӡng quy
x xét nghiӋm sinh hóa (bao gӗm các chҩWÿLӋn giҧLFDQ[Lÿѭӡng máu, chӭFQăQJJDQWKұn)
x xét nghiӋm chӭFQăQJWX\Ӄn giáp
x xét nghiӋm vitamin B12 và folate huyӃt thanh.

31

PP

ChӍ nên thӵc hiӋn xét nghiӋm kiӇm tra giang mai hoһc HIV trên nhӳng QJѭӡi bӋnh mà tiӅn
sӱ cho thҩy hӑ FyQJX\FѫPҳc bӋnh lý này.

32

PP

BiӇu hiӋn lâm sàng sӁ giúp quyӃWÿӏnh viӋc có cҫn phҧi thӵc hiӋn thêm các biӋn pháp cұn lâm sàng
NKiFQKѭFKөp X-TXDQJKD\ÿLӋn tim. Cân nhҳFOjPÿLӋn tim nӃXFyêÿӏnh kê thuӕc nhóm ӭc chӃ
acetylcholinesterase.

33

PP

Không nên thӵc hiӋQWKѭӡng quy xét nghiӋm dӏch não tӫy cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ. Có thӇ
chӍ ÿӏnh xét nghiӋm này nӃu nghi ngӡ bӋnh Creutzfeldt–Jakob hoһFWURQJWUѭӡng hӧp sa sút trí
tuӋ tiӃn triӇn nhanh.

34

PP

ViӋc phân loҥi các dҥng sa sút trí tuӋ cҫQÿѭӧc thӵc hiӋn bӣi chuyên gia có kinh nghiӋm trong
chҭQÿRiQSKkQELӋt, sӱ dөng bӝ tiêu chuҭn quӕc tӃ ÿmÿѭӧc phê duyӋt (xem Phө lөc 2).

35

PP

Không nên thӵc hiӋQWKѭӡQJTX\ÿLӋQQmRÿӗ trên QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ. ChӍ cân nhҳc thӵc
hiӋQ ÿLӋQ QmR ÿӗ nӃu nghi ngӡ mê sҧng hoһc bӋnh Creutzfeldt–Jakob, hoһF NKL ÿiQK JLi WuQK
trҥng rӕi loҥQÿӝng kinh mҳc kèm trên bӋnh nhân sa sút trí tuӋ.

36

PP

ChӍ cân nhҳc thӵc hiӋn sinh thiӃt não trên mӝt sӕ QJѭӡi bӋnh ÿѭӧc lӵa chӑQNƭPjVDV~WWUtWXӋ
ÿѭӧc cho là có nguyên nhân do mӝt tình trҥng tәQWKѭѫQJQһng không hӗi phөc và không thӇ
chҭQÿRiQEҵng bҩt kǤ cách nào khác.

37

PP

NhiӅX Nƭ WKXұt chҭQ ÿRiQ EDR Jӗm cҧ chӍ thӏ sinh hӑc cho các tәQ WKѭѫQJ WKҫn kinh và dҥng
amyloid (ví dө QKѭ [FDG-PET] (18F-fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography) hoһc
CSF tau) hiӋQÿDQJÿѭӧFÿiQKJLiYjFyWKӇ hӳu ích trong viӋc tiӃp cұn sa sút trí tuӋ WURQJWѭѫQJ
lai. Vүn còn quá sӟPÿӇ sӱ dөQJWKѭӡQJTX\FiFNƭWKXұt này trong thӵc hành lâm sàng.

ĈiQKJLiQKұn thӭc
38

PP

ĈiQKJLiOkPVjQJYӅ nhұn thӭc trên QJѭӡi bӋnh nghi ngӡ sa sút trí tuӋ nên bao gӗm quá trình
khám dӵa trên các bӝ công cө ÿmÿѭӧc thҭPÿӏQKYjFyÿӝ tinh cұ\ÿmÿѭӧc thiӃt lұp. Khi phiên
giҧi kӃt quҧ ÿiQKJLi cán bӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫQ[HP[pWÿӃn toàn bӝ các
yӃu tӕ khác có thӇ ҧQKKѭӣQJÿӃn kӃt quҧ, bao gӗm tuәLWUuQKÿӝ nhұn thӭc, QJѭӡi bӋnh không giao
tiӃS ÿѭӧc bҵng tiӃng Anh, mӭF ÿӝ hoҥW ÿӝng chӭF QăQJ WUѭӟF ÿy gһS NKy NKăQ YӅ ngôn ngӳ,
khiӃm thính hoһc khiӃm thӏ, có bӋnh lý tâm thҫn hoһc có vҩQÿӅ vӅ thӇ chҩt/thҫn kinh.

EBR

1

ChҩWOѭӧng bҵng chӭQJÿѭӧc coi là thҩSÿӕi vӟi KICA-Cog Yjÿѭӧc coi là rҩt thҩp vӟi bӝ công cө sàng lӑc KICA
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Khuyұn cáo

RҤt
thҤp

42

PP

ViӋc xét nghiӋm tâm thҫn kinh mӝt cách chính thӭc có thӇ là mӝt phҫn cӫDTXiWUuQKÿiQK
JLiWURQJFiFWUѭӡng hӧp mà chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ FKѭDKRjQWRjQFKҳc chҳn.

ChҭQÿRiQKuQKҧnh thҫn kinh
43

PP

Các chҭQÿRiQKuQKҧnh vӅ cҩu trúc (bҵng CT hoһc cӝQJKѭӣng tӯ [MRI]) QrQÿѭӧc sӱ dөng
WKѭӡng xuyên trong quá WUuQKÿiQKJLiQJѭӡi bӋnh có nghi ngӡ sa sút trí tuӋ ÿӇ loҥi trӯ các bӋnh
lý não bӝ YjÿӇ FyFăQFӭ thiӃt lұp chҭQÿRiQSKkQELӋt các dҥng, ngoҥi trӯ WUѭӡng hӧp thӵc
tӃ lâm sàng cho thҩy viӋc này không phù hӧp. Các biӋn pháp chөp cҩu trúc có thӇ không phҧi
O~FQjRFǊQJFҫn thiӃt trên nhӳng QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ mӭFÿӝ trung bình-ÿӃn-nһng, nӃXQKѭ
chҭQÿRiQÿmU}UjQJ

EBR
RҤt
thҤp

7UDRÿәi vӅ chҭQÿRiQ
45

PP

ViӋFWUDRÿәi vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ vӅ chҭQÿRiQEӋnh cӫa hӑ QrQÿѭӧc thӵc hiӋn
bӣi mӝWEiFVƭ.

46

PP

%iFVƭQrQWUDRÿәi mӝt cách trung thӵc, tôn trӑng, sӱ dөng cách tiӃp cұn tӯ tӯ, cá thӇ hóa
vӟi tӯng QJѭӡi bӋnh NKLWUDRÿәi vӅ chҭQÿRiQFKRQJѭӡi bӋnhQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQK
hӑ.

47

PP

%iFVƭQrQQKұn thӭc rҵng QJѭӡi bӋnh có quyӅQÿѭӧc biӃt chҭQÿRiQFӫa hӑ Yjÿӗng thӡi
FǊQJFyTX\Ӆn không biӃt chҭQÿRiQ Trong mӝt sӕ WUѭӡng hӧp hãn hӳu, nӃu QJѭӡi bӋnh sa
sút trí tuӋ nói rҵng hӑ không muӕn nhҳF ÿӃn chҭQ ÿRiQ EӋnh cӫa hӑ, cҫn tôn trӑQJ ÿLӅu
này. %iFVƭQrQÿҧm bҧo rҵQJQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh ÿѭӧc hӛ trӧ ÿӇ xoay
sӣ trong hoàn cҧnh này và kiӇPVRiWÿѭӧc hӋ quҧ cӫa quyӃWÿӏnh này (ví dө QKѭFkQQKҳc
viӋc QJѭӡi bӋnh lái xe…). Mӝt sӕ WUѭӡng hӧp ý kiӃn khác nhau, ví dө QKѭNKLQJѭӡLFKăP
VyFYjJLDÿuQK\rXFҫXNK{QJWUDRÿәi vӟi QJѭӡi bӋnh vӅ chҭQÿRiQFӫa hӑ, cҫQÿѭӧc giҧi
quyӃt bҵQJFiFKWUDRÿәi thҧo luұn theo thӡi gian, nӃu thӵc sӵ cҫn thiӃt.

