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Khi nói ÿӃn triӋu chӭng nәi, chúng tôi có ý nói ÿӃn:
•

Ҧo tѭӣng

•

Hoang tѭӣng

•

Loҥn tѭ tѭӣng

Nhӳng triӋu chӭng này biӇu hiӋn rõ nhҩt trong thӡi kǤ cҩp tính
Thông thѭӡng ÿi kèm vӟi tính hoang tѭӣng ÿa nghi, dүn ÿӃn nhӳng nghi kӷ vô căn cӭ
và ngӡ vӵc ngѭӡi khác, ÿһc biӋt là ngѭӡi thân trong gia ÿình.
Nhӳng triӋu chӭng nәi thông thѭӡng có thӇ trӏ bҵng thuӕc tâm thҫn.
Thuӕc bҳt ÿҫu có tác dөng vӟi nhӳng triӋu chӭng nәi chӯng 2 tuҫn lӉ sau và ÿҥt ÿӃn
Pӭc tӕi ÿa trong khoҧng 6 tuҫn lӉ.
8ӕng thuӕc ÿӅu ÿһn có thӇ làm giҧm tӍ lӋ bӋnh tái phát rӗi phҧi nhұp viӋn xuӕng chӯng
60% trong vòng 2 năm.
ĈLӅu quan trӑng cҫn biӃt, thuͩc không trͣ dt nhӳng triӋu chӭng này, do ÿó, nӃu ngѭng
Xӕng thuӕc, nhӳng triӋu chӭng nәi sӁ trӣ lҥi.
ThΉc vͅy, ÿa sͩ nh·ng tri͟u chng nͭi ÿ͙u có th͛ trͣ b͉ng thuͩc tâm th̿n
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TiӃc thay, có ngѭӡi thì không thӇ trӏÿѭӧc.
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Khi nói ÿӃn triӋu chӭng chìm, chúng tôi có ý nói ÿӃn:
•

%ӟt hăng hái trong sinh hoҥt

•

Xa lánh ngѭӡi khác

•

Không thӇ hoһc khó kӃt bҥn

•

&ӱÿӝng chұm chҥp

•

'Ӊ bӏ căng thҷng tinh thҫn

•

Không biӃt rút kinh nghiӋm

•

Không thӇ hѭӣng thө cuӝc ÿӡi

Ĉa sӕ các loҥi thuӕc thông thѭӡng sӁ không trӏÿѭӧc các triӋu chӭng chìm.
Dù có nhұp viӋn bao nhiêu lҫn ÿi nӳa, tình trҥng cӫa ngѭӡi bӋnh vүn không thay ÿәi.

EӋnh này có tính cách dài hҥn và phân nӱa sӕ ngѭӡi bӏ bӋnh tâm thҫn cҩp tính ban
ÿҫu ÿӅu mҳc phҧi.
%Ӌnh Tâm Thҫn Phân LiӋt Kinh Niên là ca bӋnh mà thuӕc không thӇ trӏÿѭӧc các triӋu
chӭng nәi hay chìm. Ĉӕi vӟi mӝt sӕ ngѭӡi bӋnh tâm thҫn phân liӋt, khҧ năng hiӇu thҩu
(hiӇu và chҩp nhұn) chӭng bӋnh cǊng thay ÿәi.
'ѭӟi ÿây là mӝt sӕ nhӳng loҥi thuӕc mӟi ÿang ÿѭӧc sӱ dөng khá hiӋu quҧÿӕi vӟi mӝt
Vӕ ca bӋnh kinh niên nêu trên:
•

Clozapine

•

Olanzapine

•

Risperidone

•

Quetiapine

•

Amisulpride

•

Aripiprizole
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6ӵ kiӋn này làm cho cuӝc sӕng cӫa thân nhân rҩt khó khăn bӣi vì nhӳng triӋu chӭng

