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Chương 1: Lời giới thiệu 
 

 

1.1 Bối cảnh 
 

Theo Báo cáo về Ma túy Thế giới (xuất bản năm 2016), ước tính trong năm 2014 có 250 
triệu người, hay cứ 1 trên 20 người trong độ tuổi từ 15 đến 64, sử dụng một loại ma túy bất 
hợp pháp. Khoảng 1 trên 10 người sử dụng ma túy phi pháp đang bị một dạng của  rối loạn  
sử dụng ma túy, gồm cả lệ thuộc vào ma túy. Hơn một nửa số người lệ thuộc vào ma túy 
dùng cách tiêm chích và hơn 10% trong số họ đã nhiễm HIV, và phần lớn đều đã nhiễm 
viêm gan C. Rối loạn sử dụng ma túy là một vấn nạn y tế toàn cầu vô cùng nhức nhối. 

 

Rối loạn  sử dụng ma túy là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đè nặng lên vai mỗi cá 
nhân bị bệnh và gia đình của họ. Ngoài ra, còn có những chi phí đáng kể mà xã hội phải 
chịu như mất năng suất lao động, thách thức về an ninh, tội phạm, tăng chi phí chăm sóc 
sức khỏe, và vô số những hậu quả xã hội tiêu cực khác. Chi phí xã hội của sử dụng ma túy 
bất hợp pháp ước tính chiếm tới 1,7% tổng GDP của một số nước (Theo Báo cáo về Ma 
túy Thế giới, 2016). Việc chăm sóc những cá nhân bị rối loạn  sử dụng ma túy gây ra gánh 
nặng lên hệ thống y tế công của các quốc gia thành viên và vì vậy cần cải thiện hệ thống 
điều trị dành cho họ ở mức tốt nhất. Việc này không chỉ chắc chắc mang lại lợi ích cho cá 
nhân bị ảnh hưởng, mà còn cho cả cộng đồng, và toàn xã hội.  

   

Nhiều năm nghiên cứu y học đã chứng minh lệ thuộc vào ma túy là một rối loạn sinh học  
và hành vi đa yếu tố phức tạp. Những tiến bộ khoa học đang giúp phát triển việc điều trị 
nhằm làm bình thường hóa chức năng não của những người bị bệnh và hỗ trợ họ thay đổi 
hành vi. Cung cấp các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng khoa học đang giúp hàng 
triệu người bị bệnh dành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. 

 

Nhưng thật đáng tiếc, quan điểm lạc hậu về rối loạn do sử dụng ma túy vẫn còn tồn tại ở 
nhiều nơi trên thế giới. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những cá nhân lệ thuộc vào ma 
túy và đối với cả chuyên gia làm việc với người nghiện đã gây tổn hại đáng kể việc thực 
hiện những can thiệp điều trị chất lượng trong khu vực, hủy hoại sự phát triển của các cơ 
sở điều trị, đào tạo của các chuyên gia y tế và đầu tư từ các chương trình phục hồi. Mặc dù 
các bằng chứng đã chỉ ra rằng rối loạn  sử dụng ma túy được điều trị hiệu quả nhất trong 
hệ thống y tế công, tương tự như các vấn đề sức khỏe khác như nhiễm HIV hoặc cao huyết 
áp, nhưng việc đưa điều trị nghiện vào hệ thống chăm sóc sức khỏe này vẫn còn rất khó 
khăn ở nhiều quốc gia nơi vẫn còn những khoảng cách lớn giữa khoa học, chính sách, và 
thực hành lâm sàng. 

 

Tại một số nước, rối loạn  sử dụng ma túy vẫn được coi chủ yếu là vấn đề tư pháp hình sự, 
và các cơ quan của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, và Bộ Quốc phòng phải chịu trách nhiệm đối 
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với những cá nhân bị bệnh mà không có sự giám sát hay tham gia của Bộ Y tế. Chỉ sử dụng 
các chiến lược và phương pháp thực thi pháp luật không chắc tạo ra những hiệu ứng tích 
cực bền vững. Chỉ khi điều trị, với cốt lõi là hiểu biết về lệ thuộc vào ma túy như một rối loạn 
sinh học và hành vi đa dạng cơ bản, là có thể điều trị bằng cách tiếp cận tâm lý và y học, 
có thể làm tăng cơ hội phục hồi do bị rối loạn và giảm các hậu quả liên quan (đến ma túy).
  

 

Trong Báo cáo Ma túy Thế giới gần đây, UNODC đã chỉ ra rằng ở cấp toàn cầu, chỉ có 1 
trong 6 người cần điều trị lệ thuộc vào ma túy được tiếp cận với các chương trình điều trị; 
con số tương tự ở Châu Mỹ La tinh là 1 trong 11 người, và ở Châu Phi là 1 trong 18 người. 
Cơ sở điều trị ở nhiều nước hiện mới có ở các thành phố lớn, không có ở vùng nông thôn. 
Và thật không may, ở nhiều nơi có cơ sở điều trị thì lại không hề hiệu quả, không được hỗ 
trợ bởi các bằng chứng khoa học, và đôi khi không phù hợp với các nguyên tắc nhân quyền. 
Đây cũng là tình trạng ở các nước phát triển cao, nơi các chương trình điều trị dựa trên 
bằng chứng là có nhưng thường không đầy đủ. 

 

 

1.2 Rối loạn sử dụng ma túy 
 

Sử dụng ma túy và các chất hướng thần mà không có các giám sát y tế có liên quan trực 
tiếp đến các rủi ro về sức khỏe. Vì lý do này, việc sản xuất, buôn bán, phân phối và sử dụng 
các chất này đã được quy định dưới sự kiểm soát của các hiệp ước quốc tế (Công ước 
năm 1961, 1971, và 1988), nhằm mục đích tránh các hậu quả tiêu cực có thể hủy hoại 
nghiêm trọng sức khỏe và an ninh. 

 

Khoảng 10% người bắt đầu sử dụng ma túy sẽ thay đổi hành vi và các triệu chứng khác 
theo thời gian và tạo thành chứng rối loạn  sử dụng ma túy (hoặc là sử dụng ma túy có hại 
hoặc lệ thuộc vào ma túy theo Tiêu chuẩn Phân loại Bệnh tật Quốc tế ICD 10). 

 

Cốt lõi của triệu chứng lệ thuộc ma túy là thèm nhớ thuốc mãnh liệt và không cưỡng lại 
được việc sử dụng ma túy, không có khả năng kiểm soát việc tiêu thụ và lượng ma túy đưa 
vào cơ thể dẫn đến sử dụng thời gian không cân đối vào những hoạt động quá mức liên 
quan đến ma túy. Theo thời gian, việc sử dụng ma túy chiếm ưu tiên hơn rất nhiều so với 
mức bình thường, thay thế cho các hoạt động khác từng có giá trị lớn hơn. Những cá nhân 
bị chứng rối loạn này thường không quan tâm và sao lãng gia đình và đời sống xã hội, giáo 
dục, công việc và giải trí. Họ có thể tham gia vào các hành vi rủi ro cao và tiếp tục sử dụng 
ma túy bất chấp kiến thức về những vấn đề giao tiếp cá nhân và/hoặc xã hội thường xảy ra 
do ma túy gây nên. Cuối cùng, một số loại ma túy qua thời gian có thể làm suy giảm tác 
động của cùng một liều hay còn gọi là khả năng dung nạp ma túy, và hội chứng cai - một 
loạt các triệu chứng bất lợi đặc trưng - khi lượng ma túy đang được tiêu thụ bị giảm đi hoặc 
người đó ngừng sử dụng ma túy. Cơn thèm ma túy có thể vẫn tồn tại, hoặc rất dễ bị tác 
động trở lại, ngay cả sau một thời gian dài kiêng cữ. 

Cơ sở của những triệu chứng và hành vi này là sự phá vỡ các đường dẫn thần kinh trong 
những vùng não có chức năng điều chỉnh động lực và tâm trạng, trải nghiệm về khoái cảm 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 6 

 

và hạnh phúc, trí nhớ và học hỏi, và khả năng kiềm chế những xung động không mong 
muốn. 

 

Cộng đồng khoa học hiện đang tồn tại một quan niệm phức tạp về việc những gián đoạn 
trong chức năng não làm phát triển rối loạn sử dụng ma túy. Thứ nhất, những nhân tố mang 
tính di truyền sinh học hay xã hội đóng một vai trò trong việc tăng nguy cơ bị lệ thuộc vào 
ma túy đối với thế hệ tiếp theo. Nguy cơ mang tính di truyền này được chứng minh bởi 
những phản ứng khác nhau trước liều lượng đầu tiên của ma túy được quan sát ở nhóm 
những người có nguy cơ, họ cho thấy nhiều tác dụng tích cực hơn, ít tác dụng tiêu cực hơn, 
và khả năng dung nạp được liều cao hơn nhiều so với nhóm những người không có tác 
nhân rủi ro mang tính di truyền. Mặc dù vậy, rủi ro mang tính di truyền có thể bị thay đổi bởi 
những kinh nghiệm sống có từ sớm, có thể mang lại tác dụng bảo vệ song cũng có thể là 
có hại. Những chấn thương, mất mát, và căng thẳng liên tục từ khi còn nhỏ có thể khiến 
cho một cá nhân trở nên dễ bị tổn thương hơn trước sự phát triển của các tác dụng bất 
thường trên não do sử dụng ma túy từ khi còn trẻ. Ở những cá nhân dễ bị tổn thương, phơi 
nhiễm ma túy gây ra cơ chế học tập tăng cường mang tính bệnh lý và ngăn cản những 
phản ứng đã học được có từ trước đó về các hành vi và phần thưởng khác, chẳng hạn như 
tương tác xã hội hay đồ ăn. Kiểu học hỏi mới này rất ổn định và có thể tồn tại suốt đời, 
tương tự như những hành vi học tập khác như lái một chiếc xe đạp. 

 

Môi trường trung lập trước đây trở nên liên quan mạnh mẽ với trải nghiệm dùng ma túy khi 
ma túy được tiêu thụ, và sau đó có thể hoàn toàn độc lập kích hoạt thèm nhớ ma túy và 
kích thích hành vi tìm kiếm ma túy. Cơn thèm nhớ ma túy có thể xảy đến khi gặp phải căng 
thẳng hoặc thậm chí tiếp xúc với một lượng nhỏ các chất gây nghiện khác như rượu. Qua 
thời gian, ký ức liên quan đến trải nghiệm ma túy trở nên mạnh mẽ và dai dẳng. Thèm muốn 
sử dụng ma túy có thể dễ bị kích hoạt, trái lại khả năng kiểm soát và ngăn chặn những cơn 
bốc đồng trở nên yếu đi, khiến cho người bị ảnh hưởng bởi ma túy có thể tiếp tục sử dụng 
ma túy bất chấp trước đây họ từng không muốn làm như vậy. 

 

Hậu quả là, chức năng não hoạt động bất thường ở những người bị ảnh hưởng khiến họ 
đưa ra những quyết định với những hậu quả tai hại đối với sức khỏe và hạnh phúc của 
mình và đồng thời ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình và cộng đồng, gồm cả việc tham 
gia vào những hành vi phạm pháp hoặc những hành vi mà bản thân họ trước đây từng coi 
là vô đạo đức hay trái luân lý, hoặc mua ma túy hoặc chịu ảnh hưởng của thuốc. 

 

 Những nỗ lực và tiến bộ khoa học trong việc giáo dục cộng đồng nói chung đang bắt đầu 
thay đổi quan niệm về nghiện ma túy tại các quốc gia thành viên và các nhóm xã hội dân 
sự. Rối loạn  sử dụng ma túy đã được công nhận rộng rãi là một vấn đề y tế phức tạp với 
các yếu tố về tâm lý, môi trường, và sinh học, cần có sự đối phó toàn diện và đa ngành từ 
các tổ chức khác nhau cùng hợp tác. Nhiều nhà hoạch định chính sách và công chúng bắt 
đầu nhận ra rằng lệ thuộc vào ma túy không chỉ đơn giản là “một thói quen xấu do tự thân 
mắc phải” mà thực sự là kết quả của một loạt các yếu tố môi trường và sinh học, những bất 
lợi và nghịch cảnh, và chúng đều có thể ngăn ngừa và điều trị được. Cả ở nước phát triển 
và nước đang phát triển đềuđã và đang thừa nhận những yếu tố nguy cơ này. Sự xao lãng 
và lạm dụng trẻ nhỏ, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, gia đình khiếm khuyết, thiếu ủng hộ về mặt 
tinh thần và tham gia của giáo viên, rối loạn chức năng gia đình, sự loại bỏ và cô lập từ phía 
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xã hội góp phần phát triển những vấn đề sức khỏe tâm thần và lệ thuộc vào ma túy ở nhiều 
cộng đồng. Ở những cộng đồng khác, thì nguyên nhân là do nghèo đói, khu dân cư bị suy 
thoái, vô gia cư, bị buộc phải di cư, bị bóc lột, bị bạo lực, điều kiện làm việc tồi tệ và tình 
trạng lao động quá sức. 

 

Ngoài những triệu chứng của căn bệnh phức tạp này, mỗi cá nhân với chứng rối loạn nặng 
do sử dụng ma túy trong mọi trường hợp đều phát sinh các vấn đề tâm thần hay y khoa. 
Những người tiêm chích ma túy có thể bị phơi nhiễm đối với các bệnh lây truyền qua đường 
máu (HIV - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, HCV - Siêu vi viêm gan C) và 
TB - bệnh lao, và có nguy cơ cao với các vấn đề tim mạch và gan, và chiếm tỷ lệ cao tai 
nạn giao thông và các tai nạn khác, và thường xuyên bị bạo lực hơn. Những người lệ thuộc 
vào ma túy có tuổi thọ thấp hơn rất nhiều. Ví dụ, tỷ lệ tử vong ở người lệ thuộc vào thuốc 
phiện cao hơn đáng kể so với tỷ lệ mong đợi của nhóm dân cư nói chung và thường chết 
trẻ. Số người lệ thuộc vào ma túy ước tính chiếm 0,37% theo báo cáo đánh giá gánh nặng 
bệnh tật toàn cầu (DALYs) năm 2010, tăng 73% so với ước tính của báo cáo DALYs năm 
1990 (Degenhardt và cộng sự, 2014). Sốc quá liều, HIVAIDS, viêm gan C, gây thương tích 
không chủ ý (do tai nạn và bạo lực), các bệnh về tim mạch, và tự tử là những nguyên nhân 
gây tử vong thường xuyên nhất do sử dụng ma túy. Mối quan hệ giữa rối loạn tâm thần và 
rối loạn sử dụng chất gây nghiện là rất phức tạp. Thường thì một rối loạn tâm thần riêng 
biệt sẽ tồn tại trước khi bắt đầu sử dụng chất gây nghiện, khiến những người bị ảnh hưởng 
có nguy cơ cao hơn trong việc phát triển những rối loạn do sử dụng ma túy. Rối loạn tâm 
thần cũng có thể phát triển thứ cấp thành rối loạn  sử dụng ma túy, do phần nào những thay 
đổi về mặt sinh học trong não bộ chịu hậu quả từ việc sử dụng ma túy mạn tính. Nguy cơ 
phát triển lệ thuộc vào ma túy và các biến chứng tâm thần là đặc biệt cao ở trẻ em và thanh 
niên trẻ - những người bị phơi nhiễm với tác dụng của ma túy trước khi não của họ hoàn 
toàn trưởng thành - quá trình này thường xảy ra ở ngưỡng tuổi 20.  

 

Vì rối loạn  sử dụng ma túy về bản chất là mạn tính, nguy cơ tái nghiện kéo dài trong nhiều 
năm, và trong một số trường hợp thậm chí là sau rất nhiều năm khi đã kiêng ma túy hoàn 
toàn. Việc này đưa ra gợi ý rằng các dịch vụ chữa bệnh phải luôn sẵn sàng để làm việc với 
các bệnh nhân rối loạn  sử dụng ma túy trong thời gian dài, duy trì liên lạc và cung cấp dịch 
vụ giám sát trong nhiều năm, đôi khi là cả đời. Điều này cũng tương tự như hệ thống chăm 
sóc đối với các bệnh mạn tính khác (như tiểu đường, hen suyễn, cao huyết áp) đã được 
chuẩn bị để đối phó với các giai đoạn thuyên giảm triệu chứng đồng thời cả lúc bệnh trầm 
trọng hơn, cung cấp các can thiệp với cường độ lớn tương ứng với mức độ nghiêm trọng 
của bệnh mà không hi vọng tình trạng bệnh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn sau một khoảng 
thời gian điều trị ngắn hạn. Nhận thức được tính chất mạn tính và quá trình tái nghiện của 
người sử dụng ma túy, việc sử dụng ma túy vẫn đang tồn tại không nói lên rằng việc điều 
trị là không hiệu quả và do đó vô dụng. Trái lại, những điều trị phù hợp được thực hiện nhắc 
đi nhắc lại - bất chấp việc sử dụng ma túy đang diễn ra hay tái phát từng cơn trong sử dụng 
ma túy - là thiết yếu để đảm bảo chất lượng và thời gian sống của bệnh nhân được cải thiện 
mặc cho những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng còn dai dẳng, vừa giảm thiểu tác hại đối với 
người sử dụng ma túy và cả cộng đồng, vừa tối đa hóa cơ hội sống lâu và lành mạnh.  