48

PP

%iFVƭQrQFXQJFҩp thông tin vӅ bӋnh sa sút trí tuӋ mӝt cách rõ ràng và nhҩn mҥnh rҵng
diӉn biӃn cӫa bӋQKWKѭӡng chұm, viӋFÿLӅu trӏ triӋu chӭng hiӋn sҹn có và các nghiên cӭu
vүQ ÿDQJ ÿѭӧc tiӃQ KjQK ÿӇ tìm ra cách chӳa, mһF G ÿӃn giӡ vүQ FKѭD WKX ÿѭӧc thành
công.

49

PP

&iFEiFVƭQrQOѭXêUҵng QJѭӡi bӋnh có tiӅn sӱ trҫm cҧm và/hoһFÿmWӯng tӵ làm tәQWKѭѫQJ
bҧn thân có thӇ FyQJX\FѫJһp trҫm cҧm, tӵ làm tәQWKѭѫQJKRһc thұm chí là tӵ tӱ VDXNKLÿѭӧc
chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋÿһc biӋt trong mӝWYjLWKiQJÿҫu sau khi chҭQÿRiQ. Mһc dù các phҧn
ӭQJQj\ÿѭӧFFRLOjEuQKWKѭӡng, vүn cҫQWѭYҩn thêm cho QJѭӡi bӋnh ÿӇ hӛ trӧ hӑ trong
JLDLÿRҥn này.
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Thông tin và các biӋn pháp hӛ trӧ QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
50

51

Cán bӝ y tӃ Yj QKkQ YLrQ FKăP VyF QJѭӡi cao tuәi cҫQ OѭX ê Uҵng QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ,
QJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh ÿӅu cҫn hӛ trӧ ÿӇ ÿӕi mһt vӟLFiFNKyNKăQNKLQJѭӡi
bӋnh ÿѭӧc chҭQÿRiQFăQEӋnh này.
CBR TiӃp theo quá trình chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ, (trӯ WUѭӡng hӧp QJѭӡi bӋnh nêu rõ là hӑ không cҫn
WѭYҩn), nhân viên y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi nên cung cҩp cho hӑQJѭӡLFKăP
VyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh FiFWK{QJWLQGѭӟi dҥng bҧQLQYjWK{QJWLQWѭYҩn bҵng lӡi ӣ dҥng
dӉ tiӃp cұn vӅ:
ͻ dҩu hiӋu và triӋu chӭng sa sút trí tuӋ
ͻ thӵc tӃ YjWLrQOѭӧng cӫa bӋnh
ͻ SKiFÿӗ ÿLӅu trӏ
ͻ các nguӗn cung cҩp lӡi khuyên vӅ tài chính, luұt pháp và quyӅn bҧo hӝ
ͻ các vҩQÿӅ OLrQTXDQÿӃn luұt pháp-sӭc khӓe, bao gӗm cҧ viӋc lái xe.
PP

RҤt
thҤp

53

PP

Nhân viên y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫQÿҧm bҧo rҵng QJѭӡi bӋnh sa sút trí
tuӋQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKKӑ ÿѭӧc cung cҩSFiFWK{QJWLQGѭӟi dҥQJYăQEҧQJYjWѭYҩn
bҵng lӡL OLrQ TXDQ ÿӃn các dӏch vө phù hӧp hiӋn có sҹn tҥi cӝQJ ÿӗng (bao gӗm các dӏch vө
ÿѭӧc cung cҩp bӣi các tә chӭF QKѭ Alzheimer’s Australia, Carers Australia, Aged Care
Assessment Teams, My Aged Care). Tҩt cҧ lӡi khuyên và thông tin cҫQÿѭӧFOѭXOҥi.

ViӋc tә chӭc các dӏch vө sӭc khӓe
EBR
RҤt
thҤp

EBR
RҤt
thҤp

56

PP

1JѭӡLÿLӅu phӕi viӋFFKăPVyFQrQÿҧm bҧo rҵng các kӃ hoҥFKFKăPVyFÿѭӧc xây dӵQJWUrQFѫ
sӣ hӧp tác vӟi QJѭӡi bӋnhQJѭӡLFKăPVyFJLDÿuQKhӑ và dӵDWUrQTXiWUuQKWUDRÿәi thҩu hiӇu,
bao gӗm cҧ TXi WUuQK WUѭӟF ÿk\ Fӫa QJѭӡi bӋnh vӅ cuӝc sӕng, hoàn cҧnh gia ÿuQK [m Kӝi, mөc
tiêu, mong muӕQFǊQJQKѭQKXFҫu sӭc khӓe thӇ chҩt, tinh thҫn, thói quen và mӭFÿӝ hoҥt ÿӝng
chӭFQăQJNKҧ QăQJFӫa QJѭӡi bӋnh tҥi thӡLÿLӇm hiӋn tҥi.

57

PP

1JѭӡL ÿLӅu phӕL FKăP VyF FҫQ ÿҧm bҧo cung cҩp toàn diӋn các dӏch vө sӭc khӓe Yj FKăP VyF
QJѭӡi cao tuәi cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ. Các dӏch vө Qj\OLrQTXDQÿӃn:
ͻ
ͻ
ͻ

58

12

PP

kӃ hoҥFKFKăPVyFÿѭӧc xây dӵQJWUrQFѫVӣ phӕi hӧp vӟi QJѭӡi bӋnhQJѭӡLFKăPVyFYjJLD
ÿuQK hӑ YjFyWtQKÿӃn nhu cҫu cӫa QJѭӡi bӋnh WKD\ÿәi theo tӯQJJLDLÿRҥn
phân công cө thӇ nhân viên y tӃ và/hoһFQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәLÿӇ thӵc hiӋn kӃ
hoҥFKFKăPVyF
xem xét lҥi kӃ hoҥFK FKăP VyF Pӝt cách chính thӭc vӟi tҫn suҩW ÿѭӧc thӕng nhҩt giӳa các
chuyên gia có liên quan và QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăP VyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh.

NhӳQJ QJѭӡi hoҥFK ÿӏnh hӋ thӕng sӭc khӓe cҫn xây dӵQJ FiF FRQ ÿѭӡng tiӃp cұn dӏch vө cho
QJѭӡi sa sút trí tuӋ tҥLÿӏDSKѭѫQJYj[k\Gӵng các phҫn mӅm hӛ trӧ ra quyӃWÿӏQKÿӇ cҧi thiӋn quá
trình chҭQÿRiQYjTXҧn lý bӋnh sa sút trí tuӋ.
Khuyұn cáo

ĈjRWҥo nhân viên và sinh viên
EBR

EBR

61

PP

Do QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ rҩt dӉ bӏ lҥm dөng và bӓ mһFÿӝLQJǊQKkQYLrQFKăPVyF\WӃ
YjFKăPVyFVӭc khӓHQJѭӡi cao tuәi cҫn nhұQÿѭӧFFiFWK{QJWLQYjÿjRWҥo vӅ viӋc làm thӇ
QjRÿӇ QJăQQJӯa và giҧi quyӃWFiFWUѭӡng hӧp nghi ngӡ bӏ lҥm dөng.

62

PP

63

PP

&iFFKѭѫQJWUuQKJLiRGөFÿѭӧc tiӃQKjQKOLrQTXDQÿӃn y tӃ YjFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫn
ÿѭӧFÿiQKJLiYӅ WiFÿӝng lên quá trình thӵc hành cӫDÿӝLQJǊQKkQYLrQYjKLӋu quҧ ÿҫu ra
ÿӕi vӟi QJѭӡi bӋnhQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh trong diӋQWiFÿӝng cӫDFKѭѫQJ
trình.
Tҩt cҧ FiFFKѭѫQJWUuQKÿjRWҥRÿҥi hӑc vӅ khoa hӑc sӭc khӓe nên chӭa nӝLGXQJÿҫ\ÿӫ và
ÿӝc lұp vӅ viӋFÿiQKJLiÿLӅu trӏ, hӛ trӧ YjFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ. Nӝi dung cҫn
bao gӗm viӋFFKăPVyFOҩy QJѭӡi bӋnh làm trung WkPFiFOƭQKYӵc sӭc khӓe, xã hӝi, pháp lý
OLrQTXDQÿӃn chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ ÿӕi vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăPVyFYj
JLDÿuQKQJѭӡi bӋnh.

Sӕng khӓe

64

PP

Nhân viên y tӃ Yj QKkQ YLrQ FKăP VyF QJѭӡi cao tuәi cҫn hӛ trӧ QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
trong viӋFÿҧm bҧRÿӫ GLQKGѭӥng và cân bҵQJQѭӟc thông qua chӃ ÿӝ ăQXӕng lành mҥnh,
cân bҵng. 1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ cҫQ ÿѭӧc giám sát cân nһng và tình trҥQJ GLQK Gѭӥng
ÿӏnh kǤ7URQJWUѭӡng hӧSGLQKGѭӥng kém, cҫn tham khҧo chuyên gia GLQKGѭӥng và/hoһc
ÿiQKJLiEӣi mӝWEiFVƭFKX\rQYӅ các bӋQKOêOLrQTXDQÿӃn lӡi nói.

Nhân viên y tӃ FKăPVyFUăQJPLӋQJFǊQJOjPӝt phҫn cӫDÿӝLQJǊFKăPVyF\WӃ cho QJѭӡi
bӋnh sa sút trí tuӋ. Dӵa vào chҭQÿRiQEiFVƭQrQNKX\Ӄn cáo QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ (hoһc
QJѭӡLFKăPVyFKRһFJLDÿuQKKӑ ÿһt hҽn vӟLQKDVƭ1KDVƭFҫn thӵc hiӋQTXiWUuQKÿiQK
giá và thiӃt lұp kӃ hoҥFKÿLӅu trӏ dài hҥn.
KhuyӃn khích QJѭӡi bӋnh ÿӝc lұp trong các hoҥWÿӝng chӭFQăQJ

65

PP

66

PP

Nhân viên y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫQKѭӟQJÿӃn viӋc khuyӃn khích và
duy trì khҧ QăQJÿӝng lұp vӅ chӭFQăQJYjYӅ xã hӝi cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ trong cӝng
ÿӗQJFǊQJQKѭWURQJFiFYLӋQGѭӥng lão. Các can thiӋp cҫQKѭӟQJÿӃn hoҥWÿӝng hàng ngày
ÿӇ tӕLÿDKyDWtQKÿӝc lұp, chӭFQăQJYjFDPNӃt thӵc hiӋn. Các can thiӋp này bao gӗm:
ͻ tính nhҩt quán cӫDÿӝLQJǊQKkQYLrQFKăPVyF
ͻ sӵ әQÿӏnh cӫDP{LWUѭӡng sӕng
ͻ tính linh hoҥWÿӇ phù hӧp vӟi khҧ QăQJFӫa QJѭӡi bӋnh WKD\ÿәLWKHRJLDLÿRҥn
ͻ hӛ trӧ QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKKӑ tham gia vào viӋc thiӃt kӃ
các hoҥWÿӝng phù hӧp thӵc sӵ FyêQJKƭDYjWҥo hӭng thú
ͻ ÿiQKJLiYjFDQWKLӋp, phӕi hӧp vӟLQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh bҩt cӭ khi
nào có thӇÿӇ khuyӃn kKtFKFiFNƭQăQJWӵ FKăPVyFPӝWFiFKÿӝc lұp và tránh xҧy ra
WKѭѫQJWtFKÿһc biӋt hӛ trӧ QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ ÿӇ duy trì khҧ QăQJÿҥi tiӇu tiӋn có
kiӇm soát.

+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
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ThҤp

EBR
ThҤp
Các thuӕc ӭc chӃ acetylcholinesterase và memantine
EBR
ThҤp

EBR
Trung
bình

EBR
Trung
bình

EBR

EBR
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1Jѭӡi bӋnh ÿmÿѭӧc kê mӝt thuӕc ӭc chӃ acetylcholinesterase hoһc memantine cҫQÿѭӧc khám
lҥi trong khoҧng thӡi gian ngҳn (ví dө QKѭWKiQJ ÿӇ ÿánh giá các tác dөng không mong muӕn
và chӍnh liӅu, tiӃp theo ÿѭӧc khám lҥi WURQJ YzQJ  WKiQJ ÿӇ ÿiQK JLi mӭF ÿӝ ÿiS ӭng có ý
QJKƭDWUrQOkPVjQJÿӕi vӟLSKiFÿӗ ÿLӅu trӏ. KhuyӃn cáo xem xét lҥi và cân nhҳc dӯQJNrÿѫQ
thuӕc vào mӛi khoҧng nghӍ ÿӏnh kì bao gӗm cҧ thӡi gian nhұp viӋQGѭӥng lão.

EBR

2

HiӋn tҥLNK{QJÿѭӧFÿѭDYjRGDQKViFKÿӇ ÿLӅu trӏ bӋnh Alzheimer nһng dӵDWUrQÿiQKJLiOӧi ích vӅ Gѭӧc hӑc

3

HiӋn tҥLNK{QJÿѭӧFÿѭDYjRGDQKViFKFKRFKӍ ÿӏnh này dӵDWUrQÿiQKJLiOӧi ích vӅ Gѭӧc hӑc

4

Danh sác dӵDWUrQÿiQKJLiOӧi ích vӅ Gѭӧc hӑFÿӕi vӟLÿѫQWUӏ liӋu

14

Khuyұn cáo

Bә VXQJGLQKGѭӥng
EBR
Trung
bình

Các triӋu chӭng trên hành vi và tâm lý cӫa bӋnh sa sút trí tuӋ
77

PP

Các nhân viên y tӃ, nhân viêQFKăPVyF QJѭӡi cao tuәL QJѭӡLFKăP VyF Yj JLD ÿuQK
QJѭӡi bӋnh cҫn nhұn diӋn, giám sát và xӱ lý các vҩQÿӅ OLrQTXDQÿӃQP{LWUѭӡng, thӇ
chҩt, tâm lý có thӇ OjPWăQJNKҧ QăQJNKLӃQQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ gһp phҧi các triӋu
chӭng khó chӏu vӅ mһt hành vi và tâm lý. Các yӃu tӕ này bao gӗm:
ͻ các nhu cҫXNK{QJÿѭӧFÿiSӭng (ví dө QKѭÿDXÿyLFҫQÿLYӋ sinh, thiӃu riêng
WѭWKLӃu các hoҥWÿӝQJFyêQJKƭDQKXFҫu giao tiӃp)
ͻ giҧm mӭF ÿӝ chӏX ÿӵQJ FăQJ WKҷng (ví dө QKѭ Fy PkX WKXүn hoһc giҧm giao
tiӃp vӟLQJѭӡLWKkQWURQJJLDÿuQKKRһFFăQJWKҷng vӟLQJѭӡLFKăPVyFYӟi ÿӝi
QJǊQKkQYLrQ

78

PP

1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ có xuҩt hiӋn triӋu chӭng vӅ hành vi và tâm lý cҫQ ÿѭӧc
ÿiQK JLi Nƭ Oѭӥng ngay ӣ JLDL ÿRҥn sӟm bӣi mӝW FKX\rQ JLD Fy Nƭ QăQJ WURQJ YLӋc
ÿiQKJLiYj[ӱ lý triӋu chӭng. ViӋc này có thӇ cҫn sӵ tham gia cӫDQJѭӡLFKăPVyF
YjJLDÿuQKNKLFҫn thiӃt và bao gӗm các nӝLGXQJVDXÿk\
ͻ phân tích hành vi (ví dө: các yӃu tӕ gây khӣi phát, mô tҧ KjQKÿӝng và hӋ quҧ
(tiӃp cұn ABC), tҫn suҩt, thӡi gian, biӇu hiӋn
ͻ ÿiQKJLiWuQKWUҥng sӭc khӓe thӇ chҩt và tinh thҫn cӫDQJѭӡi bӋnh
ͻ mӭFÿӝ ÿDXKRһc mӭFÿӝ khó chӏu
ͻ khҧ QăQJQJѭӡi bӋnh gһp phҧn ӭng bҩt lӧi cӫa thuӕc
ͻ ҧQKKѭӣng cӫa niӅm tin tôn giáo, tinh thҫn và yӃu tӕ YăQKyD
ͻ các yӃu tӕLWѭѫQJWiFJLӳDFRQQJѭӡLYjP{LWUѭӡng thӇ chҩt
ͻ ÿiQKJLiVӭc khӓe và cách giao tiӃp cӫDQJѭӡLFKăPVyFYӟLQJѭӡi bӋnh sa sút trí
tuӋ
ͻ hiӇu các hành vi này giӕQJQKѭOjPӝt dҥng giao tiӃp.
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1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ có xuҩt hiӋn các triӋu chӭng vӅ hành vi và tâm lý luôn cҫn
ÿѭӧF ÿLӅu trӏ WUѭӟc tiên bҵng cách tiӃp cұn không dùng thuӕF ĈLӅu trӏ bҵng thuӕc
chӍ ÿѭӧc sӱ dөng hàQJ ÿҫu khi QJѭӡi bӋnh QJѭӡL FKăP VyF KRһF JLD ÿuQK QJѭӡi
bӋnh bӏ lo âu nghiêm trӑng, hoһc khi nghi ngӡ ÿDX Oj QJX\rQ QKkQ Jk\ UD WULӋu
chӭng hoһFNKLFyQJX\FѫWӭc thӡi có thӇ gây tәn hҥi cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
hoһF QJѭӡi khác (ví dө khi các triӋu chӭng rҩt nһQJ  7URQJ WUѭӡng hӧS ÿLӅu trӏ
bҵng thuӕc, luôn nhӟ rҵng, thuӕc chӍ là biӋn pháp bә sung, không thӇ thay thӃ các
biӋn pháp tiӃp cұn không dùng thuӕc.