 

1.3 Những xu hướng mới trong sử dụng ma túy  
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Các loại ma túy truyền thống bị lạm dụng phần lớn là các chất có nguồn gốc thực vật như 
cocain, heroin, và cần sa, được tiêu thụ trong khu vực nơi chúng được trồng và được buôn 
bán trên các tuyến đường thương mại tới thị trường. Bối cảnh thương mại và du lịch toàn 
cầu ngày một gia tăng đang toàn cầu hóa thị trường các chất có nguồn gốc thực vật mà 
trước đây chỉ tập trung đặc biệt ở những khu vực khác nhau. 

 

Trong những thập niên gần đây, những chất hướng thần mới (NPS) bao gồm amphetamine 
và các chất kích thích liên quan được tổng hợp từ các phòng thí nghiệm bất hợp pháp đã 
được phổ biến rộng rãi hơn, được sản xuất và tiêu thụ ở mọi khu vực trên thế giới. Một tỷ 
lệ lớn việc lạm dụng chất hướng thần là do việc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn y 
học với các thuốc đã được phân vào nhóm dược phẩm bị kiểm soát như thuốc giảm đau 
tổng hợp, thuốc ngủ an thần, hoặc thuốc hướng thần kinh (psychostimulants). Sự gia tăng 
việc sử dụng các chất dạng thuốc phiện mạnh trong vòng 10 năm qua trong điều trị các cơn 
đau mạn tính ở một số nơi trên thế giới đã dẫn đến sự tăng lên đáng kể số ca tử vong do 
sốc quá liều các chất dạng thuốc phiện.  

 

Nhằm qua mặt những nỗ lực pháp lý trong việc kiểm soát sự phân bố các chất hướng thần 
nguy hiểm dựa trên danh mục của các hợp chất cụ thể, mỗi năm có hàng trăm chất hướng 
thần mới được tổng hợp, phân phối, và lạm dụng với những hậu quả bất lợi bi thảm không 
thể lường trước được đối với người sử dụng. Sản xuất và buôn bán NPS, thường có thể 
mua bán qua internet, khiến cho việc giám sát và kiểm soát chúng ngày một khó khăn hơn. 
Chỉ có một số ít quốc gia có hệ thống cảnh báo sớm để thu thập và chia sẻ thông tin về 
những chất hướng thần mới này. 

 

Kết quả của những thay đổi trên là nhiều quốc gia đã thấy được sự biến đổi trong cách sử 
dụng ma túy, từ những chất có nguồn gốc thực vật truyền thống tới các hợp chất tổng hợp, 
thuốc được kê theo toa, và các chất có nguồn gốc thực vật khác. Trong khi các chất dạng 
thuốc phiện tiếp tục gây ra mối đe dọa chính đối với sức khỏe cộng đồng, thì hiện nay mối 
đe dọa tiếp theo chính là các chất kích thích dạng amphetamine (theo Báo cáo Ma Túy Thế 
giới, UNODC, 2016) 

 

Thường thì hệ thống chăm sóc sức khỏe luôn phải gắng sức để đối phó thích hợp đối với 
sự nổi lên của những vấn đề mới về y tế và hành vi của người sử dụng ma túy. Ví dụ, ở 
những nơi trên thế giới khi thuốc phiện hiếm khi được sử dụng trước đây, hệ thống y tế 
không có khả năng cung cấp các điều trị bằng thuốc cho người bị rối loạn do sử dụng thuốc 
phiện, như dịch vụ điều trị duy trì bằng chất đồng vận. Tương tự, ở những nơi mà hệ thống 
điều trị chủ yếu tập trung vào rối loạn  sử dụng thuốc phiện, ngày càng gia tăng tỷ lệ rối loạn  
sử dụng chất kích thích thần kinh cũng như hệ thống điều trị chúng, được phát triểnđể kiểm 
soát rối loạn  sử dụng chất dạng thuốc phiện nhưng không thể đáp ứng phù hợp với những 
loại bệnh nhân mới, mà với họ điều trị tâm lý dựa trên bằng chứng là phương pháp can 
thiệp hiệu quả chính. Ngoài ra, nhiều khu vực đang nhận ra các nhóm đối tượng điều trị 
mới như nhóm những người trẻ tuổi sử dụng đa chất ma túy, phụ nữ mang thai, trẻ em với 
các vấn đề sử dụng ma túy, nhóm người già sử dụng ma túy, người có bệnh tật về y khoa 
như HIV, lao, viêm gan C, người mắc chứng tâm thần như lo lắng, trầm cảm, rối loạn nhân 
cách và rối loạn tâm thần, người có vấn đề khi sử dụng thuốc giảm đau theo toa, và người 
sử dụng các chất hướng thần. Sự kết hợp của những thay đổi về cách sử dụng các chất 
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gây nghiện và thay đổi về nhóm đối tượng sử dụng dẫn đến những thách thức đối với các 
hệ thống chăm sóc y tế để thích nghi kịp thời, hiệu quả, và ít tốn kém trong đó đòi hỏi những 
khoản đầu tư cấp bách cho các chương trình điều trị và nguồn nhân lực. 

 

1.4 Các tiêu chuẩn điều trị quốc tế 
 

Nhằm hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc phát triển các ứng phó phù hợp và dịch vụ 
dựa trên bằng chứng đối với rối loạn sử dụng ma túy, trong năm 2009, UNODC và WHO 
đã cùng nhau tạo ra Chương trình toàn cầu về Điều trị và chăm sóc người lệ thuộc vào ma 
túy. Mục đích chính của chương trình liên cơ quan này là phổ biến các ví dụ điển hình về 
những thực hành tốt - được cung cấp bởi các nguyên tắc khoa học và đạo đức trong lĩnh 
vực này, đảm bảo người lệ thuộc vào ma túy nhận được các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
và các cơ hội giống nhau tại các hệ thống chăm sóc y tế như đối với bất kỳ một loại bệnh 
mạn tính nào khác.  

 

Tài liệu Tiêu chuẩn Quốc tế trong Điều trị Rối loạn sử dụng ma túy (sau đây gọi tắt là Tiêu 
chuẩn) được soạn ra để hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong việc xây dựng và mở rộng 
các dịch vụ điều trị nơi cung cấp điều trị hiệu quả và đảm bảo đạo đức. Mục tiêu của những 
phương pháp điều trị này là đảo ngược những tác động tiêu cực làm kéo dài rối loạn  sử 
dụng ma túy trên từng cá nhân, giúp các cá nhân phục hồi hoàn toàn và giúp họ tham gia 
trọn vẹn vào xã hội như một thành viên của cộng đồng. 

  

Tiêu chuẩn Quốc tế của UNODC-WHO đối với Điều trị Rối loạn sử dụng ma túy tóm tắt các 
bằng chứng khoa học hiện có về các cách tiếp cận và can thiệp điều trị hiệu quả, đưa ra 
một khuôn khổ cho việc thực hiện chúng phù hợp với các nguyên tắc về chăm sóc y tế rộng 
rãi hơn. Tài liệu này xác định những thành phần và đặc điểm chính của một hệ thống điều 
trị ma túy hiệu quả, cùng với bản mô tả phương pháp can thiệp điều trị dựa trên bằng chứng 
nhằm đáp ứng nhu cầu của những người bị ảnh hưởng bởi ma túy ở các giai đoạn khác 
nhau của bệnh, theo một cách nhất quán phù hợp như điều trị bất kỳ bệnh mạn tính nào. 

 

Trong quá khứ, UNODC và WHO đã từng phát triển bộ Nguyên tắc Điều trị lệ thuộc vào ma 
túy (sau đây gọi tắt là Nguyên tắc) đưa ra một hướng dẫn và đường lối hành động tổng thể. 
Cuốn Tiêu chuẩn bao gồm một phần mô tả các thủ tục và thực tiễn cụ thể giúp thành lập, 
duy trì và hỗ trợ cho Nguyên tắc. Tiêu chuẩn cung cấp các quy tắc hoăc yêu cầu tối thiểu 
cho một thực hành lâm sàng, các nguyên tắc chung được chấp thuận về quản lý bệnh nhân 
trong bất kỳ hệ thống chăm sóc sức khỏe nào. 

 

Ấn phẩm này được thựa hiện dựa trên cũng như sự thừa nhận đối với đóng góp công sức 
của nhiều các tổ chức khác (như EMCDDA, CICAD, NIDA, SAMHSA) khi họ đã phát triển 
các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến nhiều khía cạnh của điều trị ma túy và đã tham 
gia vào quá trình soạn thảo tài liệu Tiêu chuẩn hiện thời này. 

 

Chúng tôi hi vọng rằng bộ Tiêu chuẩn sẽ giúp hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách 
và các nhân viên xã hội hoặc y tế trên khắp thế giới trong việc xây dựng chính sách, dịch 
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vụ điều trị ma túy, và nguồn nhân lực để hỗ trợ cho dịch vụ chữa bệnh. Bộ Tiêu chuẩn cũng 
hữu ích trong việc đánh giá và cải thiện các dịch vụ đang có. Chúng tôi cũng hi vọng rằng, 
những chính sách và hệ thống điều trị mới được triển khai nhờ vào tài liệu Tiêu chuẩn này 
sẽ là một sự đầu tư hiệu quả thực sự trong tương lai cho những người bị ảnh hưởng bởi 
rối loạn sử dụng ma túy, cho gia đình họ, và cho cả cộng đồng. 
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Chương 2: Những Nguyên tắc và Tiêu chuẩn then chốt trong 
Điều trị Rối loạn sử dụng ma túy 

 

 

Rối loạn  sử dụng ma túy có thể được điều trị hiệu quả bằng cách sử dụng một loạt những 
can thiệp về mặt dược học và tâm lý xã hội. Hiệu quả của phần lớn những can thiệp này 
được kiểm nghiệm thông qua sử dụng những phương pháp khoa học đã được phát triển 
trong việc điều trị các rối loạn y học khác. 

 

Mục tiêu của điều trị trong quản lý rối loạn  sử dụng các chất gây nghiện là: 

 1) Giảm sử dụng ma túy và thèm nhớ ma túy,  

2) Cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và hoạt động xã hội của người bệnh, và   

3) Ngăn ngừa những nguy hại về sau bằng việc giảm thiểu rủi ro biến chứng và tái 
nghiện. 

 

Nhiều phương pháp can thiệp được sử dụng rộng rãi trong quản lý rối loạn  sử dụng chất 
gây nghiện không đáp ứng được những tiêu chuẩn khoa học đã được công nhận về hiệu 
quả lâm sàng. Những can thiệp như vậy hoặc là không hiệu quả thậm chí là có hại, hoặc là 
những thử nghiệm lâm sàng cần thiết chưa được thực hiện, và hiệu quả của điều trị thì vẫn 
là một ẩn số. Những nguồn lực sẵn có để làm việc với bệnh nhân còn hạn chế, do vậy ưu 
tiên về phân bổ nguồn lực cần được đánh giá cẩn thận so với mục tiêu điều trị. 

 

Ngoài các tiêu chí với sự tập trung vào hiệu quả lâm sàng, điều trị rối loạn  sử dụng chất 
gây nghiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về chăm sóc y tế: 

1. Phù hợp với Tuyên ngôn Liên hợp quốc về Nhân quyền và các Công ước Liên hợp 
quốc hiện có,  

2. Thúc đẩy tự trị cá nhân, 
3. Thúc đẩy an toàn cá nhân và an ninh xã hội.  

 
Ấn phẩm Các Tiêu chuẩn Quốc tế về Điều trị Rối loạn sử dụng ma túy xác định một loạt các 
yêu cầu phải được thực hiện trước khi bất kỳ hình thức tiếp cận, điều trị, phục hồi chức 
năng, hay khôi phục nào được cho là dịch vụ chăm sóc an toàn và hiệu quả, bất kể các triết 
lý về điều trị đang được áp dụng hay cơ sở đang áp dụng chúng. Điều này là cực kỳ quan 
trọng, vì những cá nhân bị rối loạn  sử dụng ma túy xứng đáng được cung cấp dịch vụ chăm 
sóc dựa trên bằng chứng và đạo đức tương tự như các tiêu chuẩn được áp dụng trong điều 
trị các bệnh mạn tính khác. 

 

Nguyên tắc 1. Cơ sở điều trị phải có sắn, dễ tiếp cận, hấp dẫn, và phù hợp  

Mô tả: Rối loạn  sử dụng ma túy có thể được điều trị hiệu quả trong hầu hết các trường 
hợp nếu người dân được tiếp cận các dịch vụ đầy đủ bao trùm hàng loạt những vấn đề mà 
bệnh nhân có thể phải đối mặt. Dịch vụ điều trị phải đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của 
từng bệnh nhân ở mỗi giai đoạn riêng biệt của chứng rối loạn. Các dịch vụ này bao gồm 
tiếp cận cộng đồng, sàng lọc và can thiệp nhanh , điều trị nội trú và điều trị ngoại trú, điều 
trị y tế và điều trị tâm lý xã hội (trong đó có cả điều trị các bệnh đồng diễn phổ biến), điều trị 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 12 

 

nội trú dài hạn, phục hồi chức năng, và các dịch vụ hỗ trợ phục hồi. Những dịch vụ này phải 
vừa túi tiền, hấp dẫn, có sẵn ở cả hệ thống chăm sóc y tế ở nông thôn và thành thị, và dễ 
tiếp cận với thời gian mở cửa lâu và thời gian chờ ít nhất. Phải tối thiểu hóa tất cả những 
rào cản làm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ điều trị phù hợp. Dịch vụ không chỉ cung 
cấp điều trị cai nghiện, mà còn cung cấp các hỗ trợ và bảo trợ về mặt xã hội cũng như chăm 
sóc y tế nói chung. Khung pháp lý của nhà nước không được ngăn cản bệnh nhân bị rối 
loạn  sử dụng ma túy tham gia vào các chương trình điều trị. Môi trường các cơ sở điều trị 
phải thân thiện, nhạy cảm về văn hóa, tập trung vào những nhu cầu lâm sàng cụ thể và 
mức độ chuẩn bị của từng bệnh nhân, nhằm tạo ra một một trường khích lệ các thành viên 
chứ không phải là ngăn cản họ tham gia chương trình. 

 

 

Tiêu chuẩn: 

1.1. Các dịch vụ điều trị thiết yếu đối với rối loạn  sử dụng ma túy phải có sẵn ở tất 
cả các cấp độ khác nhau của hệ thống chăm sóc y tế từ chăm sóc sức khỏe ban 
đầu đến chăm sóc sức khỏe bậc 3 với chương trình điều trị điều trị chuyên khoa 
cho rối loạn  sử dụng ma túy. 

1.2. Các dịch vụ điều trị thiết yếu phải bao gồm dịch vụ tiếp cận cộng đồng, can thiệp 
tâm lý xã hội ngắn hạn, đánh giá chẩn đoán, điều trị tâm lý xã hội ngoại trú, điều 
trị dược lý dựa trên bằng chứng, dịch vụ quản lý các bệnh lý cấp tính do ma túy 
gây ra như sốc quá liều, hội chứng cai và chứng loạn  thần do ma túy gây ra, 
dịch vụ nội trú để quản lý những ca bị hội chứng cai nghiêm trọng, dịch vụ nội trú 
dài hạn, điều trị các bệnh đồng diễn phổ biến.  

1.3. Các dịch vụ điều trị thiết yếu đối với rối loạn  sử dụng ma túy phải đặt ở những 
nơi gần các điểm có phương tiện công cộng và dễ tiếp cận đối với người sống ở 
khu ngoại ô và nông thôn. 

1.4. Các dịch vụ tiếp cận cộng đồng và dịch vụ ngưỡng thấp, như một phần của chăm 
sóc liên tục, là cần thiết để đến với các nhóm người nghiện “không lộ diện”, 
thường là không có động cơ để điều trị hoặc tái nghiện sau khi hết chương trình 
điều trị. 

1.5. Trong khi được chăm sóc liên tục, người bị rối loạn  sử dụng ma túy phải được 
tiếp cận với dịch vụ điều trị thông qua nhiều lối vào. 

1.6. Các dịch vụ điều trị thiết yếu đối với rối loạn  sử dụng ma túy và rối loạn do dùng 
ma túy phải có sẵn trong suốt thời gian mở cửa và đảm bảo dễ tiếp cận với 
những người đang đi làm hay những người phải lo cho gia đình. 

1.7. Các dịch vụ điều trị thiêt yếu phải vừa túi tiền đối với bệnh nhân đến từ các nhóm 
kinh tế-xã hội và các mức thu nhập khác nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ra 
gánh nặng tài chính đối với những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ. 

1.8. Dịch vụ điều trị phải đảm bảo tính nhạy cảm giới và được điều chỉnh phù hợp với 
nhu cầu của phụ nữ, trong đó có nhu cầu cụ thể về chăm sóc trẻ nhỏ và nhu cầu 
trong thai kỳ. 

1.9. Nếu không dễ tiếp cận, giá cả phải chăng, hay có sẵn, thì dịch vụ điều trị phải 
cung cấp hỗ trợ về mặt xã hội, chăm sóc y tế tổng quát và quản lý tình trạng bệnh 
nhân có những bệnh đồng phát.  
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1.10. Dịch vụ điều trị đối với rối loạn  sử dụng ma túy phải được định hướng nhằm vào 
nhu cầu của nhóm đối tượng mà họ phục vụ, với sự tôn trọng các chuẩn mực 
văn hóa và tôn trọng sự tham gia của người sử dụng dịch vụ trong quá trình thiết 
kế, cung cấp và đánh giá dịch vụ.  

1.11. Thông tin về tính khả dụng và khả năng tiếp cận của các dịch vụ điều trị thiết yếu 
đối với rối loạn  sử dụng ma túy phải dễ tiếp cận qua các nguồn thông tin như 
internet, tài liệu in ấn phát tay, và các dịch vụ tiếp cận thông tin mở.  