80

PP

ViӋFÿROѭӡng khách quan các triӋu chӭng hành vi và tâm lý cӫa sa sút trí tuӋ cҫn
ÿѭӧc thӵc hiӋn dӵa trên các công cө có giá trӏ mҥnh vӅ ÿROѭӡQJWkPOêYjÿѭӧc sӱ
dөQJÿӇ giám sát các dҥng và các nhóm hành vi.

+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
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Cán bӝ y tӃ YjQKkQYLrQFKăPVyFQJѭӡi cao tuәi cҫQÿѭӧc huҩn luyӋQÿӇ xây dӵng kӃ hoҥch
FKăPVyFFKRWӯng QJѭӡi bӋnh (phӕi hӧp vӟLQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh WURQJÿy
ÿѭDUDNӃ hoҥch quҧn lý khӫng hoҧng mӝt cách rõ ràQJÿӇ dӵ ÿRiQWUѭӟc các triӋu chӭng hành
vi và tâm lý cӫa sa sút trí tuӋ FǊQJQKѭOjPFiFKQjRÿӇ ÿӕi phó vӟi tình trҥng bҥo lӵc, hung
KmQNtFKÿӝng, bao gӗm cҧ NƭWKXұt xuӕng thang.

EBR
RҤt
thҤp
Ĝұn
thҤp

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
EBR
ThҤp

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

EBR
Trung
bình
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Khuyұn cáo
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88
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Tránh sӱ dөng các thuӕc chӕng trҫm cҧm có tác dөng kháng cholinergic (ví dө QKѭ
các thuӕc chӕng trҫm cҧm ba vòng) do thuӕc có thӇ WiF ÿӝQJ QJѭӧc lên khҧ QăQJ
nhұn thӭc.
EBR
Vai trò cӫa các thuӕc chӕng trҫm cҧPWURQJÿLӅu trӏ triӋu chӭng trҫm cҧm cӫa QJѭӡi
Trung bình bӋnh sa sút trí tuӋ vүQ FKѭD U} UjQJ &iF WKӱ nghiӋm lӟQ KѫQ ÿѭӧc thӵc hiӋn trên
QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ vүQFKѭDFKӍ UDÿѭӧc lӧi ích (dӵa vào dӳ liӋu nhóm) cӫa các
thuӕc chӕng trҫm cҧm trong viӋF ÿLӅu trӏ trҫm cҧm thӵc sӵ. Tuy nhiên, có thӇ cân
nhҳc trên ngѭӡi bӋnh có tiӅn sӱ trҫm cҧm nһQJ WUѭӟc thӡLÿLӇm xuҩt hiӋn sa sút trí
tuӋ) và hiӋn tҥi mҳc kèm trҫm cҧm nһng, cҫQÿLӅu trӏ cho QJѭӡi bӋnh theo các biӋn
SKiSWK{QJWKѭӡng.
PP

EBR
Trung bình

1Jѭӡi bӋnh mҳc Alzheimer, sa sút trí tuӋ thӇ mҥch hoһc sa sút trí tuӋ thӇ hӛn hӧp có
kèm theo các triӋu chӭng tâm lý hoһc hành vi ӣ mӭFÿӝ nhҽ-ÿӃn-trung bình không nên
ÿѭӧFNrÿѫQWKѭӡng quy các thuӕc chӕng loҥn thҫn do OjPWăQJQJX\FѫJһp các biӃn cӕ
bҩt lӧi trên mҥch não và ngX\FѫWӱ vong.
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Tránh sӱ dөng các thuӕc chӕng loҥn thҫn càng lâu càng tӕt trên QJѭӡi bӋnh sa sút
trí tuӋ thӇ /HZ\ GR QJX\ Fѫ Jһp các phҧn ӭng bҩt lӧi không mong muӕn nghiêm
trӑQJ ÿһc biӋt là tác dөng ngoҥi tháp. Có thӇ cân nhҳc sӱ dөng các thuӕc ӭc chӃ
acetylcholinesterase.
NӃu sӱ dөng các thuӕc chӕng loҥn thҫQÿӇ xӱ lý các triӋu chӭng vӅ hành vi và tâm
lý cӫa sa sút trí tuӋ, cҫn sӱ dөng các thuӕc chӕng loҥn thҫQ NK{QJ ÿLӇn hình hoһc
thuӕc thuӝc thӃ hӋ 2 vӟi ít khҧ QăQJ Jk\ UD WiF Gөng ngoҥi tháp; quetiapine và
olanzapine ÿѭӧFFRLQKѭWKXӕc có khҧ QăQJGXQJQҥp tӕt nhҩt.5 Cán bӝ y tӃ cҫn sӱ
dөng liӅu thҩp và giám sát chһt chӁ các phҧn ӭng bҩt lӧi.

91

EBR

1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ có các triӋu chӭng vӅ hành vi và tâm lý trong sa sút trí tuӋ
(ví dө QKѭORҥn thҫn và/hoһFNtFKÿӝng/trҫm cҧP WKѭӡng gây mӋt mӓi cho bҧn thân
hӑ YjQJѭӡi thân, có thӇ cҫQÿѭӧFÿLӅu trӏ bҵng thuӕc chӕng loҥn thҫn.
Risperidone có bҵng chӭng mҥnh nhҩWWURQJÿLӅu trӏ loҥn thҫn. Risperidone và
olanzapine1 có bҵng chӭng mҥnh nhҩW WURQJ ÿLӅu trӏ tình trҥQJ NtFK ÿӝng/nәi nóng,
aripiprazole có mӭc bҵng chӭng yӃXKѫQ5.

Trung bình

NhӳQJÿLӅu kiӋQVDXÿk\FǊQJFҫQÿҥWÿѭӧc:
ͻ Cҫn thҧo luұQÿҫ\ÿӫ vӟLQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăPVyFYj JLDÿuQK
hӑ vӅ các lӧLtFKYjQJX\FѫFӫDSKiFÿӗ ÿLӅu trӏĈһc biӋt, cҫQÿiQKJLiFiF\Ӄu
tӕ QJX\FѫOLrQTXDQÿӃn mҥch não và thҧo luұn vӅ viӋc có thӇ OjPWăQJQJX\Fѫ
gһSÿӝt quӷ/thiӃu máu cөc bӝ thoáng qua và các phҧn ӭng bҩt lӧi trên nhұn thӭc
có thӇ gһp phҧi.
ͻ Các triӋu chӭQJÿtFKFҫQÿѭӧc nhұn diӋQÿӏQKOѭӧng và ghi chép lҥi.
ͻ CҫQ[HP[pWÿӃQWiFÿӝng cӫa các tình trҥng mҳc kèm, ví dө QKѭWUҫm cҧm.
ͻ ViӋc lӵa chӑn thuӕc chӕng loҥn thҫn cҫQÿѭӧc thӵc hiӋQVDXNKLÿmSKkQWtFKOӧi
ích-QJX\FѫWUrQWӯng nJѭӡi bӋnh.
ͻ Nên bҳWÿҫu dùng thuӕc vӟi liӅu thҩSYjWăQJGҫn nӃu cҫn.
ͻ Giám sát các phҧn ӭng bҩt lӧi có thӇ xuҩt hiӋn bao gӗm hӝi chӭng chuyӇn hóa.
ͻ NӃu không ghi nhұn hiӋu quҧ trong mӝt khoҧng thӡi gian ngҳQ WKѭӡQJOjÿӃn 2
tuҫn), cҫn dӯQJSKiFÿӗ.
Cҫn xem xét lҥL SKiF ÿӗ mӛL  ÿӃn 12 tuҫn, cân nhҳc nhu cҫu sӱ dөng thêm thuӕc
chӕng loҥn thҫQ FǊQJ QKѭ NKҧ QăQJ Fy WKӇ ngӯng thuӕc. ViӋc xem xét phҧi bao gӗm
ÿiQK JLi WKѭӡng quy và ghi nhұn tҩt cҧ FiF WKD\ ÿәL OLrQ TXDQ ÿӃn nhұn thӭc và triӋu
chӭQJÿtFK
5