 

Nguyên tắc 2: Đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức trong chăm sóc bệnh nhân tại các dịch 
vụ điều trị 

 

Mô tả: Điều trị rối loạn  sử dụng ma túy phải dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức về chăm sóc 
y tế phổ quát - bao gồm việc tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của bệnh nhân. Điều này 
gồm cả việc đáp ứng quyền được hưởng mức tiêu chuẩn cao nhất về y tế và phúc lợi, đảm 
bảo không phân biệt đối xử và xóa bỏ sự kỳ thị. Các quyết định điều trị, kể cả khi nào bắt 
đầu và khi nào ngừng điều trị, loại hình điều trị, phải do bệnh nhân đưa ra, trong phạm vi 
khả năng họ có thể làm được. Việc điều trị không được ép buộc hay chống lại ý chí của 
bệnh nhân. Phải có được sự chấp thuận của bệnh nhân trước khi thực hiện can thiệp điều 
trị. Hồ sơ y tế chính xác và được cập nhật của bệnh nhân phải được bảo vệ và hồ sơ điều 
trị phải được bảo mật. Không được cho phép bệnh nhân không có trong hồ sơ y tế đăng ký 
tham gia điều trị. Không bao giờ được trừng phạt, nhục mạ hay giảm bớt các can thiệp đối 
với bệnh nhân. Người bị bệnh phải được công nhận như một người đang phải chịu vấn đề 
sức khỏe và xứng đáng được hưởng dịch vụ điều trị tương tự như bệnh nhân có vấn đề về 
y tế hay tâm thần khác. 

 

Tiêu chuẩn:  

2.1 Dịch vụ điều trị rối loạn  sử dụng ma túy trong mọi trường hợp phải tôn trọng 
nhân quyền và phẩm giá của người sử dụng dịch vụ, không bao giờ được sử 
dụng những biện pháp can thiệp mang tính chất làm nhục và hạ nhục 

2.2 Phải có sự đồng ý bằng văn bản của bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị và phải 
đảm bảo bệnh nhân có thể rút khỏi chương trình điều trị bất cứ lúc nào. 

2.3 Dữ liệu của bệnh nhân phải được bảo mật tuyệt đối, và không cho phép bệnh 
nhân ở ngoài hồ sơ y tế đăng ký tham gia điều trị. Việc bảo mật dữ liệu của bệnh 
nhân phải được bảo đảm và bảo vệ bằng các biện pháp hợp pháp và được hỗ 
trợ bởi quy tắc và quy định về dịch vụ và đào tạo nhân viên phù hợp. 

2.4 Nhân viên của dịch vụ điều trị phải được đào tạo đầy đủ về điều trị và thực hiện 
ở mức độ cao nhất các tiêu chuẩn đạo đức và nguyên tắc nhân quyền, và thể 
hiện thái độ tôn trọng, không kỳ thị và không phân biệt đối xử đối với người sử 
dụng dịch vụ.  

2.5 Phải có các thủ tục thực hiện dịch vụ trong đó yêu cầu các nhân viên thông báo 
đầy đủ cho bệnh nhân về quá trình và thủ tục điều trị, bao gồm cả quyền được 
rút khỏi chương trình điều trị bất cứ lúc nào. 

2.6 Bất cứ nghiên cứu nào được thực hiện trong quá trình điều trị mà liên quan đến 
con người phải có sự xem xét của các ủy ban về đạo đức nghiên cứu con người, 
và phải đảm bảo trong mọi trường hợp, sự tham gia của người sử dụng dịch vụ 
trong nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện với sự đồng ý bằng văn bản. 
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Nguyên tắc 3: Đẩy mạnh việc điều trị rối loạn  sử dụng ma túy bằng sự phối hợp 
hiệu quả giữa hệ thống tư pháp hình sự và các dịch vụ y tế xã hội 
 

Mô tả: Rối loạn  sử dụng ma túy trước hết phải được xem là vấn đề y tế hơn là hành vi tội 
phạm theo nguyên tắc chung, người sử dụng ma túy phải được điều trị tại hệ thống chăm 
sóc y tế thay vì hệ thống tư pháp hình sự. Mặc dù các cá nhân với chứng rối loạn do sử 
dụng ma túy có thể phạm tội, điển hình thường là những tội phạm ở mức độ thấp nhằm 
mục đích kiếm tiền mua thuốc, và hành vi này có đặc trưng là dừng lại khi việc điều trị rối 
loạn  sử dụng ma túy hiệu quả. Vì lý do này, hệ thống tư pháp hình sự phải kết hợp chặt 
chẽ với hệ thống y tế xã hội để khuyến khích việc điều trị tại các hệ thống chăm sóc y tế 
hơn là truy tố hình sự hay bỏ tù. Cán bộ thực thi pháp luật, cán bộ tòa án, cán bộ trong hệ 
thống trại giam phải được tập huấn phù hợp để tham gia hiệu quả vào việc điều trị và những 
nỗ lực cải tạo. Nếu trại giam  được đảm bảo, phạm nhân cũng phải được điều trị rối loạn  
sử dụng ma túy trong thời gian ở trại giam và sau khi được tha vì việc điều trị hiệu quả sẽ 
làm giảm nguy cơ tái nghiện sau khi được ra khỏi trại giam. Việc chăm sóc liên tục sau khi 
ra khỏi trại giam có tầm quan trọng sống còn và phải được đảm bảo hoặc tạo điều kiện thực 
hiện. Trong các trường hợp liên quan về pháp lý, mọi người cần phải được cung cấp dịch 
vụ điều trị và chăm sóc với tiêu chuẩn bình đẳng như các dịch vụ điều trị có tại cộng đồng. 

 

Tiêu chuẩn: 

3.1 Điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải được thực hiện chủ yếu tại các hệ thống 
chăm sóc y tế - xã hội, và phải có cơ chế phối hợp hiệu quả với hệ thống tư 
pháp hình sự nhằm tạo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ điều trị và dịch vụ 
xã hội.  

3.2 Điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải có sẵn đối với người phạm tội bị rối loạn  
sử dụng ma túy, và khi thích hợp, sẽ là sự thay thế một phần hay toàn bộ cho 
hình phạt tù hoặc các chế tài hình sự khác. 

3.3 Điều trị rối loạn sử dụng ma túy là một biện pháp thay thế cho việc giam giữ, 
hoặc được cung cấp trong hệ thống tư pháp hình sự phải được hỗ trợ bởi 
khung pháp lý phù hợp. 

3.4 Hệ thống tư pháp hình sự phải cung cấp cơ hội cho các cá nhân bị rối loạn sử 
dụng ma túy được nhận dịch vụ điều trị và chăm sóc y tế có sẵn trong hệ thống 
chăm sóc y tế - xã hội ở cộng đồng. 

3.5 Các can thiệp điều trị đối với rối loạn sử dụng ma túy không được áp đặt trái 
với nguyện vọng của các cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy trong hệ thống 
tư pháp hình sự. 

3.6 Dịch vụ dự phòng và điều trị thiết yếu phải dễ tiếp cận đối với các cá nhân bị 
rối loạn sử dụng ma túy trong các hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm việc 
phòng các bệnh lây truyền qua đường máu, điều trị dược lý và tâm lý đối với 
rối loạn sử dụng ma túy và các bệnh đồng diễn, các dịch vụ phục hồi chức 
năng và liên kết với dịch vụ y tế xã hội ở cộng đồng trong quá trình chuẩn bị 
trước khi họ ra tù. 

3.7 Các chương trình đào tạo phù hợp dành cho cán bộ của hệ thống tư pháp 
hình sự, bao gồm cán bộ thực thi pháp luật, cán bộ trong hệ thống trại giam, 
và cán bộ tòa án phải được thực hiện nhằm đảm bảo sự thừa nhận những 
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nhu cầu về y khoa và tâm lý xã hội liên quan tới chứng rối loạn sử dụng ma 
túy và nhằm hỗ trợ những nỗ lực điều trị và cải tạo. 

3.8 Điều trị rối loạn sử dụng ma túy trong hệ thống tư pháp hình sự phải tuân theo 
những hướng dẫn dựa trên bằng chứng và tiêu chuẩn đạo đức cũng như tiêu 
chuẩn nghề nghiệp tương tự như ở cộng đồng. 

3.9 Điều trị liên tục đối với rối loạn sử dụng ma túy phải được đảm bảo trong mọi 
trường hợp với sự phối hợp hiệu quả giữa các dịch vụ y tế - xã hội ở cộng 
đồng và các hệ thống tư pháp hình sự. 

  

Nguyên tắc 4: Điều trị phải dựa trên bằng chứng khoa học và đáp ứng các nhu cầu 
cụ thể của cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy 

 

Mô tả: Các kiến thức khoa học được tích lũy cho đến nay về bản chất của rối loạn sử dụng 
ma túy và điều trị chúng phải được sử dụng để hướng dẫn các can thiệp và đầu tư trong 
điều trị rối loạn sử dụng ma túy. Các tiêu chuẩn cao như vậy yêu cầu việc phê duyệt và 
thực hiện các can thiệp dược lý và tâm lý xã hội trong các ngành y hoa khác phải được áp 
dụng trong điều trị rối loạn sử dụng ma túy. Theo nguyên tắc chung, chỉ nên áp dụng các 
phương pháp dược lý và tâm lý xã hội đã được khoa học chứng minh là hiệu quả hoặc 
được các chuyên gia quốc tế tán thành. Khi có một lý do để tin rằng các cách tiếp cận điều 
trị khác có thể hữu ích, thì những phương pháp này phải được cung cấp trong bối cảnh thử 
nghiệm lâm sàng. Thời gian và cường độ (liều) của một can thiệp phải phù hợp với các 
hướng dẫn dựa trên bằng chứng. Các nhóm đa ngành cần tích hợp các biện pháp can thiệp 
khác nhau đã được điều chỉnh sao cho phù hợp với từng bệnh nhân. Việc tổ chức điều trị 
rối loạn sử dụng ma túy phải dựa trên quan điểm chăm sóc mạn tính, trái ngược với quan 
điểm chăm sóc cấp tính. Quá trình và chẩn đoán bệnh đối với rối loạn sử dụng ma túy nặng 
tương tự như các bệnh mạn tính khác như tiểu đường, HIV, ung thư, hay bệnh tăng huyết 
áp. Mô hình điều trị và chăm sóc dài hạn có xu hướng thúc đẩy một đời sống lâu dài và lành 
mạnh. Những biện pháp can thiệp hiện có phải thích nghi được với bối cảnh văn hóa và 
kinh tế của từng nước mà không làm suy yếu những yếu tố cốt lõi đã được khoa học xác 
định là cực kỳ quan trọng để đem lại những kết quả gây ấn tượng. Hệ thống điều trị truyền 
thống có thể là duy nhất ở một quốc gia hay một môi trường nào đó, và có thể có bằng 
chứng hạn chế về tính hiệu quả của chúng vượt xa kinh nghiệm của bệnh nhân và các bác 
sĩ lâm sàng. Những hệ thống điều trị như vậy phải học hỏi và áp dụng càng nhiều càng tốt 
những biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng hiện có vào chương trình của mình và cần 
phải có những nỗ lực để đánh giá liệu những biện pháp điều trị này đã hiệu quả và/hoặc 
mang theo những rủi ro trong khả năng chấp nhận được. 

  

Tiêu chuẩn:  
4.1 Việc phân bổ nguồn lực trong điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải được 

hướng dẫn bằng những bằng chứng hiện có về tính hiệu quả và hiệu quả 
kinh tế của những biện pháp phòng ngừa và can thiệp điều trị đối với rối loạn 
sử dụng ma túy. 

4.2 Một loạt các biện pháp can thiệp điều trị dựa trên bằng chứng với cường độ 
khác nhau phải được thực hiện ở các cấp độ khác nhau của hệ thống y tế 
xã hội với việc tích hợp hợp lý các can thiệp dược lý và tâm lý xã hội. 
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4.3 Chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu phải được đào tạo về xác định 
và quản lý các rối loạn sử dụng ma túy phổ biến nhất . 

4.4 Trong điều trị rối loạn sử dụng ma túy, chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe 
ban đầu phải được hỗ trợ bởi những dịch vụ chuyên khoa dành cho rối loạn 
sử dụng chất gây nghiện ở cấp độ chăm sóc y tế cao cấp, cụ thể là điều trị 
chứng rối loạn sử dụng ma túy nặng và các bệnh nhân bị nhiều bệnh đồng 
thời. 

4.5 Nếu có thể, việc tổ chức các dịch vụ chuyên khoa dành cho rối loạn  sử dụng 
ma túy phải dựa trên các nhóm đa ngành được đào tạo đầy đủ về thực hiện 
các can thiệp dựa trên bằng chứng với năng lực về thuốc gây nghiện, tâm 
thần học, tâm lý học lâm sàng, vào công tác xã hội. 

4.6 Giai đoạn điều trị phải được quyết định dựa trên nhu cầu của từng cá nhân 
và không được định trước về giới hạn thời gian điều trị mà không thể thay 
đổi tùy theo nhu cầu lâm sàng thực tế của người bệnh.  

4.7 Đào tạo chuyên gia y tế về xác định, chẩn đoán, và điều trị rối loạn sử dụng 
ma túy dựa trên bằng chứng phải được thực hiện ở các cấp giáo dục khác 
nhau trong đó có cả ở giáo trình đại học và các chương trình giáo dục liên 
tục. 

4.8 Hướng dẫn, thủ tục, và tiêu chuẩn điều trị phải được cập nhật thường xuyên 
sao cho phù hợp với các bằng chứng hiện có về tính hiệu quả của can thiệp 
điều trị, kiến thức về nhu cầu của bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ, và 
kết quả của các nghiên cứu đánh giá. 

4.9 Dịch vụ điều trị và can thiệp điều trị đối với rối loạn sử dụng ma túy phải được 
điều chỉnh cho phù hợp với môi trường văn hóa xã hội nơi chúng được áp 
dụng. 

4.10 Dịch vụ điều trị cần phải nỗ lực để đo lường hiệu quả hoạt động của mình so 
với các tiêu chuẩn thực hiện đối với các dịch vụ tương đương.  

4.11 Việc phát triển các phương pháp điều trị mới phải được tiến hành thông qua 
quá trình thử nghiệm lâm sàng và phải được giám sát bởi ủy ban đạo đức 
có thẩm quyền về nghiên cứu con người. 

 

Nguyên tắc 5: Đáp ứng nhu cầu của các nhóm đặc thù 

 

Mô tả: Một số phân nhóm trong quần thể lớn hơn của các cá nhân bị ảnh hưởng bởi rối 
loạn sử dụng ma túy yêu cầu được xem xét đặc biệt và chăm sóc chuyên khoa thường 
xuyên. Các nhóm với nhu cầu đặc trưng bao gồm: vị thành niên, người già, phụ nữ, phụ nữ 
mang thai, trẻ em, người bán dâm, các nhóm thiểu số về tình dục và giới, các nhóm dân 
tộc thiểu số và tôn giáo, các cá nhân liên quan tới hệ thống tư pháp hình sự, và các cá nhân 
bị gạt ra ngoài lề xã hội. Làm việc với những nhóm đặc thù này đòi hỏi phải có kế hoạch 
điều trị khác biệt và cá nhân hóa trong đó xem xét nhu cầu và tính dễ tổn thương đặc thù 
của họ. Đối với một số phân nhóm này, những cân nhắc đặc biệt sẽ cần được giải quyết 
trực tiếp trong hoạt động điều trị liên tục. 

 

Cụ thể là, trẻ em và vị thành niên không nên được điều trị trong cùng một hệ thống với bệnh 
nhân người lớn, mà phải được điều trị tại một cơ sở có khả năng xử lý các vấn đề khác mà 
những bệnh nhân trẻ tuổi này phải đổi mặt, và phải bao gồm một bối cảnh rộng hơn về y 
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tế, học tập, và phúc lợi xã hội trong việc phối hợp với gia đình, nhà trường, và các dịch vụ 
xã hội. Tương tự như vậy, phụ nữ khi tham gia điều trị phải được cung cấp dịch vụ và sự 
bảo vệ đặc biệt. Phụ nữ với chứng rối loạn sử dụng ma túy dễ bị bạo lực gia đình và lạm 
dụng tình dục hơn, và con cái của họ có thể có nguy cơ bị lạm dụng, do đó, mối liên hệ với 
các tổ chức xã hội về bảo vệ phụ nữ và trẻ em là rất có ích. Bệnh nhân nữ có thể yêu cầu 
phương pháp điều trị tập trung vào phụ nữ trong một môi trường an toàn đơn giới tính để 
đạt được lợi ích tối đa. Các chương trình điều trị phải có khả năng đáp ứng được nhu cầu 
của trẻ em và cho phép bệnh nhân là cha mẹ đang chăm sóc trẻ nhỏ cũng được điều trị, và 
hỗ trợ họ thực hành nuôi dạy và chăm sóc con cái. Phụ nữ có thể cần tập huấn và hỗ trợ 
về các vấn đề như sức khỏe tình dục và biện pháp tránh thai. 

 

Tiêu chuẩn:  

5.1 Nhu cầu của các nhóm đối tượng đặc thù được phản ánh trong cung cấp dịch vụ 
và bộ quy tắc điều trị, bao gồm nhu cầu của phụ nữ, vị thành niên, trẻ em, phụ nữ 
mang thai, nhóm dân tộc thiểu số, và các nhóm bị gạt ra ngoài lề xã hội như nhóm 
người vô gia cư. 