Thuӕc chӕng loҥn thҫn duy nhҩt hiӋQQj\ÿѭӧFÿѭDYjRGDQKViFKWKXӕFÿLӅu trӏ các triӋu chӭng tâm lý và hành vi cӫa sa sút trí tuӋ dӵa trên lӧi ích vӅ
mһWGѭӧc hӑc là risperidone.

+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
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7URQJWUѭӡng hӧSQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ có các triӋu chӭng tâm lý và hành vi ӣ mӭFÿӝ
WUXQJEuQKÿӃn nһng mà có thӇ gây nguy hiӇm cho bҧn thân hӑ hoһFQJѭӡi khác, cҫn chuyӇn
QJѭӡi bӋQKÿӃQEiFVƭFKX\rQNKRDÿӇ có biӋn pháp xӱ trí các triӋu chӭng tâm lý và hành vi
phù hӧp.
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Nhân viên y tӃ chӏu trách nhiӋm sӱ dөng thuӕF ÿӇ kiӇm soát tình trҥng bҥo lӵc, kích
ÿӝQJKXQJKmQWUrQQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ cҫn:
ͻ ÿѭӧc huҩn luyӋn vӅ cách sӱ dөQJÿ~QJFiFWKXӕFÿӇ kiӇm soát hành vi
ͻ có thӇ ÿiQK JLi QJX\ Fѫ OLrQ TXDQ ÿӃn viӋc kiӇm soát vӅ mһW Gѭӧc hӑc tình trҥng
bҥo lӵF KXQJ KmQ NtFK ÿӝQJ ÿһc biӋt trên nhӳQJ QJѭӡi bӋnh mҩW Qѭӟc hoһc ӕm
nһng
ͻ hiӇXÿѭӧFWiFÿӝng trên tim và hô hҩp khi sӱ dөng thuӕc tӭc thӡi và yêu cҫu chӍnh
liӅu tӯ tӯ ÿӇ ÿiSӭng hiӋu quҧ ÿLӅu trӏ
ͻ nhұn thӭF ÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa viӋc ÿһt QJѭӡi bӋnh sau khi uӕng thuӕc vӅ Wѭ
thӃ hӗi phөc và giám sát các dҩu hiӋu sinh tӗn
ͻ quen thuӝFYjÿѭӧc huҩn luyӋn viӋc sӱ dөng các thiӃt bӏ hӗi sӭc
ͻ ÿѭӧFWKDPJLDÿjRWҥo hàQJQăPYӅ FiFNƭWKXұt hӗi sӭc
ͻ hiӇXÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa viӋFGX\WUuÿѭӡng thӣ thông thoáng
ͻ am hiӇu luұWSKiSOLrQTXDQÿӃn viӋc ghi nhұn các biên bҧn chҩp thuұn trong thҭm
quyӅn cӫa hӑ.

94

PP

NӃu cҫn sӱ dөng thuӕF ÿӇ kiӇm soát tình trҥng bҥo lӵF KXQJ KmQ Yj NtFK ÿӝng trên
QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ, nên bҳW ÿҫu dùng thuӕc bҵng ÿѭӡng uӕQJ WUѭӟc khi dùng
ÿѭӡng tiêm.

95

PP

HiӋn nay vүn còn rҩt ít bҵng chӭQJOLrQTXDQÿӃn hiӋu quҧ Yjÿӝ an toàn cӫa viӋc dùng
thuӕFWKHRÿѭӡQJWLrPWURQJFiFWUѭӡng hӧp cҩp cӭXOLrQTXDQÿӃn hành vi. Tuy nhiên,
trong mӝt sӕ WUѭӡng hӧp hiӃm gһp nhҩt ÿӏnh, có thӇ cҫQGQJÿӃn thuӕFÿѭӡQJWLrPÿӇ
kiӇPVRiWQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ có các triӋu chӭng tâm lý và hành vi nghiêm trӑng
cӫa bӋnh. Do hoàn cҧQKWKD\ÿәi giӳDFiFFѫVӣ, cҫn xây dӵQJKѭӟng dүQÿLӅu trӏ dӵa
trên bҵng chӭng tҥi mӛLQѫLÿӇ cung cҩp Kѭӟng dүQFKREiFVƭYӅ viӋc sӱ dөng hӧp lý
các thuӕFÿѭӡng tiêm trong hoàn cҧnh tҥLFѫVӣ mình (ví dө QKѭ6ә tay cho các nhân
viên y tӃ tҥi bang NSW OLrQTXDQÿӃQÿiQKJLiYjTXҧn lý các triӋu chӭng hành vi và
tâm lý cӫa sa sút trí tuӋ).

96

PP

NӃu thӵc sӵ cҫn dùng thuӕFÿѭӡQJWLrPÿӇ kiӇm soát bҥo lӵFKXQJKmQYjNtFKÿӝQJѭX
WLrQ GQJ ÿѭӡng tiêm bҳS Yu ÿѭӡQJ Qj\ DQ WRjQ KѫQVR YӟL WLrP WƭQK Pҥch. ChӍ WLrPWƭQK
mҥch trong mӝt sӕ WUѭӡng hӧSÿһc biӋt. Cҫn giám sát các dҩu hiӋu sinh tӗn sau khi dùng thuӕc
ÿѭӡng tiêm. Nhân viên y tӃ cҫn chú ý rҵng tình trҥng bҩt tӍnh có thӇ bӏ nhҫm lүn vӟi viӋc
QJѭӡi bӋQKÿDQJQJӫ. NӃXQJѭӡi bӋnh có biӇu hiӋn hoһc bҳWÿҫu buӗn ngӫ, cҫn giám sát chһt
chӁ KѫQYuQJѭӡi bӋnh FyQJX\FѫEҩt tӍnh.

97

CBR

NӃu thӵc sӵ cҫn dùng thuӕFWKHRÿѭӡQJWLrPÿӇ kiӇm soát tình trҥng bҥo lӵc, hung hãn
YjNtFKÿӝQJWUrQQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋѭXWLrQVӱ dөng olanzapine hoһc lorazepam.
Trong tҩt cҧ FiFWUѭӡng hӧp có thӇѭXWLrQVӱ dөng tӯng thuӕFÿѫQOҿ KѫQOjGQJSKӕi
hӧp.

98

PP

1Jѭӡi bӋQKÿmSKҧi sӱ dөng thuӕc an thҫn mӝt cách không chӫ ý cҫQFyFѫKӝi, cùng
vӟLQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKFӫa mình, thҧo luұn vӅ nhӳng gì hӑ ÿmWUҧLTXDYjÿѭӧc
giҧi thích rõ ràng vӅ quyӃW ÿӏnh sӱ dөng thuӕc an thҫn trong tình huӕng khҭn cҩp.
Thông tin này cҫQÿѭӧc ghi nhұn lҥi trong bҧn ghi chú cӫDQJѭӡi bӋnh.
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Hӛ trӧ ÿӕi vӟLQJѭӡLFKăPVyF

99

PP

1JѭӡL FKăPVyF Yj JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh cҫQ ÿѭӧc tôn trӑng, lҳng nghe và tham
gia vào quá trình lên kӃ hoҥFK ÿѭD UD TX\ӃW ÿӏQK FKăP VyF Yj TXҧn lý QJѭӡi
bӋnh sa sút trí tuӋ.