5.2 Các dịch vụ đặc biệt và chương trình điều trị phải được thiện hiện đối với vị thành 
niên bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện nhằm giải quyết nhu cầu điều trị đặc thù 
liên quan đến lứa tuổi và nhằm ngăn ngừa các tiếp xúc của họ với bệnh nhân ở 
giai đoạn cao hơn của chứng rối loạn sử dụng ma túy. Việc bố trí riêng rẽ điều trị 
đối với bệnh nhân vị thành niên phải được xem xét bất cứ khi nào có thể. 

5.3 Các dịch vụ và chương trình điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải được điều chỉnh 
đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và phụ nữ mang thai trong mọi khía cạnh khi thiết 
kế và thực hiện chương trình, bao gồm vị trí của cơ sở điều trị, đội ngũ nhân viên, 
việc phát triển chương trình, thân thiện với trẻ em, và nội dung điều trị. 

5.4 Dịch vụ điều trị phải được điều chỉnh đáp ứng hu cầu của những bệnh nhân rối 
loạn sử dụng ma túy đến từ các nhóm thiểu số, và phải có sẵn thông dịch viên và 
người trung gian văn hóa mỗi khi cần để giảm thiểu các rào cản về ngôn ngữ và 
văn hóa. 

5.5 Một gói chương trình hỗ trợ và giúp đỡ về xã hội phải được lồng ghép vào các 
chương trình điều trị dành cho bệnh nhân vô gia cư hay thất nghiệp. 

5.6 Dịch vụ tiếp cận cộng đồng phải được thực hiện để tạo mối liên hệ với những 
người e ngại đến điều trị do bị kỳ thị và bị cách ly khỏi xã hội. 

 
 

Nguyên tắc 6: Bảo đảm quản trị lâm sàng tốt đối với các dịch vụ và chương trình điều 
trị rối loạn sử dụng ma túy 

 

Mô tả: Dịch vụ điều trị hiệu suất và chất lượng cao đối với rối loạn sử dụng ma túy đòi hỏi 
một phương pháp quản trị lâm sàng hiệu quả và có trách nhiệm. Chính sách, chương trình, 
thủ tục điều trị và cơ chế phối hợp phải được xác định từ trước và làm rõ đối với các thành 
viên trong nhóm điều trị, người quản lý, và nhóm đối tượng đích. Việc tổ chức dịch vụ phải 
phản ánh những bằng chứng từ nghiên cứu mới nhất và phải đáp ứng được nhu cầu của 
người sử dụng dịch vụ. Đối xử với những người bị rối loạn sử dụng ma túy - những người 
thường suy yếu nhiều chức năng về tâm lý xã hội và đôi khi là thể chất - là một thách thức 
đối với cá nhân cán bộ và cả tổ chức.  Việc cán bộ làm việc trong lĩnh vực này bị kiệt sức 
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đã được công nhận và các tổ chức phải có nhiều biện pháp hỗ trợ nhân viên và khuyến 
khích việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao. 

 

Tiêu chuẩn:  
6.1 Chính sách điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải dựa trên các nguyên tắc của bảo 

hiểm y tế toàn dân, phù hợp với bằng chứng đang có tốt nhất và được phát triển 
với sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong đó bao gồm nhóm đối tượng 
đích, thành viên của cộng đồng (gia đình), và các tổ chức phi chính phủ. 

6.2 Các văn bản của bộ quy tắc điều trị và chính sách dịch vụ phải có sẵn, cho mọi 
nhân viên được biết, và hướng dẫn họ việc thực hiện dịch vụ và can thiệp điều trị. 

6.3 Nhân viên làm việc trong các dịch vụ chuyên môn dành cho rối loạn sử dụng ma 
túy phải đủ năng lực và được tham gia các khóa đào tạo dựa trên bằng chứng 
hiện có, có chứng nhận, được hỗ trợ và giám sát lâm sàng. Giám sát lâm sàng, 
cố vấn, và các hình thức hỗ trợ khác là cần thiết nhằm phòng tránh tình trạng kiệt 
sức trong nhân viên.   

6.4 Chính sách và thủ tục tuyển dụng nhân viên và giám sát hoạt động phải rõ ràng 
và tất cả mọi người đều nắm được.  

6.5 Một nguồn tài trợ bền vững cần được cung cấp ở mức độ thích hợp và phải thực 
hiện cơ chế giải trình và quản lý tài chính hợp lệ. Khi có thể, ngân sách liên quan 
cần phân bổ nguồn lực cho đào tạo đội ngũ nhân viên hiện có, đánh giá chất lượng 
dịch vụ và hoạt động của nhân viên. 

6.6 Dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải kết nối và liên hết với các dịch vụ y 
tế xã hội tổng quát và chuyên biệt có liên quan để cung cấp dịch vụ chăm sóc liên 
tục và toàn diện cho các bệnh nhân.  

6.7 Thực hiện đầy đủ hệ thống lưu trữ hồ sơ nhằm đảo bảo trách nhiệm giải trình và 
tính liên tục của điều trị và chăm sóc. 

6.8 Sửa đổi định kỳ các thủ tục, quy định, và chương trình dịch vụ, và thực hiện cơ 
chế phản hồi liên tục, giảm sát, và đánh giá. 

6.9 Phải giám sát thường xuyên các mô hình sử dụng ma túy và các hậu quả do sử 
dụng ma túy và các bệnh đồng diễn và các kết quả giám sát phải có sẵn để giúp 
việc lên kế hoạch và quản trị dịch vụ điều trị. 
 

 

Nguyên tắc 7. Chính sách, dịch vụ, và thủ tục điều trị phải hỗ trợ phương pháp điều 
trị lồng ghép, và sự kết hợp với các dịch vụ bổ sung phải được giám sát và đánh giá 
liên tục 

 

Mô tả: Để phản ứng trước một vấn đề sức khỏe phức tạp và đa diện, cần phải xây dựng 
hệ thống điều trị toàn diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị hiệu quả chứng rối 
loạn sử dụng ma túy và các vấn đề chăm sóc y tế liên quan. Khi có thể, hệ thống điều trị 
cần tính đến và các nhóm điều phối phải tham gia chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý và 
tinh thần, dịch vụ xã hội (về nhà ở và kỹ năng nghề nghiệp/việc làm và, nếu cần, trợ giúp 
pháp lý), chăm sóc y tế chuyên khoa khác (như dịch vụ HIV, HCV, lao, và các bệnh lây 
nhiễm khác). Hệ thống điều trị phải thường xuyên được giám sát, đánh giá và điều chỉnh.  
Điều này đòi hỏi việc lên kế hoạch và thực hiện dịch vụ phải logic, trình tự từng bước nhằm 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 19 

 

đảm bảo sức mạnh giữa (a) chính sách, (b) đánh giá nhu cầu, (c) lập kế hoạch điều trị, (d) 
thực hiện dịch vụ, (e) giám sát dịch vụ, (f) đánh giá kết quả, và (g) cải thiện chất lượng. 

 

Tiêu chuẩn:  

7.1 Các chính sách điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải được các cơ quan chính 
phủ liên đới xây dựng dựa trên các nguyên tắc về bảo hiểm y tế toàn dân, dựa 
trên bằng chứng hiện có tốt nhất với sự tham gia tích cực của các bên liên 
quan chủ đạo trong đó bao gồm các nhóm đối tượng đích, thành viên cộng 
đồng (gia đình), tổ chức phi chính phủ, và tổ chức tôn giáo. 

7.2 Cần thiết lập và vận hành mối liên kết giữa phòng chống ma túy, điều trị lệ 
thuộc vào ma túy, và ngăn ngừa các hậu quả y tế xã hội do sử dụng ma túy 
gây ra. 

7.3 Kế hoạch điều trị phải dựa trên các ước tính và mô tả về bản chất và mức độ 
của vấn đề ma túy, cũng như đặc trưng của các nhóm đối tượng cần hỗ trợ. 

7.4 Phải xác định vai trò của các cơ quan địa phương, cấp khu vực và cấp quốc 
gia trong các ngành khác nhau có trách nhiệm trong việc thực hiện điều trị rối 
loạn sử dụng ma túy và phục hồi chức năng và thiết lập cơ chế phối hợp hiệu 
quả. 

7.5 Phải thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng ma 
túy và việc tuân thủ tiêu chuẩn phải được thực hiện để được công nhận chính 
thức. 

7.6 Cơ chế quản trị, giám sát và đánh giá lâm sàng phải được thực hiện trong đó 
bao gồm giải trình trách nhiệm lâm sàng, giám sát liên tục sức khỏe và phúc 
lợi của bệnh nhân, và đánh giá độc lập định kỳ 

7.7 Phải giám sát thông tin về số lượng, loại hình và phân bố của dịch vụ có sẵn 
và được sử dụng trong phạm vi của hệ thống điều trị nhằm phục vụ mục đích 
lập kế hoạch và phát triển. 
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Chương 3: Phương thức và Can thiệp điều trị 
 

3.1 Tiếp cận tại cộng đồng 
 

3.1.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả mô hình 

Dịch vụ tiếp cận tại cộng đồng tiếp cận và thu hút những người sử dụng ma túy trong cộng 
đồng nào đó nhưng chưa được điều trị, do ở đó chưa có dịch vụ, hoặc khó tiếp cận, hoặc 
không thể chấp nhận được các dịch vụ hiện có. Tiếp cận tại cộng đồng cũng nhắm vào các 
cá nhân bị ảnh hưởng do người khác sử dụng ma túy (như bạn tình, bạn dùng chung kim 
tiêm, v.v). Dựa vào hay đến từ chính cộng đồng mà mình đang phục vụ, các nhân viên thực 
hiện hoạt động tiếp cận thường là người bản xứ. Họ quen biết với tiểu văn hóa của những 
người sử dụng ma túy, hoặc có thể chính bản thân họ từng là, hoặc thỉnh thoảng dùng ma 
túy. Các nhân viên tiếp cận cộng đồng và nhân viên nhóm đồng đẳng thường tiến hành một 
loạt các chiến lược cụ thể về giáo dục và hỗ trợ được đặt ra và thực hiện bởi các thành viên 
có chung tiểu văn hóa, thành viên cộng đồng hoặc thành viên trong nhóm. 

 

Cách tiếp cận tại cộng đồng thừa nhận ảnh hưởng của mạng lưới xã hội đối với các cá 
nhân đã trải qua rối loạn sử dụng ma túy và nhận ra rằng những mạng lưới này là yếu tố 
quyết định quan trọng đối với những hậu quả y tế xã hội tiêu cực và tận dụng chúng nhằm 
gây ảnh hưởng và thúc đẩy các hành vi lành mạnh. Nhiều mô hình tiếp cận tại cộng đồng 
sửa dụng hỗn hợp các can thiệp dựa trên cá nhân và mạng lưới. 

 

3.1.2.  Đối tượng đích 

 

Các hoạt động tiếp cận chủ yếu tập trung vào những cá nhân với hành vi sử dụng ma túy 
có hại và/hoặc lệ thuộc vào ma túy nhưng không nhận được điều trị rối loạn sử dụng ma 
túy. 

 

3.1.3 Mục tiêu 
 

Mục đích của cách tiếp cận tại cộng đồng là xác định nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, đưa 
họ tham gia vào chương trình, cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa vào cộng đồng, và nếu cần 
thiết là đề xuất các phương pháp điều trị chuyên sâu hơn. 

 

Công việc tiếp cận tại cộng đồng có thể được thực hiện ở bất cứ cộng đồng nào, kể cả cộng 
đồng “ảo” trên mạng internet, với những rào cản chính là khả năng tiếp cận tới các nguồn 
tài chính và can thiệp với chính quyền địa phương. 

 

3.1.4 Đặc điểm 

 

Với bản chất bí mật thường thấy của các nhóm đối tượng sử dụng ma túy, nhân viên tiếp 
cận phải có kiến thức về các cộng đồng địa phương nơi họ phục vụ và phải có tiếp cận với 
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các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và các hỗ trợ khác. Họ cần được đào tạo cơ bản 
đầy đủ về: 

• Xây dựng lòng tin và nhận diện được nguồn thông tin chính xác, 

• Nhận ra và phản ứng trước các tình huống khủng hoảng, 

• Các tình trạng sức khỏe liên quan: 
o Nhận ra và phản ứng khi sốc quá liều, 
o Phòng ngừa và điều trị HIV, lao, viêm gan, 
o Sức khỏe tâm thần và hành vi tự tử.  

• Các dịch vụ y tế xã hội trong cộng đồng. 

 

Một chương trình tiếp cận tại cộng đồng hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên tiếp cận trực 
tiếp, và vấn đề then chốt là bản thân họ được đào tạo định kỳ đầy đủ và được tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe thâm thần và các hỗ trợ khác. 

 
Bản thân một chương trình tiếp cận tại cộng đồng phải linh hoạt, có sự thích nghi và phải 
có tuyên bố sứ mệnh cụ thể, có cơ chế giám sát và đánh giá, cũng như các tài liệu rõ ràng 
và có liên quan. 

  

 

3.1.5 Các mô hình và phương pháp điều trị 

 

Các chương trình tiếp cận tại cộng đồng thay đổi rất khác nhau tùy theo tình hình địa 
phương, nhưng thường thì các “dịch vụ chính” sau đây phải được cung cấp:  

1. Thông tin và liên kết với các dịch vụ chăm sóc các nhu cầu cơ bản (an toàn, thực 
phẩm, nhà tạm lánh, vệ sinh, và quần áo)  

2. Đổi kim tiêm và phân phát bao cao su  
3. Xét nghiệm và tư vấn HIV/HCV  
4. Tiêm phòng vắc xin viêm gan B 
5. Giáo dục về tác hại của ma túy và nguy cơ do sử dụng ma túy gây ra  
6. Đánh giá cơ bản về rối loạn sử dụng chất gây nghiện  
7. Can thiệp nhanh để thúc đẩy thay đổi trong sử dụng chất gây nghiện  
8. Giới thiệu đến chương trình điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện 
9. Tư vấn cơ bản/hỗ trợ về mặt xã hội 
10. Giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc y tế khi cần 
11. Dịch vụ ngừa sốc quá liều trong đó có thuốc naloxone khẩn cấp 

 

3.1.6 Độ tin cậy của bằng chứng 
Hiệu quả của các chương trình tiếp cận tại cộng đồng, bao gồm các can thiệp giảm nguy 
cơ nhắm vào sốc quá liều, HIV, viêm gan virut và các bệnh lây nhiễm khác, được củng cố 
chủ yếu bởi các nghiên cứu thực nghiệm giả định và nghiên cứu quan sát lớn1.  

 

                                            
1 WHO 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q6.pdf?ua=1 
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3.1.7 Khuyến nghị các tiêu chuẩn cho tiếp cận tại cộng đồng 

 

Các nhà hoạch định chính sách 

• Phát hiện người phê thuốc cần điều trị triệu chứng phê và hội chứng cai ở những nơi 
công cộng. 

• Thực hiện thỏa thuận giữa nhân viên y tế và cán bộ thực thi pháp luật và có sự hiểu biết 
giữa các bên về lợi ích của công việc tiếp cận dựa vào cộng đồng.  

• Luôn có sẵn ‘Can thiệp chính’ (xem ở trên) nhằm giảm thiểu những hậu quả tiêu cực về 
y tế và xã hội do sử dụng ma túy và lệ thuộc vào ma túy gây ra. 

• Khuyến khích can thiệp sớm đối với các vấn đề liên quan đến ma túy. 

• Khuyến khích can thiệp sớm trong các tiểu nhóm đối tượng đặc thù (ví dụ: phụ nữ mang 
thai, người bán dâm, thanh niên, người vô gia cư). 

• Khuyến khích tìm kiếm tự nguyện để điều trị các vấn đề liên quan đến ma túy. 

• Thông tin về thủ tục đánh giá và các nguồn lực điều trị được phân phát cho mọi cá nhân 
là những điểm tiếp xúc quan trọng đầu tiên cho các bệnh nhân tiềm ẩn. 

• Có các thủ tục về tư vấn dành cho thành viên gia đình, chủ sử dụng lao động, và những 
người đang tìm kiếm sự trợ giúp để đưa người sử dụng ma túy vào chương trình điều 
trị. 

• Một hồ sơ giới thiệu được lưu giữ để đảm bảo sự liên tục của chăm sóc lâm sàng. 
 
 
Người quản lý chương trình 

• Các nhân viên đồng đẳng của tiếp cận tại cộng đồng phải được tuyển dụng làm việc 
chính thức.  

• Công việc của các nhân viên đồng đẳng trong tiếp cận phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
về an toàn đã được công nhận. 

• Dịch vụ tiếp cận phải có các chính sách quy định những yếu tố tạo nên điều kiện làm 
việc an toàn và cần phải làm gì nếu nhân viên cảm thấy họ đang ở trong một hoàn 
cảnh nguy hiểm.  

• Chăm sóc chuyên khoa (y tế, điều dưỡng, phân phối thuốc, tâm lý, điều trị tâm lý) 
phải được thực hiện bởi những cán bộ có bằng cấp và giấy phép liên quan. 

  



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 23 

 

3.2 Sàng lọc, Các can thiệp nhanh, và Chuyển tiếp đến điều trị (SBIRT) 
 
 
3.2.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả về mô hình 
 
Sàng lọc, can thiệp nhanh , và chuyển tiếp đến điều trị (SBIRT) là một thực hành dựa trên 
bằng chứng được sử dụng để xác định, giảm thiểu, và phòng ngừa rối loạn sử dụng ma 
túy, đặc biệt là tại các cơ sở y tế không chuyên về điều trị rối loạn sử dụng ma túy (như 
chăm sóc ban đầu, chăm sóc khẩn cấp, bệnh nhân nhập viện, chăm sóc trước sinh, dịch 
vụ phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế trường học, dịch vụ y tế trong trại giam, cơ sở chăm sóc sức 
khỏe tâm thần v.v). Sàng lọc và can thiệp nhanh (SBI) có thể được thực hiện nhanh chóng 
và tiết kiệm, tạo ra những can thiệp nhỏ đối với việc cung cấp các dịch vụ khác (WHO, 
2012).    
 

 
 
 
3.2.2 Mục tiêu 
 
Sàng lọc định kỳ ở các cơ sở y tế không chuyên có thể hỗ trợ nhận dạng sớm những cá 
nhân đang gặp khó khăn với các vấn đề liên quan tới việc sử dụng ma túy. Đối với những 
người có kết quả dương tính, một can thiệp nhanh, được tiến hành theo tác phong không 
phán xét và động viên, có thể hiệu quả trong việc thay đổi quỹ đạo của những người có 
nguy cơ phát triển các rối loạn sử dụng ma túy hoặc gặp các biến chứng tiêu cực nghiêm 
trọng do ma túy gây ra. Sàng lọc cũng có thể xác định được đáng kể một nhóm nhỏ hơn 
những người có vấn đề sử dụng chất gây nghiện mạn tính hoặc phức tạp hơn - những 
người cần một đánh giá bao quát hơn và giới thiệu đến điều trị chính thức. 
 
 
3.2.3 Loại bệnh nhân phù hợp nhất với mô hình này 
 
Các phòng khám lâm sàng ở những nơi ma túy được dùng phổ biến được khuyến nghị 
sàng lọc có hệ thống đối với tất cả các bệnh nhân. Có thể bao gồm: 

• Các cơ sở khám tổng quát ở những vùng khó khăn về kinh tế 

• Bệnh nhân tâm thần 

• Bệnh nhân nằm viện 

Khuyến cáo dựa trên bằng chứng của Chương trình WHO mhGAP đối với Quản lý rối loạn sử 
dụng ma túy tại các cơ sở y tế không chuyên biệt: Các can thiệp nhanh về tâm lý xã hội 

 

Những cá nhân sử dụng cần sa và chất kích thích thần kinh cần được cung cấp can thiệp nhanh, khi họ 
bị phát hiện ở các cơ sở chăm sóc y tế không chuyên biệt. Can thiệp nhanh gồm một cuộc nói chuyện từ 
5-30 phút, kết hợp các phản hồi và tư vấn cá nhân về việc giảm hoặc dừng sử dụng cần sa/chất kích 
thích thần kinh, và đề nghị theo dõi thêm. 

 

Những người đang gặp vấn đề liên quan đến việc sử dụng cần sa hoặc chất kích thích thần kinh nhưng 
không phản ứng trước các can thiệp nhanh  thì cần được xem xét để chuyển tới chuyên gia đánh giá. 

 

WHO, 2012 
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o Phòng cấp cứu 
o Phòng phẫu thuật thẩm mỹ 
o Phòng phẫu thuật chỉnh hình 

• Các phòng khám sức khỏe tình dục 

• Dịch vụ tiêm phòng viêm gan 

• Những cá nhân có tiếp xúc với các cơ quan dịch vụ và phúc lợi xã hội 
o Nhóm đối tượng với điều kiện nhà ở không an toàn 
o Nhóm đối tượng sống và làm việc trên đường phố 
o Nhóm đối tượng chuyển từ các tổ chức 

• Bệnh nhân tại các phòng khám bệnh truyền nhiễm 
 

Ở những môi trường khác, sàng lọc cơ hội có thể dựa trên những khiếu nại liên quan đến 
sử dụng ma túy hoặc liên quan đến đặc điểm khác của bệnh nhân làm tăng khả năng sử 
dụng ma túy. 

 

Can thiệp nhanh phù hợp với những người sử dụng ma túy có hại nhưng không dành cho 
những người lệ thuộc vào ma túy - những người này cần được chuyển tới điều trị toàn diện 
hơn.   

 
 
3.2.4 Mô hình điều trị và phương pháp điều trị được sử dụng 
 
3.2.4.1 Sàng lọc 
 
Công cụ sàng lọc có thể được chia thành 2 loại:  

• Công cụ tự báo cáo (phỏng vấn, bảng hỏi tự báo cáo) và 

• Dấu hiệu sinh học (đo nồng độ cồn, lượng cồn trong máu, xét nghiệm nước bọt hoặc 
nước tiểu, xét nghiệm ma túy bằng ống nghiệm serum).  

 
Công cụ Tự báo cáo có ưu điểm là không xâm phạm đến cơ thể con người và không tốn 
kém. Công cụ sàng lọc tự báo cáo hiệu quả phải ngắn, dễ quản lý và giải thích, giải quyết 
vấn đề cồn và các loại ma túy khác, có độ nhạy và đặc hiệu lâm sàng phù hợp để xác 
định ai cần can thiệp ngắn và ai cần chuyển sang điều trị. 
 
Độ chính xác của tự báo cáo có thể được tăng lên khi bệnh nhân đươc bảo mật thông tin, 
khi được phỏng vấn tại cơ sở y tế có môi trường khuyến khích họ trình bày một cách trung 
thực và khi bệnh nhân được hỏi với các câu hỏi khách quan và từ ngữ rõ ràng. 
  
Bộ công cụ sàng lọc ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening 
Test) là một công cụ sàng lọc dựa trên bằng chứng và được Tổ chức Y tế Thế giới xây 
dựng và giới thiệu. Bộ công cụ gồm 8 câu hỏi về rượu, thuốc lá và sử dụng ma túy (trong 
đó có cả tiêm chích ma túy). Các câu hỏi đưa ra thông tin về việc sử dụng nguy hiểm, có 
hại, hoặc nghiện. Bộ công cụ này được xây dựng đặc biệt cho cơ sở chăm sóc sức khỏe 
ban đầu và được khuyến nghị sử dụng trong phỏng vấn hoặc là để bệnh nhân tự điền câu 
trả lời (WHO, 2010). 
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Dấu hiệu sinh học có thể có ích khi bệnh nhân không có khả năng trả lời trong phỏng vấn 
trực tiếp, nhưng yêu cầu phải thu được thông tin để đưa ra kết quả sàng lọc (ví dụ một bệnh 
nhân vô thức khi được chăm sóc tích cực). Tuy nhiên, đối với bệnh nhân còn tỉnh táo thì 
nên sử dụng công cụ tự báo cáo.  
 
 
3.2.4.2 Can thiệp nhanh  
 
Một can thiệp nhanh là một phương pháp điều trị được cấu trúc trong khoảng thời gian ngắn 
(thường từ 5-30 phút) với mục đích giúp một cá nhân ngừng hoặc giảm việc sử dụng các 
chất kích thích thần kinh hoặc (ít phổ biến hơn) để giải quyết các vấn đề khác trong đời 
sống.  Can thiệp nhanh được thiết kế đặc biệt cho bác sĩ đa khoa và các nhân viên chăm 
sóc sức khỏe ban đầu (WHO, 1994). 
 
Với cách tiếp cận dựa trên sức mạnh và phương pháp tiếp cận coi bệnh nhân là trung tâm, 
bệnh nhân được trao quyền và động viên để có trách nhiệm và thay đổi hành vi sử dụng 
chất gây nghiện.  Nếu có sẵn và cần thiết, can thiệp nhanh có thể được kéo dài trong một 
hoặc hai buổi để giúp bệnh nhân phát triển kĩ năng và nguồn lực nhằm thay đổi, hoặc để 
theo dõi đánh giá tiếp liệu có cần điều trị thêm hay không. 
 
Cần thực hiện một số bước cơ bản sau khi thực hiện một can thiệp nhanh hiệu quả. Đầu 
tiên, bác sĩ sẽ giới thiệu vấn đề sử dụng ma túy trong bối cảnh cụ thể về sức khỏe và phúc 
lợi của bệnh nhân, hoàn cảnh thử thách đưa họ đến tình huống hiện tại. Khi một bệnh nhân 
được đặt ở trung tâm của cuộc thảo luận, các chiến lược như tóm tắt và phản ánh được sử 
dụng để chuẩn bị đưa ra các phản hồi. Bệnh nhân được yêu cầu nói về những thay đổi và 
yêu cầu đặt ra các mục tiêu thực tế. Cuối buổi thảo luận, bác sĩ tóm tắt và đưa ra những ý 
kiến phản hồi tích cực nhằm giúp cho bệnh nhân có khả năng chịu trách nhiệm về việc thay 
đổi hành vi của chính họ. 
 
Các thành phần của một can thiệp ngắn hiệu quả được tóm tắt trong công thức FRAMES 
(Miller và Rollnick, 2002): 

• F - Phản hồi được đưa ra cho mỗi cá nhân về rủi ro và khiếm khuyết của họ 

• R - Trách nhiệm thay đổi được đặt lên cá nhân 

• A - Lời khuyên về thay đổi do các bác sĩ đưa ra 

• M - Lựa chọn tự lực hay tham gia điều trị 

• E - Sự đồng cảm được sử dụng trong tư vấn 

• S - Sự tự chủ hay lạc quan được tạo ra 
 
WHO khuyến nghị phương pháp tiếp cận 9 bước để thực hiện can thiệp ngắn sau khi sàng 
lọc bằng công cụ ASSIST: 
 
1. Hỏi khách hàng nếu họ quan tâm muốn xem điểm trong bảng hỏi ASSIST. 
2. Đưa ra các ý kiến riêng với từng khách hàng về điểm số của họ bằng việc sử dụng thẻ 
báo cáo phản hồi ASSIST. 
3. Đưa ra lời khuyên về việc làm thế nào để giảm nguy cơ liên quan đến sử dụng chất gây 
nghiện. 
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4. Để khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về lựa chọn của họ. 
5. Hỏi khách hàng về mức độ lo lắng của họ đối với điểm số. 
6. Cân nhắc giữa những mặt có lợi do sử dụng chất gây nghiện mang lại trong so sánh 
với những mặt ít có lợi khi sử dụng các chất này. 
7. Tóm tắt và phản ánh những nhận định của khách hàng về việc họ sử dụng chất gây 
nghiện bằng cách nhấn mạnh vào “những thứ ít có lợi hơn”.  
8. Hỏi khách hàng bệnh nhân họ quan tâm đến “những thứ ít có lợi hơn” như thế nào.  
9. Cung cấp tài liệu để khách hàng đem về nhà đọc nhằm thúc đẩy hiệu quả của can thiệp 
ngắn.  
 
 
3.2.4.3 Chuyển tiếp sang điều trị  
 
Những người đã được sàng lọc và sau đó được đánh giá là bị rối loạn lâm sàng sử dụng 
chất gây nghiện hoặc nhiều bệnh đồng thời nghiêm trọng phải được chuyển tiếp sang điều 
trị ngay tại các cơ sở hay phòng khám phù hợp nhất. Việc chuyển tiếp có thể được tạo điều 
kiện bằng kỹ thuật như hẹn khám tại trung tâm điều trị với sự có mặt của bệnh nhân, sử 
dụng “người điều hướng bệnh nhân” - nhân viên đi cùng bệnh nhân đến trung tâm điều trị 
-, và tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân để ghi tên vào chương trình điều trị. Sự chuyển tiếp sang 
điều trị ít tốn kém nhất là bắt đầu và cung cấp điều trị ma túy tại cơ sở có dịch vụ SBIRT. 
 
 
3.2.5 Các tiêu chí để hoàn thành chương trình và chỉ báo tính hiệu quả 
 
Chỉ số hiệu suất của SBIRT có thể bao gồm tỷ lệ sàng lọc bệnh nhân hoàn thiện do mỗi cán 
bộ được đào tạo tại cơ sở thực hiện, tỷ lệ những người sàng lọc có kết quả dương tính (con 
số cao hoặc thấp bất thường những người dương tính có thể chỉ báo một vấn đề nào đó), 
tỷ lệ bệnh nhân dương tính được sàng lọc được nhận ít nhất một buổi can thiệp ngắn tạo 
động lực, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả sàng lọc nghiêm trọng hơn được đánh giá chính thức 
và được chuyển tiếp sang điều trị, và tỷ lệ bệnh nhân được giới thiệu sang điều trị đã bắt 
đầu quá trình điều trị. 
 
 
3.2.6 Đánh giá độ tin cậy của bằng chứng 
Một số thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RTCs) ở quy mô nhỏ đưa ra bằng chứng rằng 
sàng lọc và can thiệp ngắn có hiệu quả trong giảm sử dụng ma túy ở những người không 
bị lệ thuộc vào ma túy2.  

   
3.2.7 Khuyến nghị 

 

• Các cơ sở chăm sóc y tế nơi ma túy được dùng phổ biến cần sàng lọc có hệ thống 
tất cả các bệnh nhân xem họ có bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện không. 

• Bệnh nhân ở các cơ sở chăm sóc y tế cần được sàng lọc về rối loạn sử dụng ma túy 
nếu có nghi ngờ lâm sàng việc họ sử sụng ma túy.  

                                            
2 WHO 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q1.pdf?ua=1 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q1.pdf?ua=1
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• Tất cả cán bộ chăm sóc y tế phải được đào tạo về sàng lọc, can thiệp ngắn, và giới 
thiệu bệnh nhân sang điều trị. 

 
Trang bị nhân sự  
 

• Cơ sở cung cấp dịch vụ phải có một hệ thống đảm bảo phương pháp lựa chọn, tuyển 
chọn, và đào tạo nhân viên phù hợp với các quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và 
những quy tắc nội bộ đã được thiết lập. 

• Cơ sở phải có các quy tắc được định nghĩa rõ ràng để nhân viên tuân thủ trong 
trường hợp các văn bản luật quá chung chung. 

• Cấu trúc và quản lý của tổ chức phải được định rõ, với yêu cầu năng lực và trách 
nhiệm rõ ràng cho mỗi vị trí công việc. 

• Cơ sở y tế phải xác định rõ về cấu trúc và nhu cầu nhân sự, cũng như hồ sơ công 
việc và trình độ chuyên môn của nhân viên, có tính đến nhu cầu và số lượng bệnh 
nhân hiện có tại cơ sở. Việc sắp xếp và bổ sung nhân sự phải tương xứng với các 
nhu cầu trên. 

• Phòng ngừa rủi ro trong công việc phải được đảm bảo. 

• Những trường hợp người lao động vi phạm quyền của bệnh nhân và các giải pháp 
xử lý được đưa ra phải được lưu vào hồ sơ nhân sự. 

• Chăm sóc chuyên môn (y khoa, tâm lý, trị liệu tâm lý, xã hội, giáo dục v.v) luôn phải 
được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có bằng cấp và giấy phép hành nghề liên quan. 

 

3.3 Điều trị nội trú hoặc lưu trú ngắn hạn 
 

3.3.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả về mô hình  

 

Điều trị nội trú (hay lưu trú) ngắn hạn là một môi trường chăm sóc 24 giờ với cường độ có 
khả năng chế ngự được triệu chứng và biến chứng có thể xảy ra trong những ngày đầu và 
tuần đầu khi ngừng sử dụng ma túy, trong đó có cả hội chứng cai. 

 

Điều trị nội trú ngắn hạn cung cấp cơ hội ngừng sử dụng ma túy với cảm giác khó chịu tối 
thiểu và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe, cũng như mang lại sự giúp đỡ để tạm thoát khỏi 
những căng thẳng trong đời sống con người, và cả cơ hội để nhận một số hỗ trợ về tâm lý 
xã hội - đây có thể là một khởi đầu cho quá trình điều trị liên tục. Quãng thời gian lưu trú 
thay đổi từ 1 đến 4 tuần tùy vào tình hình lâm sàng và điều kiện của cơ sở địa phương. Do 
hội chứng cai và việc điều trị hội chứng cai có thể gây ra những rủi ro nguy hiểm đến sức 
khỏe, điều trị nội trú ngắn hạn đòi hỏi việc giám sát y tế ở cấp cao hơn so với điều trị nội trú 
dài hạn, mà sau đó là giai đoạn cai cấp tính (xem phần 3.5) 
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3.3.2 Mục tiêu 
 

Mục tiêu của điều trị nội trú ngắn hạn là tạo điều kiện cho việc ngưng sử dụng ma túy lần 
đầu và động viên bệnh nhân tiếp tục một số điều trị thêm sau khi điều trị nội trú ngắn hạn.  
Việc điều trị liên tục có thể là tâm lý xã hội (như hỗ trợ tâm lý có cấu trúc kiểu như CBT, 
MET, CRA, hay CM), xã hội (như chương trình việc làm hay nhà ở), hay dược lý (như điều 
trị bằng thuốc naltrexone đối với lệ thuộc vào thuốc phiện, hay điều trị bằng thuốc 
methadone hay buprenorphine) 

 

Cai nghiện có sự trợ giúp về y khoa cũng có thể được thực hiện đối với bệnh nhân ngoại 
trú, đòi hỏi ít nguồn lực hơn, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành cai nghiện đạt mức thấp hơn (WHO, 
2009). Nguy cơ tái nghiện là cao sau bất kỳ hình thức cai nghiện nào, có thể gây ra tăng 
nguy cơ sốc quá liều sau điều trị, nhất là những người sử dụng chất dạng thuốc phiện. 

 

 
3.3.3 Nhóm đối tượng đích 

 

Nhóm đối tượng đích điển hình là những người lệ thuộc vào ma túy có thể gặp các biến 
chứng cai nghiện nguy hiểm sau khi ngừng sử dụng ma túy. Điều trị nội trú ngắn hạn cũng 
có thể được sử dụng để bắt đầu điều trị duy trì opioid. 