100

PP

1JѭӡLFKăP VyF QJѭӡi bӋQK FǊQJ Fy QJX\ FѫVX\JLҧm sӭc khӓH GR ÿy Kӑ cҫn
ÿѭӧF ÿiQK JLi Yj [HP [pW QKX Fҫu WK{QJ TXD FiF EiF Vƭ WUӵc tiӃS FKăP VyF Kӑ.
1JѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKFҫQÿѭӧFTXDQWkPWKѭӡng xuyên, ngay cҧ NKLQJѭӡi
bӋQKÿmYjRYLӋQGѭӥng lão hoһc sau khi hӑ TXDÿӡi.

101

CBR

1Jѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKKӑ cҫQÿѭӧc nghӍ ngѫLSK
hӧp vӟi nhu cҫX ĈLӅu này có thӇ bao gӗm nghӍ QJѫL Wҥi nhà, nghӍ QJѫL WURQJ
ngày, nghӍ QJѫLWҥi viӋQGѭӥng lão và các hoҥWÿӝQJQKyPÿѭӧc lên kӃ hoҥch.

102

EBR

1JѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh cҫQÿѭӧFWKDPJLDYjRFiFFKѭѫQJWUuQK
ÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ cung cҩp sӵ hӛ trӧ và tӕLѭXKyDNKҧ QăQJFӫa hӑ ÿӇ FKăPVyF
QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ&iFFKѭѫQJWUuQKQj\FҫQÿѭӧc thiӃt kӃ phù hӧp vӟi nhu
cҫu cӫa mӛL Fi QKkQ Yj ÿѭӧc cung cҩp tҥi nhà hoһc tҥi cáF ÿӏD ÿLӇm thuұn tiӋn
NKiF&KѭѫQJWUuQKFҫQÿѭӧc cung cҩSGѭӟi dҥng nhiӅu phҫn nhӓ và bao gӗm các
nӝi dung:
ͻ Giáo dөFOLrQTXDQÿӃn sa sút trí tuӋ và hӋ quҧ
ͻ 7K{QJWLQOLrQTXDQÿӃn các dӏch vө phù hӧp bao gӗm cҧ viӋc nghӍ QJѫL
ͻ Giӟi thiӋX ÿӃn các tә chӭc hӛ trӧ QKѭ Wә chӭc Alzheimer Úc (Alzheimer’s
Australia) hoһc HӝLFKăPVyFQJѭӡi bӋnh Úc (Carers Australia)
ͻ Phát triӇn các chiӃQ Oѭӧc cá nhân và xây dӵQJ Nƭ QăQJ FKR QJѭӡL FKăP VyF ÿӇ
Yѭӧt qua các vҩQÿӅ ÿһc biӋt mà QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ phҧi trҧi qua, dӵa trên
mô tҧ cӫDQJѭӡLFKăPVyF
ͻ ĈjRWҥRÿӇ FKăPVyFYjJLDRWLӃp hiӋu quҧ vӟi QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
ͻ Hӛ trӧ và cung cҩSWK{QJWLQOLrQTXDQÿӃn các chiӃQOѭӧc ÿӇ duy trì sӭc khӓe
cӫa bҧn thân, bao gӗm cҧ viӋc xӱ trí khi bӏ FăQJWKҷng
ͻ ĈjR Wҥo vӅ viӋc sӱ dөng các hoҥW ÿӝQJ Fy ê QJKƭD Yj WKRҧL PiL QKѭ Oj Pӝt
chiӃQOѭӧFÿӇ cuӕn hút QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ

Th̭p

103

PP

CҫQTXDQWkPÿӃn QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ FǊQJQKѭQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQK
cӫa hӑWK{QJTXDFiFFKѭѫQJWUuQKKӛ trӧ.

104

EBR

Nhân viên y tӃ Yj QKkQ YLrQ FKăP VyF QJѭӡi cao tuәi cҫn cung cҩS FKR QJѭӡi
FKăPVyFYjJLDÿuQKQJѭӡi bӋnh FiFWK{QJWLQOLrQTXDQÿӃn viӋc làm thӃ QjRÿӇ
tham gia vào các nhóm hӛ trӧ lүn nhau. Nhu cҫu cӫa mӛLFiQKkQKѭӟQJÿӃn các
nhóm hӛ trӧ có thӇ NKiFQKDXGRÿyFҫQFyÿҫ\ÿӫ các thành phҫQÿDGҥng liên
TXDQÿӃn nhóm hӛ trӧ.

Th̭p

105

PP

1JѭӡL FKăP VyF Yj JLD ÿuQK QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ cҫQ ÿѭӧc hӛ trӧ ÿӇ xây
dӵng khҧ QăQJKӗi phөc và duy trì tình trҥng sӭc khӓe và thӇ chҩt chung. Mӝt sӕ
WUѭӡng hӧp cҫn thiӃt, có thӇ cung cҩp cho hӑ các liӋXSKiSWkPOêÿѭӧc tiӃn hành
bӣLFiFEiFVƭFKXyên khoa
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TiӃp cұn giҧm nhҽ
106

PP

ViӋF FKăP VyF QJѭӡi bӋnh vӟi tình trҥng sa sút trí tuӋ tiӃn triӇn cҫn dӵa trên
nguyên tҳc tiӃp cұn giҧm nhҽ Yj OLrQ TXDQ ÿӃn dӏch vө FKăP VyF JLҧm nhҽ nӃu
ÿѭӧc chӍ ÿӏnh. ViӋFFKăPVyFYjÿLӅu trӏ cҫQÿѭӧc cung cҩp dӵa trên kӃ hoҥFKÿLӅu
trӏ tiӃn triӇn cӫa mӛi QJѭӡi bӋnh.

107

PP

Cán bӝ y tӃ Yj QKkQ YLrQ FKăP VyF QJѭӡi cao tuәL QJѭӡL FKăP VyF Yj JLD ÿuQK
QJѭӡi bӋnh cҫn tiӃp tөc cho QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ ăQYjXӕng bҵng miӋng. Có
thӇ cҫn chӍ ÿӏnh viӋF ÿiQK JLi NKҧ QăQJ QXӕW YjăQ WK{QJ TXD PӝW EiF Vƭ FKX\rQ
khoa vӅ các bӋQK OLrQ TXDQ ÿӃn lӡi nói. Có thӇ cҫn lӡi khuyên tӯ các chuyên gia
GLQK Gѭӥng. Hӛ trӧ GLQK Gѭӥng, bao gӗm viӋF FKR ăQ TXD ӕng nhân tҥo, có thӇ
ÿѭӧc cân nhҳFWURQJWUѭӡng hӧp tình trҥng khó nuӕWÿѭӧc coi là hiӋQWѭӧng thoáng
TXDWX\QKLrQGLQKGѭӥng nhân tҥRNK{QJÿѭӧc sӱ dөng chung cho QJѭӡi bӋnh sa
sút trí tuӋ nһng mà tình trҥng khó nuӕt hoһc không muӕQăQOjELӇu hiӋn cho mӭc
ÿӝ nһng cӫa bӋnh. Các nguyên tҳFÿҥRÿӭc và pháp lý cҫQÿѭӧc áp dөQJNKLÿѭDUD
quyӃWÿӏnh vӅ viӋc bҳWÿҫu sӱ dөng hoһc viӋc ngӯng hӛ trӧ bҵQJGLQKGѭӥng nhân tҥo.
Tҩt cҧ các quyӃWÿӏQKOLrQTXDQÿӃn viӋFEQѭӟc cho QJѭӡi bӋnh cҫQÿѭӧc phӕi hӧp
vӟLQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKVDXNKLÿmWUDRÿәi vӟi hӑ tҩt cҧ các thông tin cұp nhұt
nhҩWOLrQTXDQÿӃn hiӋu quҧ và tác hҥi.

108

PP

NӃu mӝWQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ nһng có sӕt, cҫn khám lâm sàng. Có thӇ chӍ cҫn
sӱ dөng các thuӕc giҧP ÿDX Kҥ sӕW WK{QJ WKѭӡng và các biӋQ SKiS OjP PiW Fѫ
hӑc. Cân nhҳc sӱ dөQJNKiQJVLQKQKѭOjELӋn pháp giҧm nhҽ WURQJFiFJLDLÿRҥn
cuӕi cӫa sa sút trí tuӋ, tuy nhiên cҫQÿiQKJLiWUrQPӛi cá thӇ.