 

Bất cứ người nào có thể gặp phải biến chứng cai nghiêm trọng sau khi ngừng sử dụng ma 
túy, và những người mà việc sử dụng ma túy của họ gây ra nhiều nguy cơ có hại là những 
người có nhu cầu nhiều nhất.  

 
Các tiêu chí sau đây cần được cân nhắc khi quyết định áp dụng điều trị nội trú ngắn hạn 
hay một phương pháp điều trị khác: 

• Loại ma túy đang được sử dụng, 

• Khả năng xảy ra hội chứng cai, 

• Mức độ lệ thuộc vào ma túy, 

• Những vấn đề y tế xã hội có liên quan, 

• Những vấn đề y tế và tâm thần đồng diễn, 

• Cai nghiện chất dạng thuốc phiện và thuốc an thần có thể rất trầm trọng, và dễ 
xảy đến với những người dùng liều cao trong một thời gian dài.  

 

3.3.4 Phương pháp và mô hình điều trị được sử dụng 

 

Nhằm đạt được mục tiêu trị liệu của điều trị nội trú ngắn hạn, đòi hỏi phải có sự kết hợp của 
các biện pháp can thiệp như tham vấn tâm lý về những tác động của ma túy, tư vấn tạo 
động lực, điều trị bằng thuốc và hỗ trợ cai nghiện. Các biện pháp can thiệp khác có thể 
được sử dụng khi bắt đầu là giới thiệu về liệu pháp hành vi, định hướng cho các nhóm tự 
lực, dịch vụ xã hội, và các hướng dẫn thích hợp để chăm sóc tiếp tục sau khi ra viện.  Các 
loại can thiệp và thời gian thực hiện khác nhau tùy thuộc vào tính chất, độ phức tạp, và mô 
hình sử dụng ma túy, cũng như sự xuất hiện của các vấn đề y khoa và tâm thần liên quan. 
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Hoạt động điều trị 

 

Các chương trình điều trị nội trú ngắn hạn đối với rối loạn sử dụng ma túy cần bao hàm 
những hoạt động dưới đây: 

• Đánh giá tổng thể về tâm lý xã hội và y khoa 

• Kế hoạch điều trị đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng cá nhân 

• Cắt cơn bằng thuốc nếu được chỉ định 

• Bắt đầu duy trì bằng thuốc nếu được chỉ định 

• Các chiến lược thúc đẩy động lực thay đổi của bệnh nhân 

• Liên hệ với những cá nhân nếu họ có vai trò quan trọng trong mạng lưới xã hội của 
bệnh nhân để đưa họ tham gia vào kế hoạch điều trị 

• Khởi xướng các chiến lược điều trị hành vi đối với điều trị cai nghiện 

• Bắt đầu điều trị rối loạn tâm thần và y khoa xảy ra đồng thời, nếu thời gian và nguồn 
lực cho phép 

• Đánh giá liên tục sự tiến bộ của bệnh nhân trong điều trị, và đánh giá lâm sàng liên 
tục đã được thiết kế trong chương trình 

• Lập kế hoạch sau khi ra viện với chiến lược phòng ngừa tái nghiện và chăm sóc liên 
tục, trong đó có duy trì bằng thuốc nếu được chỉ định, với mức độ điều trị tâm lý xã 
hội phù hợp, và điều trị tiếp tục đối với các vấn đề y khoa và tâm thần cùng xảy ra.  
  

Trước khi nhập viên, hoặc tốt hơn là khi nhập viện để điều trị nội trú ngắn hạn, phải tiến 
hành đánh giá toàn diện về y khoa và tâm lý xã hội đối với từng bệnh nhân để xác định nhu 
cầu đặc biệt và kế hoạch điều trị đối với từng người. Việc này cần bao gồm cả xét nghiệm 
tiền sử tâm thần và y khoa, và tình trạng tinh thần và thể chất. Ngoài ra, cũng rất giá trị nếu 
tiến hành các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như sàng lọc ma túy nước tiểu, xét nghiệm 
HIV và viêm gan. 

 

Một công cụ đánh giá dựa trên bằng chứng như phiếu đánh giá mức độ nghiện ma túy (ASI) 
đánh giá mức độ nguy hiểm của các vấn đề do ma túy gây ra và các vấn đề liên quan (y tế, 
tâm thần, gia đình v.v) có thể được quản lý bởi nhân viên được đào tạo đầy đủ. Khi bệnh 
nhân không bị hội chứng cai cấp tính, có thể xem xét thực hiện phỏng vấn có cấu trúc đối 
với các rối loạn tâm thần như MINI, SCID, hay CIDI-SAM. Các công cụ này là đặc biệt hữu 
ích đối với chứng rối loạn sử dụng ma túy và xác định các rối loạn tâm thần đồng phát. 

 

Ngay sau khi nhập viện điều trị nội trú ngắn hạn, bệnh nhân phải được theo dõi nhiều lần 
trong ngày về hội chứng cai, và bất cứ vấn đề tâm thần y khoa cấp tính nào. Một khi những 
vấn đề cấp tính này được ổn định thì theo dõi hàng ngày cần tập trung vào tình trạng y khoa 
và tâm thần, cũng như động lực và việc xây dựng các mục tiêu và kế hoạch điều trị sau khi 
ra viện. 

3.3.5 Điều trị cai nghiện  
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Điều trị cai nghiện thường được xem là mối quan tâm hàng đầu nếu bệnh nhân có tiền sử 
sử dụng nhiều và kéo dài các chất dạng thuốc phiện, rượu, thuốc an thần loại 
benzodiazepine hay barbiturate. Trong những trường hợp này, quy trình cai nghiện được 
thiết lập thường sử dụng thuốc trị liệu kết hợp với nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, và tư vấn 
tạo động lực. Khi không nhận ra hội chứng cai được điều trị, có thể khiến bệnh nhân phải 
ra khỏi chương trình điều trị. Vì vậy, nhân viên của chương trình điều trị nội trú ngắn hạn 
cần có kiến thức về các hội chứng cai khác nhau, và cần có sự chuẩn bị về hỗ trợ tâm lý, 
động viên bệnh nhân vượt qua giai đoạn cai nghiện, và có thể kê toa thuốc điều trị hiệu quả 
cho quá trình cai. 

 

Dịch vụ điều trị nội trú ngắn hạn cần có khả năng quản lý về mặt y khoa những biến chứng 
nguy hiểm của hội chứng cai, hoặc có khả năng chuyển bệnh nhân có biến chứng tới bệnh 
viện y tế. 

 

 

Hội chứng cai nghiện chất dạng thuốc phiện 

 

Điều trị cai nghiện chất dạng thuốc phiện về mặt dược học bao gồm hoặc là điều trị ngắn 
hạn bằng thuốc thay thế methadone và buprenorphine, hoặc là dùng các thuốc chủ vận 
alpha2 (clonidine hoặc lofexidine). Nếu không có các loại nhóm thuốc trên, có thể sử dụng 
việc giảm liều thuốc phiện, cũng như dùng các thuốc điều trị những triệu chứng cụ thể phát 
sinh (thuốc an thần sedative cho chứng lo âu và mất ngủ, thuốc giảm đau để giảm đau cơ, 
thuốc chống tiêu chảy, và thuốc chống nôn). Mặc dù vậy, nói chung, người bị lệ thuộc vào 
chất dạng thuốc phiện đạt kết quả tốt hơn so với điều trị dài hạn bằng chất chủ vận, vì họ 
có nguy cơ cao bị sốc quá liều khi cai nghiện một mình. Nếu có, người bị lệ thuộc vào chất 
dạng thuốc phiện và gia đình họ phải được cung cấp thuốc naloxone để mang về nhà phòng 
trường hợp sooscs quá liều opioid, và được tập huấn về quản lý sốc quá liều. 

 

Hội chứng cai thuốc an thần 

Phải hỏi bệnh nhân nhập viện để điều trị nội trú ngắn hạn về việc họ có sử dụng rượu và 
các chất an thần, theo dõi họ phòng trường hợp cấp cứu khi xuất hiện hội chứng cai, hoặc 
điều trị dự phòng nếu thấy nguy cơ cao (sử dụng nhiều hoặc thường xuyên, hoặc tiền sử 
các giai đoạn cai nghiện trước đây). 

 

Cai thuốc an thần có thể hiệu quả với thuốc benzodiazepine có tác dụng kéo dài bằng việc 
bắt đầu từ một liều vừa đủ để làm dịu hội chứng cai và giảm số lượng thuốc dần dần trong 
một vài ngày hoặc vài tuần. Bệnh nhân phải được theo dõi phòng trường hợp khẩn cấp khi 
có các biểu hiện nặng của hội chứng cai rượu và thuốc an thần sedative, trong đó bao gồm 
lên cơn động kinh, bất ổn định về tim mạch, và mê sảng. Phải đảm bảo rằng, việc điều trị 
không chỉ đơn thuần là kéo dài sử dụng thuốc an thần sedative.  

   

Hội chứng cai chất kích thích 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 31 

 

Cai nghiện chất kích thích (hay còn gọi là “hội chứng cai”) ít được định rõ so với hội chứng 
cai các chất gây trầm cảm của hệ thống thần kinh trung ương; trầm cảm rất dễ nhận thấy 
và đi kèm với nó là sự phiền muộn, trì trệ, và bất ổn.  

 

Hội chứng cai cần sa 

Hội chứng cai cần sa có thể xảy đến với người sử dụng nhiều, triệu chứng điển hình là mất 
ngủ, nhức đầu, tâm trạng buồn phiền và khó chịu. 

 

Điều trị dược lý đối với hội chứng cai chất kích thích và cai cần sa phụ thuộc vào loại triệu 
chứng xuất hiện.  

 

3.3.6 Điều trị các vấn đề tâm thần và y khoa xảy ra đồng thời 

 

Các rối loạn tâm thần, trong đó có trầm cảm, lo lắng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, 
tâm thần phân liệt hoặc các chứng rối loạn khác, có liên quan đến rối loạn sử dụng ma túy 
và có thể gây trở ngại đối với việc điều trị. Việc sử dụng các loại ma túy khác nhau có thể 
gây ra hoặc làm trầm trọng hơn những triệu chứng về tâm thần, trong đó có trầm cảm, lo 
lắng, rối loạn tâm thần, và có thể được giải quyết khi ngưng sử dụng ma túy. 

 

Bước quan trọng đầu tiên trong việc đánh giá chuẩn xác triệu chứng thần kinh ở người sử 
dụng ma túy là phân biệt các loạn rối loạn độc lập với rối loạn sử dụng chất gây nghiện và 
sẽ được xử lý khi kiêng dùng các chất này.  

 

Điều trị nội trú ngắn hạn mang lại cơ hội quan sát liệu các triệu chứng tâm thần có được 
giải quyết khi kiêng hoàn toàn các chất gây nghiện, và để bắt đầu điều trị y khoa và tâm lý 
xã hội đối với chứng rối loạn còn tồn tại sau khi ngưng sử dụng chất gây nghiện. 

  

Một đánh giá tổng thể về bệnh nhân phải được thực hiện khi bệnh nhân bắt đầu tham gia 
bất cứ chương trình điều trị nào phải toàn diện hết sức và bao gồm tiền sử bệnh, các bệnh 
mạn tính và cấp tính, các liệu pháp liên quan, cũng như cập nhật hồ sơ thường xuyên về 
các bệnh truyền nhiễm như HIV, lao, viêm gan v.v… 

 

Bất kỳ trường hợp y khoa cấp tính nào được phát hiện khi nhập viện có thể cần phải xử lý 
trước khi tiến hành các điều trị hay chăm sóc thêm. Triệu chứng có thể bao gồm: nhầm lẫn, 
mê mệt, ảo giác, động kinh, hoặc sốt. Tùy thuộc vào điều kiện địa phương, nếu cần, cơ chế 
điều trị lệ thuộc chất gây nghiện cần được phối hợp với điều trị lao, HIV, và viêm gan, để 
đảm bảo tính liên tục của các tác nhân chống nhiễm trùng. Một chương trình điều trị nội trú 
ngắn hạn có thể không có chuyên gia y tế, hoặc không có thời gian để bắt đầu điều trị như 
vậy, nhưng phải có sẵn hoạt động tư vấn và giới thiệu tới các dịch vụ thích hợp. 

 

Viêm gan B rất phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng sử dụng ma túy, đặc biệt là (không phải 
loại trừ) với những người tiêm chích. Điều trị nội trú ngắn hạn có thể là một cơ hội để tiêm 
phòng viêm gan B. Tùy theo thời gian điều trị, một lịch tiêm chủng nhanh, gồm 2 hoặc 3 
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liều, có thể được phân phát cho những người trước đây chưa được tiêm vắc xin viêm gan 
B đầy đủ, và không nhất thiết phải làm xét nghiệm huyết thanh trước khi tiêm (WHO, 2012) 

  

Đau mãn tính là một vấn đề phổ biến khác có thể góp phần vào động lực sử dụng các loại 
thuốc bất hợp pháp, đặc biệt là chất dạng thuốc phiện, và nguy cơ tái nghiện. Cần sắp xếp 
để đánh giá thêm về nguồn gốc của cơn đau và các chiến lược quản lý cụ thể 

 

3.3.7 Điều trị tiếp theo  

 

Đăng ký và tham gia điều trị nội trú ngắn hạn thường là bước đầu tiên quan trọng trong điều 
trị rối loạn sử dụng ma túy. Tuy nhiên, việc duy trì hành vi lành mạnh bền vững là đặc biệt 
quan trọng sau khi bệnh nhân ra khỏi chương trình điều trị vì nguy cơ tái nghiện và sốc quá 
liều tăng lên đột biến ngay sau khi ra viện. 

 

Một kế hoạch điều trị hiệu quả tiếp theo cần bao gồm chiến lược để bệnh nhân chuyển tiếp 
thành công đến mức chăm sóc cao hơn và tối đa hóa cơ hội duy trì sức khỏe tâm lý và y 
khoa. Chuyên gia chăm sóc y tế và xã hội cần phối hợp với nhau để cung cấp cho bệnh 
nhân những nguồn lực cần thiết và cân nhắc phạm vi điều trị tiếp theo khi lập kế hoạch 
chuyển từ điều trị nội trú sang ngoại trú hoặc sang một chương trình nội trú dài hạn. 

 

Những hỗ trợ xã hội có sẵn  

Các mạng lưới xã hội có ảnh hưởng tới mô hình tiêu thụ ma túy và hỗ trợ xã hội có giá trị 
có thể giúp bệnh nhân hồi phục và duy trì việc kiêng thuốc. Bệnh nhân cũng cần được giáo 
dục và nâng cao nhận thức về những yếu tố khác nhau góp phần gây nên việc sử dụng ma 
túy có hại của bản thân họ và tự trang bị các chiến lược khác nhau để tạo ra và duy trì một 
môi trường tốt cho sức khỏe. 

 

Điều trị bằng thuốc dài hạn   

Đối với bệnh nhân lệ thuộc chất dạng thuốc phiện, kế hoạch điều trị bao gồm duy trì lâu dài 
việc sử dụng thuốc (duy trì thuốc methadone, thuốc buprenorphine, hoặc dạng thuốc phóng 
thích kéo dài naltrexone). Các chất đồng vận opioid (methadone và buprenorphine) giúp 
làm giảm việc sử dụng ma túy, tội phạm và nguy cơ tử vong do nghiện opioid xuống còn 
khoảng 2/3. Thuốc đối kháng naltrexone đã được chứng minh là hiệu quả hơn so với giả 
dược. Lý tưởng nhất là bắt đầu dùng thuốc trong quá trình điều trị nội trú và tiếp tục sau khi 
xuất viện trong một chương trình duy trì dùng thuốc ngoại trú. 

 

Chăm sóc tiếp theo 

Chăm sóc tâm lý xã hội đối với rối loạn sử dụng chất gây nghiện cần được tiếp tục sau quá 
trình điều trị nội trú ngắn hạn. Với bệnh nhân bị chứng rối loạn nặng do sử dụng chất gây 
nghiện và thiếu các hỗ trợ xã hội, họ sẽ được chỉ định sang điều trị nội trú dài hạn sau khi 
điều trị nội trú ngắn hạn. Với bệnh nhân bị nhẹ hơn và có các hỗ trợ xã hội tốt hơn, điều trị 
ngoại trú có thể là một phương pháp điều trị tiếp theo nên làm. Hỗ trợ để điều hướng hệ 
thống chăm sóc xã hội giúp bệnh nhân tiếp cận với đào tạo nghề, ổn định chỗ ở v.v… khi 
cần. 
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3.3.8 Tiêu chí để hoàn thành chương trình và chỉ báo tính hiệu quả 

 

Sự thành công hoàn toàn của điều trị nội trú ngắn hạn có thể được đánh giá với từng bệnh 
nhân dựa trên một số khía cạnh cơ bản sau: 

• Giải quyết được hội chứng cai 

• Hiểu biết về rối loạn sử dụng chất gây nghiện và các vấn đề liên quan 

• Động lực để tham gia vào điều trị tiếp theo sau khi xuất viện, hoặc là điều trị nội trú 
hoặc điều trị ngoại trú dài hạn 

• Cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, và bắt đầu điều trị và/hoặc lên kế hoạch sau 
khi xuất viện để xử lý các vấn đề trong dài hạn 

• Cải thiện cảm giác thèm nhớ ma túy và bắt đầu phát triển kỹ năng kiểm soát các yếu 
tố kích thích (tư tưởng, cảm xúc, và hành vi) dẫn đến sử dụng ma túy 

 

Hiệu quả của một chương trình điều trị nội trú ngắn hạn có thể được đánh giá bẳng các chỉ 
báo quy trình (ví dụ những dịch vụ nào được cung cấp hoặc mục tiêu nào đã đáp ứng được 
bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị), hoặc các đo lường khách quan đối với kết quả dài 
hạn cho bệnh nhân sau khi ra viện. Một chỉ báo kết quả khác là việc kiêng cữ và những dấu 
hiệu phục hồi trong một khoảng thời gian dài theo dõi (ví dụ: 6 tháng). Loại chỉ báo dài hạn 
này ít khi được thực hiện ở chăm sóc thông thường, vì nó yêu cầu việc theo dõi và chăm 
sóc bệnh nhân lâu dài.  

 

3.3.9 Đánh giá độ tin cậy của bằng chứng 

 

• Bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCTs) cho thấy methadone, 
buprenorphine, clonidine, và lofexidine có hiệu quả trong hỗ trợ cai nghiện khỏi lệ 
thuộc vào chất dạng thuốc phiện  

• Bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCTs) ở quy mô nhỏ chỉ ra 
việc điều trị dài hạn các chất đồng vận đạt hiệu quả hơn cai nghiện chất dạng thuốc 
phiện.  

• Bằng chứng từ RCTs cho thấy hỗ trợ về tâm lý xã hội giúp cải thiện kết quả cai 
nghiện lệ thuộc vào opioid.  

• Có một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên tiến hành so sánh bệnh nhân nội trú và 
bệnh nhân ngoại trú trong cai nghiện chất dạng thuốc phiện thì phát hiện ra rằng tỷ 
lệ bệnh nhân nội trú cai thành công cao gấp hai lần so với bệnh nhân ngoại trú3.  

 

3.3.10 Khuyến nghị 

 

• Cán bộ thường xuyên giám sát và điều chỉnh dịch vụ điều trị cùng với bệnh nhân để 
đảm bảo việc quản lý phù hợp 

                                            
3 WHO 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
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• Định rõ các nguyên tắc y tế hiện có về kê toa và các biện pháp can thiệp khác sao 
cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bệnh nhân 

• Các nguyên tắc y tế phải hoàn toàn dựa trên các phát hiện nghiên cứu khi có thể. 
Nếu không, thì chúng phải phù hợp với những thực hành lâm sàng tốt đã được công 
nhận. 

• Có nhiều lựa chọn điều trị phù hợp để trình bày với bệnh nhân 

• Có sẵn phòng thí nghiệm tại chỗ và các thiết bị chẩn đoán khác  

• Có tiếp cận với các nhóm tự lực và các nhóm hỗ trợ khác 

• Dù thế nào thì mục tiêu của điều trị là kiêng ma túy, các biện pháp được thực hiện 
để giảm hại của việc tiếp tục sử dụng ma túy (chế độ ăn kiêng, sử dụng kim tiêm vô 
trùng) 

• Khi xem xét một phương pháp với những rủi ro đã biết, phải tiến hành đánh giá rủi 
ro/lợi ích cẩn thận để kết quả là lựa chọn những tiêu chí gây ra ít rủi ro nhất 

• Một cơ chế để đảm bảo tính liên tục của chăm sóc bệnh nhân 

• Có các đánh giá thường xuyên về tính hiệu quả của dịch vụ (như đánh giá chương 
trình) 

• Có mối liên kết giữa các chương trình điều trị lệ thuộc vào ma túy với các dịch vụ 
khác tạo điều kiện làm việc với trẻ em và người nhà của bệnh nhân bị ảnh hưởng về 
tâm lý hoặc xã hội 

• Có hỗ trợ khẩn cấp hoặc vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp mạng sống bị đe 
dọa do sử dụng ma túy hoặc do hội chứng cai 

• Có các tiêu chí rõ ràng về việc trục xuất bệnh nhân khỏi chương trình khi bệnh nhân 
vi phạm các quy tắc của điều trị, bạo lực, tiếp tục sử dụng các chất gây nghiện không 
được kê toa v.v… 

• Có các tiêu chí rõ ràng về quản lý tình huống rủi ro cụ thể (ví dụ như phê thuốc, khả 
năng tự tử) 

 
 
 
Trang bị nhân sự  
 

• Cơ sở điều trị phải có hệ thống đảm bảo phương pháp tuyển chọn, tuyển dụng, và 
đào tạo nhân viên phù hợp với các quy phạm pháp luật hợp lệ và các quy định nội 
bộ đã được thiết lập. 

• Cơ sở phải có quy tắc được định rõ để nhân viên tuân thủ trong trường hợp pháp 
luật còn quá chung chung. 

• Cấu trúc và quản lý của tổ chức phải được định rõ, với yêu cầu năng lực và trách 
nhiệm rõ ràng cho mỗi vị trí công việc. 

• Cơ sở điều trị phải xác định cấu trúc và nhu cầu nhân sự, cũng như hồ sơ tuyển 
dụng và trình độ chuyên môn của nhân viên, trong đó có tính đến nhu cầu và số 
lượng bệnh nhân hiện có của đơn vị. Việc sắp xếp và bổ sung nhân sự phải tương 
ứng với các nhu cầu trên. 

• Phòng ngừa các rủi ro trong công việc phải được đảm bảo. 

• Trong trường hợp nhân viên vi phạm quyền của bệnh nhân, các giải pháp được thực 
hiện phải được lưu trong hồ sơ nhân sự. 
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• Chăm sóc chuyên khoa (y khoa, tâm lý, trị liệu tâm lý, xã hội, giáo dục v.v…) phải do 
đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và giấy phép hành nghề phù hợp thực hiện. 

 

 
3.4 Điều trị ngoại trú 
 
3.4.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả của mô hình 
 

Phương pháp điều trị ngoại trú đối với rối loạn sử dụng chất gây nghiện chăm sóc những 
người không ở trong cơ sở điều trị, mà ở tại nhà, và chỉ đến thăm khám ở cơ sở điều trị cho 
mục đích can thiệp điều trị. Dịch vụ ngoại trú đa dạng về thành phần và cường độ. Thường 
thì điều trị ma túy ngoại trú do các dịch vụ y tế xã hội chuyên về điều trị rối loạn sử dụng 
chất gây nghiện thực hiện, hoặc trong phạm vi điều trị sức khỏe tâm thần rộng hơn. 

 

Nội dung điều trị được cung cấp trong dịch vụ ngoại trú bao gồm: 

- Can thiệp tâm lý 

- Hỗ trợ xã hội 

- Can thiệp dược lý  

 

3.4.2 Nhóm đối tượng đích 
 

Việc điều trị ngoại trú có nhiều phương thức khác nhau có thể phục vụ cho nhiều người, 
song một số phương thức như trị liệu tâm lý thì phù hợp hơn với những cá nhân có đủ 
nguồn lực và hỗ trợ xã hội từ gia đình và cộng đồng, và với những người đủ tỉnh táo thì 
được hưởng lợi từ phương pháp này. 

 

3.4.3 Mục tiêu  

 

Mục tiêu chính của phương pháp điều trị ngoại trú là giúp bệnh nhân ngừng hoặc giảm sử 
dụng ma túy; giảm thiểu các vấn đề y khoa, tâm thần, và xã hội liên quan đến sử dụng ma 
túy; giảm nguy cơ tái nghiện và cải thiện sức khỏe và các chức năng xã hội, như một phần 
của quá trình phục hồi lâu dài. 

 

3.4.4 Đặc trưng 

 

Dịch vụ và chương trình điều trị ngoại trú thay đổi đáng kể tùy thuộc vào mức dịch vụ và 
cường độ can thiệp mà cơ sở cung cấp.  

 

Can thiệp với cường độ cao 

Các chương trình điều trị chuyên sâu hàng ngày đòi hỏi phải có tương tác thường xuyên 
với bệnh nhân (như tương tác hàng ngày, hoặc vài giờ một lần, hoặc nhiều hơn). Thành 
phần và hoạt động của loại can thiệp này bao gồm: 
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• Đánh giá toàn diện về y khoa và tâm lý xã hội khi bệnh nhân nhập viện 

• Kế hoạch điều trị đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cá nhân 

• Điều trị là hoàn toàn tự nguyện, với sự tham gia của bệnh nhân trong các quyết định 
điều trị 

• Cai nghiện bằng thuốc, nếu được chỉ định 

• Bắt đầu sử dụng thuốc điều trị duy trì nếu được chỉ định 

• Liên hệ với gia đình và những người quan trọng khác trong mạng xã hội của bệnh 
nhân để họ cùng tham gia vào hoạt động điều trị 

• Điều trị tâm lý và hành vi đối với rối loạn sử dụng chất gây nghiện và các rối loạn tâm 
thần xảy ra đồng thời 

• Điều trị dược lý đối với rối loạn tâm thần và y khoa diễn ra đồng thời 

• Biên bản điều trị nêu rõ các thủ tục, dịch vụ và các chính sách quy định điều trị, cũng 
như mong đợi của chương trình đối với bệnh nhân 

• Đánh giá tiến bộ của bệnh nhân trong điều trị, và đánh giá lâm sàng liên tục được 
tích hợp trong chương trình  

• Phòng ngừa tái nghiện và chiến lược sau khi ra viện để chăm sóc liên tục sau khi 
điều trị nội trú, bao gồm sử dụng thuốc duy trì nếu được chỉ định, điều trị tâm lý xã 
hội ở mức phù hợp đối với nghiện ma túy, và điều trị liên tục các vấn đề tâm thần và 
y khoa xảy ra đồng thời 

• Hỗ trợ xã hội nhiều và tập trung như nhà ở và việc làm   
 

 

Can thiệp cường độ trung bình và thấp 

Can thiệp với cường độ thấp liên quan đến các buổi hỗ trợ nhóm được thực hiện hàng tuần, 
điều trị tâm lý xã hội cho cá nhân, giáo dục sức khỏe và tác hại của ma túy, và hỗ trợ xã hội 
ở mức thấp hơn. 

 

Trong quá trình điều trị ngoại trú, các chuyên gia chăm sóc y tế có thể thường xuyên đánh 
giá việc sử dụng ma túy và rượu, tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của bệnh nhân. 
Việc hợp tác thường xuyên với các cơ sở chăm sóc sức khỏe đồng minh là thiết yếu và 
phải tính đến việc lồng ghép điều trị ngoại trú với dịch vụ y tế về HIV, viêm gan virut, lao, và 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục.  

 

Hợp tác thường xuyên với các đơn vị hỗ trợ xã hội và các cơ quan khác, như giáo dục, việc 
làm, phúc lợi, nguồn hỗ trợ dành cho người khuyết tật, nhà ở, mạng lưới xã hội về trợ giúp 
pháp lý cũng cần phải có. 

 

3.4.5 Mô hình và phương pháp 

Mục tiêu điều trị đạt được cao nhất khi có sự kết hợp giữa can thiệp dược lý và can thiệp 
tâm lý xã hội. Lý tưởng nhấ là chương trình điều trị ngoại trú đối với rối loạn sử dụng ma 
túy cung cấp một loạt các dịch vụ toàn diện để xử lý các vấn đề đa dạng đang ảnh hưởng 
đến bệnh nhân trong nhiều lĩnh vực của đời sống.   

 

3.4.6 Can thiệp tâm lý xã hội và hành vi dựa trên bằng chứng 
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Can thiệp tâm lý xã hội cần được sử dụng trong các chương trình điều trị ngoại trú để giải 
quyết các nhân tố động lực, hành vi, tâm lý, xã hội, và môi trường liên quan đến sử dụng 
chất gây nghiện và đã được chứng minh là giúp giảm sử dụng ma túy, thúc đẩy kiêng ma 
túy, và ngăn ngừa tái nghiện. Can thiệp tâm lý xã hội cũng có thể được sử dụng để tăng sự 
tuân thủ trong điều trị và dùng thuốc. Với các chứng rối loạn khác nhau do sử dụng ma túy, 
bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả của liệu pháp nhận thức hành 
vi (CBT), phỏng vấn tạo động lực (MI), phương pháp củng cố cộng đồng (CRA), liệu pháp 
tăng cường động lực (MET), các mô hình liệu pháp gia đình (FT), quản lý dự phòng (CM), 
điều trị định hướng nhận thức, mô hình 12 bước giúp cai nghiện, hỗ trợ nhà ở và việc làm, 
và các hỗ trợ khác. 

 

Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) 

CBT được dựa trên quan niệm rằng các mô hình hành vi và quá trình nhận thức xoay quanh 
việc sử dụng ma túy là được học và có thể sửa đổi được. Trong quá trình điều trị, bệnh 
nhân được giới thiệu các kĩ năng đối phó mới và chiến lược nhận thức để thay thế các mô 
hình hành vi và suy nghĩ kém thích nghi. Các buổi trị liệu CBT được thiết kế với mục tiêu cụ 
thể sẽ đạt được sau mỗi buổi và tập trung vào những vấn đề trực tiếp mà người sử dụng 
ma túy đang phải đối mặt. Có thể sử dụng liệu pháp CBT như một cách tiếp cận ngắn hạn 
được điều chỉnh cho một loạt các bệnh nhân và nhiều cơ sở khác nhau cho cả buổi điều trị 
cá nhân và điều trị nhóm. Có thể kết hợp liệu pháp CBT với một loạt các điều trị tâm lý xã 
hội và dược lý khác. 

 
Quản lý dự phòng (CM) 
Quản lý dự phòng trao cho bệnh nhân những phần thưởng không phải dạng tiềnmặt để 
củng cố hành vi tích cực của họ như kiêng cữ, tham gia điều trị đầy đủ, tuân thủ việc dùng 
thuốc, hoặc các mục tiêu điều trị của thể của chính bản thân họ. Để CM đạt hiệu quả, cần 
phải có đo lường khách quan các kết quả tích cực đã được thống nhất (thường là theo dõi 
việc lấy nước tiểu và xét nghiệm độc tính) và các phản hồi tức thì. Kết quả xét nghiệm đưa 
ra một chỉ báo về tiến bộ điều trị và điều này có thể được thảo luận trong các buổi trị liệu 
riêng tư để thúc đầy việc am hiểu hơn về tình trạng thật của bệnh nhân. Phương pháp CM 
thường được sử dụng như một phần của điều trị tập trung vào thúc đẩy hành vi mới cạnh 
tranh với hành vi sử dụng ma túy và có thể kết hợp với liệu pháp CBT. 

 

Bệnh nhân được điều trị với phương pháp CM cho thấy kết quả cao trong việc giảm sử 
dụng ma túy so với các phương pháp điều trị khác, mặc dù vẫn còn những nghi vấn về tính 
ổn định của những tác động này trừ khi CM được kết hợp với các cách tiếp cận điều trị 
khác. CM đã được thấy là đặc biệt hữu ích trong điều trị bệnh nhân bị rối loạn sử dụng 
amphetamine và cocain trong việc giúp giảm bỏ điều trị và giảm sử dụng ma túy. Các nghiên 
cứu khác cũng phát hiện rằng, CM sử dụng phiếu mua hàng như một phần thưởng của việc 
tham gia tích cực trong điều trị là rất hiệu quả khi làm tăng tỷ lệ có việc làm của người sử 
dụng ma túy trong điều trị. Mặc dù nhiều nghiên cứu thử nghiệm việc củng cố bằng tiền, thì 
việc sử dụng phương pháp quản lý dự phòng cần được điều chỉnh cho phù hợp với văn 
hóa và nhóm dân cư với các ý kiến đóng góp từ bệnh nhân. 

 

Phỏng vấn tạo động lực (MI) và Liệu pháp tăng cường động lực (MET) 
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Phỏng vấn tạo động lực là hợp tác, gợi ý, và công nhận sự tự chủ của bệnh nhân. Bác sĩ 
lâm sàng giả định là một nhà tư vấn, chứ không phải là một người có quyền lực, để tìm hiểu 
giá trị của bệnh nhân - quá trình này tạo ra sự thấu cảm và thúc đẩy một liên minh trị liệu - 
từ đó có khả năng thúc đẩy các thay đổi hành vi. Trong quá trình này, bệnh nhân có thể 
nhận ra hành vi sử dụng ma túy của họ không phù hợp với những thứ khác quan trọng hơn 
trong cuộc sống. Phương pháp MI cũng có triển vọng là một cách tiếp cận có thể giảm hành 
vi nguy cơ cao như quan hệ tình dục không an toàn và dùng chung kim tiêm. MI có thể 
được thực hiện trong một hoặc hai buổi đối với những hình thức sử dụng ma túy ít nghiêm 
trọng hơn, hoặc có thể kéo dài phương pháp này (gọi cách khác là MET) trên 6 buổi hoặc 
hơn nữa đối với những rối loạn nghiêm trọng do sử dụng ma túy. 

 

Sự tham gia của người thân trong gia đình và những người quan trọng có quan tâm   

Cách tiếp cận điều trị hướng vào gia đình đã được chứng minh là hiệu quả trong việc cải 
thiện sự tham gia điều trị, giảm sử dụng ma túy, và tăng cường sự tham gia vào chăm sóc 
sau khi ra viện so với với việc chăm sóc chỉ tập trung vào mỗi cá nhân người bệnh. Cách 
tiếp cận điều trị hướng vào gia đình là đặc biệt hữu ích trong việc giáo dục bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân về bản chất của nghiện ma túy và quá trình hồi phục. 

 

Một tiếp cận điều trị hướng vào gia đình hiệu quả được xác định bao gồm: Trị liệu hành vi 
đôi lứa (BCT), chiến lược trị liệu gia đình (BSFT), trị liệu đa hệ thống và trị liệu gia đình đa 
chiều (MDFT) 

   

MDFT dường như có hiệu quả đặc biệt trong điều trị nghiện cần sa ở vị thành niên. Điều trị 
hành vi đôi lứa đã được kiểm chứng nhiều hơn trong bối cảnh điều trị nghiện rượu, nhưng 
cũng có thể đóng một vai trò trong điều trị lệ thuộc vào ma túy. 