109

PP

7URQJWUѭӡng hӧp không có bҩt cӭ chӍ ÿӏnh hay cam kӃt nào có hiӋu lӵc tӯ WUѭӟc
OLrQ TXDQ ÿӃn viӋc tӯ chӕi hӗi sӭc, quyӃW ÿӏnh hӗi sӭc cho QJѭӡi bӋnh cҫn tính
ÿӃn bҩt cӭ mong muӕn hoһc nguyӋn vӑng nào cӫa QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ, cùng
vӟL TXDQ ÿLӇm cӫa ngѭӡL FKăP VyF Yj JLD ÿuQK FǊQJ QKѭ ÿӝL QJǊ FKăP VyF ÿD
ngành. QuyӃWÿӏnh cҫQÿѭDUDSKKӧp vӟLKѭӟng dүQÿѭӧc xây dӵng bӣi HiӋp hӝi
hӗi sӭc Úc (Australian Resuscitation Council) và, nӃu QJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
NK{QJ ÿӫ khҧ QăQJ Fҫn cân nhҳF ÿӃn luұt giám hӝ và sӭc khӓe cho các QJѭӡi
bӋnh sa sút trí tuӋ tҥLÿӏDSKѭѫQJ.Ӄ hoҥFKFKăPVyFÿѭӧc lұSWUѭӟc cҫQÿѭӧc ghi
lҥi trong bӋnh án và sә ghi chép kӃ hoҥFKFKăPVyFFҫn dành thӡLJLDQ ÿӇ thҧo
luұn các nӝi dung này vӟLQJѭӡLFKăPVyFJLDÿuQKYjPҥQJOѭӟi hӛ trӧ.

20

Khuyұn cáo

Tài liӋu tham khҧo
1.

World Health Organization and Alzheimer’s Disease International. Dementia: a public health priority.
Geneva: World Health Organization, 2012.

2.

Alzheimer’s Australia. Dementia Language Guidelines. Australia Australia, 2014. Accessed
from: https://fightdementia.org.au/sites/default/files/full-language-guidelines.pdf September 2015.

3.

Adelman R, Tmanova L, Delgado D, et al. Caregiver burden: A clinical review.
JAMA 2014;311(10):1052-59

4.

AIHW 2012. Dementia in Australia. Cat. no. AGE 70. Canberra:

5.

Grimshaw J, Thomas R, MacLennan G, et al. Effectiveness and efficiency of guideline
dissemination and implementation strategies. Health Technol Assess 2004;8(6):1-72

6.

The ADAPTE Collaboration. The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline
Adaptation: ADAPTE, 2009.

7.

National Institute for Health and Clinical Excellence SCIE. Dementia. A NICE–SCIE Guideline on
supporting people with dementia and their carers in health and social care. National Clinical Practice
Guideline. NICE Clinical Guideline 42, London: National Institute for Health and Care Excellence;
2006 (Last modified, March 2015).

8.

Schünemann H, Bro ek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook. Handbook for grading the quality of
evidence and the strength of recommendations using the GRADE approach: The GRADE
Working Group, 2013.

+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ

AIHW.

21

Phө lөc 1: Các nguyên tҳc vӅ giá trӏ ÿtFKWKӵc WURQJFKăPVyF
QJѭӡi bӋnh
+ѭӟng dүn này dӵa trên 10 nguyên tҳc vӅ giá trӏ ÿtFKWKӵc WURQJFKăPVyFQJѭӡi bӋnh. Các nguyên tҳc này
ÿѭӧc xây dӵng bӣi ViӋQFKăPVyF[mKӝi tҥL$QKWUrQFѫVӣ tham khҧo ý kiӃQQJѭӡi sӱ dөng dӏch vө. 1Jѭӡi
bӋnh sa sút trí tuӋQJѭӡLFKăPVyFYjJLDÿuQKKӑ cҫQÿѭӧc cung cҩSTXiWUuQKÿLӅu trӏ phù hӧp vӟi các nguyên
tҳc này.
10 nguyên tҳc vӅ giá trӏ ÿtFKWKӵc WURQJFKăPVyF
1

.K{QJNKRDQQKѭӧng mӑi hình thӭc lҥm dөng.

2 Hӛ trӧ mӑLQJѭӡi vӟi sӵ tôn trӑQJQKѭFKtQKQKӳng gì bҥn mong muӕn cho bҧn thân và các thành
YLrQWURQJJLDÿuQKFӫa mình.
3 Ĉӕi xӱ vӟi mӛLQJѭӡLQKѭOjPӝt cá thӇ ÿӝc lұp bҵng cách dành cho hӑ nhӳng dӏch vө ÿѭӧc cá thӇ
hóa.
4 Giúp QJѭӡi bӋnh duy trì mӭFÿӝ tӕLÿDFKRphép trong viӋc duy trì khҧ QăQJWӵ lұp, lӵa chӑn và
kiӇm soát.
5

Lҳng nghe và hӛ trӧ mӑLQJѭӡi thӇ hiӋn mong muӕn và nhu cҫu cӫa mình.

6

Tôn trӑng sӵ ULrQJWѭFӫa mӛLQJѭӡi.

7

Ĉҧm bҧo rҵng QJѭӡi bӋnh cҧm thҩy có thӇ than phiӅn mà không sӧ bӏ phҥt.

8

Phӕi hӧp vӟLFiFWKjQKYLrQWURQJJLDÿuQKYjQJѭӡLFKăPVyFQKѭOjFiFFӝng sӵ.

9

Hӛ trӧ QJѭӡi bӋnh ÿӇ duy trì sӵ WLQWѭӣng và tӵ tin vào bҧn thân.

10 +jQKÿӝQJÿӇ xóa bӓ sӵ F{ÿѫQYjF{Oұp cho QJѭӡi bӋnh
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Phө lөc 2: Tiêu chuҭn chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ
Các tiêu chuҭQÿѭӧc chuҭn hóa quӕc tӃ cho các dҥng phân loҥi sa sút trí tuӋ.
Dҥng sa sút trí tuӋ

Tiêu chuҭn chҭQÿRiQ

BӋnh Alzheimer

ICD-10 và DSM-4

Sa sút trí tuӋ thӇ mҥch

ICD-10 và DSM-4

Sa sút trí tuӋ thӇ Lewy

Tұp hӧp các tiêu chuҭn chҭQÿRiQsa sút trí tuӋ thӇ Lewy

Sa sút trí tuӋ trán-WKiLGѭѫQJ

Tiêu chuҭn Lund-Manchester, tiêu chuҭn NINDS áp dөng cho sa
sút trí tuӋ trán-WKiLGѭѫQJ

+ѭӟng dүn chҭQÿRiQYjWKӕng kê các bӋnh lý vӅ trí tuӋ DSM-4, bҧn in lҫn thӭ 4; Phân loҥi
bӋnh quӕc tӃ ICD-10, bҧn rà soát lҫn thӭ 10; Tài liӋu cӫa viӋn quӕc gia vӅ các bӋnh lý thҫn
kinh và giao tiӃp NINCDS- (National Institute of Neurological and Communicative)
Mһc dù DSM-4 ÿmÿѭӧc thay thӃ bӣi DSM-5, các tài liӋu và thӵFKjQKOkPVjQJOjFăQFӭ FKRKѭӟng
dүQÿLӅu trӏ Qj\ÿӅu dӵDWUrQFiFÿӏQKQJKƭDVӱ dөng trong DSM-4 YjGRÿyFiFÿӏQKQJKƭDQj\ÿѭӧc
ÿѭDYjRKѭӟng dүQÿLӅu trӏ hiӋn tҥi. DSM-5 không sӱ dөng thuұt ngӳ sa sút trí tuӋ.
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Phө lөc 3: +ѭӟng dүn cӫa hiӋp hӝi Alzheimer ÒFOLrQTXDQÿӃn
ngôn ngӳ phù hӧp trong sa sút trí tuӋ
Nguӗn: Dementia Australia (www.dementia.org.au)

HOÀN CҦNH

NÓI Vӄ BӊNH SA SÚT
TRÍ TUӊ

CӨM TӮ NÊN DÙNG

CӨM TӮ KHÔNG NÊN DÙNG

Sa sút trí tuӋ

BӋnh sa sút trí tuӋ

BӋnh Alzheimer và các dҥng sa sút trí Mҩt trí
tuӋ khác
Khә sӣ
Mӝt dҥng sa sút trí tuӋ
BӋnh già
Mӝt thӇ sa sút trí tuӋ
Mҩt trí tuәi già
TriӋu chӭng sa sút trí tuӋ

NÓI Vӄ 1*ѬӠI BӊNH SA 1Jѭӡi mҳc sa sút trí tuӋ
SÚT TRÍ TUӊ
1Jѭӡi sӕng chung vӟi bӋnh sa sút trí tuӋ
1JѭӡLÿѭӧc chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ

Nҥn nhân, ông/bà mҩt trí
1Jѭӡi bӋnh (khi sӱ dөng trong
cuӝc sӕng, ngoài bӕi cҧnh liên
TXDQÿӃn y tӃ), ÿӕLWѭӧng
Ông/bà ҩy sҳp chҷng nhӟ gì nӳa
rӗi, Ông/bà ҩy quên sҥch rӗi,
ông/bà ҩy không biӃt gì nӳDÿkX
Tù giam lӓng (khi nhҳF ÿӃn
nhӳQJ QJѭӡi mҳc sa sút trí tuӋ
WURQJFiFFѫVӣ FKăPVyF
Sӱ dөng các cөm tӯ xúc phҥm
QJѭӡi bӏ sa sút trí tuӋ

1*ѬӠ,&+Ă06Ï&*,$ Sӕng chung vӟi (DLÿycha/ mҽ/ vӧ/
Sӕng vӟLQJѭӡi mҩt trí
ĈÎ1++2ҺC BҤN BÈ
chӗng) bӏ mҳc sa sút trí tuӋ
CӪ$1*ѬӠI MҲC SA
&KăPVyFKӛ trӧ QJѭӡi bӏ sa sút trí tuӋ
SÚT TRÍ TUӊ(VӅ chính hӑ)
&KăPVyFKӛ trӧ/sӕng chung vӟLQJѭӡi
ÿѭӧc chҭQÿRiQVDV~WWUtWXӋ
ChӏXWiFÿӝng cӫa sa sút trí tuӋ
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HOÀN CҦNH

1*ѬӠ,&+Ă06Ï&*,$
ĈÎ1++2ҺC BҤN BÈ
CӪ$1*ѬӠI MҲC SA
SÚT TRÍ TUӊ (Khi nói vӅ
QJѭӡi khác)

CӨM TӮ NÊN DÙNG

CӨM TӮ KHÔNG NÊN DÙNG

7KjQKYLrQWURQJJLDÿuQK

1Jѭӡi sӕng vӟLQJѭӡi mҩt trí

1Jѭӡi hӛ trӧ QJѭӡi mҳc sa sút trí tuӋ
Vӧ/chӗQJQJѭӡi sӕng cùng
Con/con trai/con gái
Bӕ mҽ
Bҥn
1JѭӡLFKăPVyF

7È&ĈӜNG CӪA VIӊC
&+Ă06Ï&

7iFÿӝng cӫa viӋc hӛ trӧ DLÿyEӕ/
mҽ…) bӏ sa sút trí tuӋ

Gánh nһng FKăPVyF

HӋ quҧ cӫa viӋc hӛ trӧ DLÿyEӕ/
mҽ…) bӏ sa sút trí tuӋ
1*ѬӠI MҲC SA SÚT TRÍ 1Jѭӡi trҿ tuәi mҳc sa sút trí tuӋ
TUӊ 'ѬӞI 65 TUӘI

1Jѭӡi mҩt trí sӟm

7È&ĈӜNG CӪA SA SÚT &ăQJWKҷng
TRÍ TUӊ
Khá mӋt

Vô vӑng

ҦQKKѭӣQJÿӃn cuӝc sӕng

Không thӇ chҩp nhұn
Khә sӣ
MӋt mӓi

TRIӊU CHӬNG SA SÚT
TRÍ TUӊ

Mô tҧ thҷng vào triӋu chӭng. Ví dө
giҧm thӏ giác, ҧo giác, khó giao tiӃp.
Mô tҧ tác ÿӝng cӫa triӋu chӭng. Ví dө:
khó giao tiӃp

TRIӊU CHӬNG HÀNH VI 7KD\ÿәi hành vi
VÀ TÂM LÝ CӪA SA SÚT Mӝt cách biӇu hiӋn cӫa nhu cҫu không
ÿѭӧFÿiSӭng
TRÍ TUӊ
Các triӋu chӭng hành vi và tâm lý cӫa
sa sút trí tuӋ (trong hoàn cҧnh lâm sàng
nhҩWÿӏnh)

- Khi nói vӅ các triӋu chӭng
Hành vi rҩWÿiQJQJҥi
+jQKÿӝng rҩt thách thӭc
+jQKÿӝng khó hiӇu
- Khi nói vӅ QJѭӡi bӋnh:
1Jѭӡi mҩt trí
1Jѭӡi hung hãn
1Jѭӡi gào thét
1Jѭӡi rҩt bҥo lӵc

+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
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Phө lөc 4 ‘Nói vӟi tôi’ (“Talk to me”)
Nguӗn: Dementia Australia (www.dementia.org.au)

“NÓI VӞI TÔI” (‘TALK TO ME’) Các biӋn pháp giao tiӃp hiӋu quҧ khi nói chuyӋn vӟLQJѭӡi mҳc sa
sút trí tuӋ
ĈÆ</¬1+ͶNG NGUYÊN T̶C GIAO TI͆30¬1*˰ͤI S͘NG CHUNG V͢I SA SÚT TRÍ TU͎ Ĉ
NÓI V͢I CHÚNG TÔI R̸NG NÓ S̈́ LÀM NÊN S KHÁC BI͎T TRONG CU͠C S͘NG CͮA H͔
NÓI VӞI TÔI
Hãy nói vӟi tôi, chӭ không phҧLQJѭӡLFKăPVyFJLDÿuQKKD\EҥQEqW{LĈӯQJÿӏnh kiӃn vӅ mӭFÿӝ
hiӇu cӫa tôi.
HÃY NÓI RÕ RÀNG VӞI TÔI
Hãy nhìn vào mҳt tôi và nói thұt rõ ràng. Sӱ dөng nhӳng câu ngҳn, diӉQ ÿҥt mӛi lҫn mӝt ý. Ĉӯng sӱ
dөng ҭn ý, vì tôi có thӇ hiӇu nhҫm.
+<ĈѬ$5$1+ӲNG CÂU HӒ,ĈѪ1*,ҦN
Ĉҧm bҧo rҵQJW{LÿDQJOҳng nghe và sӱ dөng nhӳng câu hӓLÿѫQJLҧn và/hoһc nhҳc lҥi. Tôi sӁ thҩy dӉ trҧ lӡi
các câu hӓi trӵc tiӃSKѫQOjFiFFkXKӓi mӣ, ví dө ³K{PTXDFK~QJWDÿLUDF{QJYLrQEiFFyWKҩy vui không”
thay vì “hôm qua bác có thҩy vui không?”.
ĈӔI XӰ VӞI TÔI MӜT CÁCH TÔN TRӐ1*9¬1+Æ19Ă1
Tôi vүn là mӝWFRQQJѭӡi, vì vұ\ÿӯQJFѭӡi nhҥo tôi. Tôn trӑQJYjQKkQYăQOjÿLӅu quan trӑng vӟi tҩt
cҧ mӑLQJѭӡi. NӃXW{LFѭ[ӱ KѫLNKiFELӋWÿyOjGRW{LJһSNKyNKăQNKLJLDRWLӃp hoһc do bӋnh lý cӫa
tôi.
ĈӮNG NGHI NGӠ CHҬ1Ĉ2È1&ӪA TÔI
Các triӋu chӭng sa sút trí tuӋ không phҧi lúc nào FǊQJU}UjQJ+m\OҳQJQJKHW{LYjÿӯng coi nhҽ cҧm
xúc cӫa tôi.
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+ѭӟng dүQÿLӅu trӏ và nguyên tҳFFKăPVyFQJѭӡi bӋnh sa sút trí tuӋ
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