  

Hợp tác với gia đình có thể hữu ích khi bệnh nhân từ chối tham gia vào điều trị, bằng cách 
sử dụng các cách tiếp cận như liệu pháp gia đình đơn phương hoặc tập huấn gia đình và 
củng cố cộng đồng.   

Khuyến cáo của WHO: 

Các can thiệp tâm lý xã hội bao gồm quản lý dự phòng, và liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), và liệu 
pháp gia đình có thể dùng trong điều trị lệ thuộc vào các chất kích thích thần kinh.  

Các can thiệp tâm lý xã hội dựa trên liệu pháp nhận thức hành vi hoặc liệu pháp tăng cường động lực 
(MET) hoặc liệu pháp gia đình có thể dùng trong xử lý lệ thuộc vào cần sa. 

Can thiệp hành vi đối với trẻ em và vị thành niên, và tập huấn kỹ năng người chăm sóc, có thể được 
dùng trong điều trị rối loạn hành vi. 

Các can thiệp tâm lý xã hội bao gồm liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), liệu pháp lứa đôi, liệu pháp tâm 
động học, các liệu pháp hành vi, liệu pháp mạng lưới xã hội, quản lý dự phòng và can thiệp động lực, và 
12 bước cai nghiện có thể được dùng trong điều trị nghiện rượu. 

(mhGAP, 2015) 

 
3.4.7 Can thiệp dược lý dựa trên bằng chứng 
 

Các loại thuốc có thể rất hữu ích trong việc xử lý/điều trị nhiều loại rối loạn sử dụng ma túy 
như phê thuốc, sốc quá liều, hội chứng cai, các vấn đề tâm thần và lệ thuộc liên quan đến 
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sử dụng ma túy. Can thiệp dược lý phải được quản lý đồng thời với các can thiệp tâm lý xã 
hội. 

 
3.4.8 Điều trị dược lý 
 

3.4.8.1 Điều trị dược học đối với rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện 

Sốc quá liều Opioid  

Có thể xác định sốc quá liều opioid với ba triệu chứng sau: 1) đồng tử co nhỏ như đầu đinh 
ghim, 2) bất tỉnh, và 3) suy nhược hô hấp. Thuốc đối kháng opioid là naloxone có thể đảo 
ngược hoàn toàn tác dụng của sốc quá liều opioid trong vòng vài phút và là một điều trị 
dành lại sự sống. Với lịch sử lâu dài về thành công lâm sàng và rất hiếm những tác động 
ngược, naloxone nên có sẵn tại các cơ sở chăm sóc y tế và có thể được yêu cầu để xử lý 
sốc quá liều các chất dạng thuốc phiện. 

 

Naloxone có thể tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch, hoặc cũng có thể dùng đường khí 
dung. Các thiết bị khí dung được tạo ra bằng cách thêm một ống phun vào kim tiêm có chứa 
naloxone đã được chứng minh là hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng, dù thỉnh thoảng 
phải dùng đến liều thứ hai. Các công thức khí dung thương mại tập trung vào đường tiêm, 
vì niêm mạc mũi chỉ hấp thụ được một lượng chất lỏng nhất định trong 1 lần. Liều dùng cho 
khí dung có thể phải cao hơn liều tiêm bắp. 

 

Ngoài việc sử dụng naloxone, điều trị quá liều thuốc phiện cũng bao gồm nỗ lực đánh thức 
người bệnh, gọi xe cứu thương, kỹ thuật hồi sức như hô hấp nhân tạo, và ở cùng bệnh 
nhân đến khi họ hồi phục hoàn toàn. 

 

Naloxone và tập huấn hồi sức phải được cung cấp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 
và những người có thể phải chứng kiến sốc quá liều các chất dạng thuốc phiện.  

 

Khuyến cáo của WHO (2014) 

Các cơ sở chăm sóc y tế phải có sẵn naloxone để xử lý khi bệnh nhân sốc quá liều các chất dạng thuốc 
phiện. 

Sử dụng một loạt các lựa chọn điều trị đối với lệ thuộc các chất dạng thuốc phiện trong đó bao gồm 
hỗ trợ tâm lý xã hội, điều trị thuốc duy trì như methadone và buprenorphine, cai nghiện được hỗ trợ, và 
điều trị bằng các thuốc đối kháng opioid như naloxone.  

Phải có sẵn naloxone để cung cấp cho những người có thể phải chứng kiến quá liều các chất dạng 
thuốc phiện, cũng như tập huấn về quản lý sốc quá liều các chất dạng thuốc phiện. 
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Cai nghiện các chất dạng thuốc phiện 

Mục tiêu chính của cai nghiện là ổn định sức khỏe thể chất và tâm lý xã hội của bệnh nhân 
trong khi xử lý các hội chứng cai khi ngừng hoặc giảm sử dụng ma túy. Cai nghiện là cần 
thiết trước khi bắt đầu các điều trị tiếp theo, tuy nhiên, đây là một khoảng thời gian đặc biệt 
dễ tổn thương đối với bệnh nhân vì giai đoạn gần nhất của kiêng cữ chính là nhân tố chính 
gây tử vong do sốc quá liều, do giảm dung nạp và quyết định không chính xác về liều dùng. 
Nếu có, giảm liều methadone và buprenorphine được giám sát hàng ngày trong vòng 1-2 
tuần có thể an toàn và hiệu quả đối với cai nghiện chất dạng thuốc phiện. Nếu không, có 
thể sử dụng liều thấp clonidine hoặc lofexidine, hoặc giảm dần các thuốc dạng thuốc phiện 
yếu hơn cùng với các thuộc đặc trị, điều trị hội chứng cai khi chúng xuất hiện (như chống 
nôn, chống tiêu chảy, mất cảm giác đau, an thần). Bác sĩ lâm sàng chỉ nên kê toa thuốc an 
thần trong thời gian ngắn và theo dõi chặt chẽ phản ứng vì nguy cơ dung nạp và dùng sai 
thuốc có thể phát triển đối với một số loại thuốc khi sử dụng lâu. Tác dụng của điều trị càng 
cao khi hỗ trợ tâm lý xã hội có sẵn trong suốt quá trình quản lý cai nghiện. 

  

Khuyến nghị của WHO 

Khuyến nghị tiêu chuẩn Khuyến nghị cần thực hiện 
Nên sử dụng các thuốc đồng vận opioid 
(methadone hoặc buprenorphine) để quản lý việc 
cai nghiện các chất dạng thuốc phiện, dù cũng có 
thể sử dụng thuốc chủ vận alpha-2.  
 

Bác sĩ lâm sàng không được sử dụng kết hợp 
thuốc đồng vận opioid với thuốc an thần mạnh 
trong quản lý hội chứng cai nghiện chất dạng 
thuốc phiện. 

Bác sĩ lâm sàng không nên thường xuyên sử 
dụng kết hợp thuốc đồng vận opioid và giảm liều 
an thần trong quản lý hội chứng cai.  

 

Phải thường xuyên cung cấp dịch vụ tâm lý xã hội 
phồi hợp với điều trị dược học trong điều trị hội 
chứng cai. 

 

 

Nghiện chất dạng thuốc phiện  

Nghiện chất dạng thuốc phiện thường có một giai đoạn mạn tính và tái phát, do đó điều trị 
dự phòng tái nghiện dài hạn phải được thực hiện đối với những cá nhân đã ngưng sử dụng 
các chất dạng thuốc phiện. Điều trị dự phòng tái nghiện cần kết hợp điều trị dược lý và can 
thiệp tâm lý xã hội. Kết quả của điều trị chỉ bao gồm tiếp cận tâm lý xã hội thường kém hơn 
so với điều trị có kết hợp các loại thuốc phù hợp. 

 

Hai chiến lược trị liệu dược lý chính để giải quyết nghiện chất dạng thuốc phiện như sau:  

1. Liệu pháp duy trì thuốc đồng vận opioid (OAMT) với thời gian sử dụng dài 
(methadone hoặc buprenorphine). 

2. Cai nghiện với điều trị dự phòng tái nghiện có sử dụng các chất đối kháng opioid 
(naltrexone).  
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Điều trị duy trì thuốc đồng vận opioid (OAMT) 

Khuyến nghị của WHO về điều trị duy trì thuốc đồng vận opioid 

Khuyến nghị tiêu chuẩn Khuyến nghị cần làm 

Một liều duy trì thuốc buprenorphine ít nhất là 8 
mg/ngày. 

Đối với điều trị duy trì thuốc đồng vận opioid, nên 
khuyên hầu hết bệnh nhân sử dụng methadone 
với liều lượng phù hợp hơn là buprenorphine.  

Có thể phát thuốc cho bệnh nhân mang về khi xem 
xét lợi ích của việc giảm tần suất tham gia có nhiều 
ảnh hưởng hơn đối với nguy cơ chệch hướng, tùy 
vào việc theo dõi thường xuyên 
  

Trong quá trình quy nạp methadone, liều dùng 
đầu tiên theo ngày phải tùy thuộc vào mức độ 
thích ứng thần kinh; thông thường 1 liều không 
được quá 20mg và chắc chắn không được hơn 
30mg.  

 
Trung bình, liều duy trì thuốc methadone nên từ 
60-120 mg/ngày.  

  
Liều methadone và buprenorphine phải được theo 
dõi trực tiếp trong giai đoạn đầu của điều trị. 

  
Phải có hỗ trợ tâm lý xã hội kết hợp với điều trị 
dược lý đối với nghiện chất dạng thuốc phiện. 

 

Mục tiêu chính của Điều trị duy trì bằng thuốc đồng vận opioid (OAMT) là giảm sử dụng 
chất dạng thuốc phiện bất hợp pháp và quản lý việc kiêng cữ bằng dự phòng hội chứng cai, 
giảm thèm nhớ ma túy, và giảm tác động của các chất dạng thuốc phiện bổ sung khi chúng 
được dùng. 

 

Điều trị duy trì bằng thuốc methadone 

So sánh với điều trị không dùng thuốc, bệnh nhân được điều trị bằng methadone giảm sử 
dụng heroin và các loại ma túy khác một cách rõ rệt, tỷ lệ tử vong thấp hơn, ít biến chứng 
y khoa, tỷ lệ nhiễm HIV và viêm gan thấp hơn, giảm các hành vi phạm tội, và cải thiện hoạt 
động xã hội và nghề nghiệp. 

 

Methadone nên bắt đầu theo quy tắc “liều thấp, tăng liều từ từ”. Liều đầu tiên thường là 
20mg hoặc ít hơn, tùy thuộc vào mức độ dung nạp chất dạng thuốc phiện, cho phép tỷ lệ 
an toàn cao để giảm thiểu nguy cơ quá liều methadone. Có thể thêm liều nhỏ đến 30mg 
nếu cần. Khi đã được đưa vào an toàn, mục tiêu là đạt được liều tối ưu để duy trì lâu dài 
nhằm ngăn ngừa thèm nhớ thuốc phiện bất hợp pháp. Liều đầu tiên phải được điều chỉnh 
dần dần theo hướng tăng lên để đạt liều tối ưu nhằm loại trừ thèm nhớ opioid khi bệnh nhân 
không mê mệt hay hưng phấn, cho phép bệnh nhân hoạt động tối ưu trong các lĩnh vực của 
đời sống. Liều đầu tiên phải được điều chỉnh tăng lên nếu bệnh nhân vẫn sử dụng heroin 
và giảm liều nếu có hiện tượng ngủ mê, hoặc nếu người đó đã sẵn sàng để ngưng điều trị. 

 

Thông thường, liều duy trì methadone hiệu quả dao động từ 60-120mg/ngày và tùy thuộc 
vào yếu tố cá nhân như khả năng chuyển hóa thuốc và sự can thiệp chuyển hóa bằng thuốc 
khác có thể làm thay đổi nồng độ methadone trong máu (như thuốc HIV, lao, tâm thần, và 
thuốc trợ tim) 
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Để duy trì nồng độ huyết tương đầy đủ và tránh hội chứng cai chất dạng thuốc phiện, quan 
trọng là quản lý methadone hàng ngày và theo dõi bệnh nhân thường xuyên xem họ có tuân 
thủ chế độ dùng thuốc không. Khi bắt đầu điều trị, phải giám sát việc quản lý methadone. 
Khi bệnh nhân đã ổn định, có thể phát thuốc cho bệnh nhân mang về nhà theo quy định của 
địa phương và kết quả đánh giá rủi ro-lợi ích cá nhân. 

 

Vì methadone là một chất dạng thuốc phiện, nhiều người có thể cố bán phi pháp ra ngoài 
lượng methadone được kê cho họ. Có thể giảm việc này bằng nhiều cách, trong đó có cách 
pha loãng lượng methadone được giám sát tại cơ sở y tế và pha loãng lượng methadone 
cho bệnh nhân mang về nhà đến mức khó có thể dùng để tiêm chích. 

 

 

Điều trị duy trì thuốc buprenorphine và Điều trị duy trì kết hợp buprenorphine/naloxone  

Mục tiêu và nguyên tắc điều trị duy trì bằng buprenorphine tương tự như điều trị duy trì bằng 
methadone: phòng ngừa thèm nhớ và sử dụng chất dạng thuốc phiện bất hợp pháp. Khi 
bắt đầu điều trị bằng buprenorphine, liều đầu tiên phải được dùng với dao động từ 2-4mg 
và phải ít nhất 8-12 tiếng sau khi bệnh nhân sử dụng opioid lần cuối hoặc khi hội chứng cai 
xuất hiện. Trái với quy tắc dùng methadone (liều thấp, tăng liều từ từ), khởi phát 
buprenorphine cần tiến triển nhanh một khi liều đầu tiên cho thấy sự dung nạp tốt vì nguy 
cơ phê thuốc cấp tính là thấp do tác động đồng vận một phần của nó. 

 

Liều duy trì hiệu quả đối với buprenorphine dao động từ 8-24 mg/ngày và không được vượt 
quá một liều tối đa là 32mg. Có thể cân nhắc dùng liều thay thế, sử dụng gấp đôi liều hàng 
ngày, khi bệnh nhân yêu cầu liều lượng cần giám sát và không yêu cầu một liều thay thế 
hàng ngày trên 32mg. So với methadone, buprenorphine tương tác ít hơn với các thuốc 
dùng thông thường khác. Tương tự như methadone, khuyến nghị nên dùng liều 

Khuyến cáo của WHO khi sử dụng phương pháp điều trị duy trì thuốc methadone 

Các lựa chọn điều trị dược học nên bao gồm cả methadone và buprenorphine cho điều trị duy trì chất 
đồng vận opioid và cai nghiện chất dạng thuốc phiện, các chất chủ vận alpha-2 để cai nghiện chất dạng 
thuốc phiện, chất đối kháng naltrexone để dự phòng tái nghiện, và naloxone cho điều trị sốc quá liều. 

Liều methadone đầu tiên nên từ 20mg trở xuống, tùy thuộc vào khả năng dung nạp thuốc, cho phép ở 
mức an toàn cao khi giảm quá liều không cố ý.  

Liều dùng sau đó phải nhanh chóng điều chỉnh theo mức tang lên nếu vẫn còn hội chứng cai opioid và 
giảm liều nếu bệnh nhân bị mê mệt.  

Tăng liều dần dần tới một mức ngừng sử dụng opioid phi pháp, có thể dao động từ 60–120 mg 
methadone/ngày. 

Phải giám sát bệnh nhân với các đánh giá lâm sàng và xét nghiệm ma túy.  

Cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cho tất cả các bệnh nhân. 

Phải giám sát ngay từ đầu việc sử dụng methadone. 

Mức độ giám sát điều chỉnh theo từng cá nhân, và phù hợp với các quy định của địa phương; nó phải cân 
bằng lợi ích của tần suất giảm liều ở những bệnh nhân đã ổn định với nguy cơ tiêm chích và chuyển 
methadone ra thị trường ma túy bất hợp pháp. 
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buprenorphine dưới sự giám sát đến khi bệnh nhân ổn định và sau đó có thể để bệnh nhân 
mang thuốc về nhà theo quy định của địa phương và kết quả đánh giá rủi ro-lợi ích cá nhân. 

 

Để giảm sự thu hút của những người tiêm chích hoặc bán viên buprenorphine, thuốc 
buprenorphine cũng tồn tại trong hợp chất buprenorphine-naloxone. Hợp chất này không 
hấp dẫn đối với người sử dụng opioid và họ có thể xuất hiện hội chứng cai nếu tiêm vào. 
Vì công thức ngậm thuốc dưới lưỡi phải mất đến 15 phút để hòa tan hoàn toàn trong miệng, 
một công thức dạng film được phát triển trong đó thuốc trở nên đông đặc khi tiếp xúc với 
nước và khiến cho việc tiêm chích khó khăn hơn. 

 

 

Điều trị duy trì với chất đối kháng naltrexone 

Điều trị bằng chất đối kháng naltrexone có thể được bắt đầu sau khi cai nghiện ở những 
người không sử dụng chất dạng thuốc phiện trong một tuần hoặc hơn (điển hình là những 
người đã xuất viện sau khi điều trị nội trú). Naltrexone được sử dụng để dự phòng tái nghiện; 
nó ngăn chặn tác dụng của chất dạng thuốc phiện trong vòng 1-2 ngày. Trừ khi bệnh nhân 
có động lực tốt, tỷ lệ bỏ điều trị chất đối kháng naltrexone có thể cao. 

 

Naltrexone có thể có ích cho những bệnh nhân:  

1) Không có điều kiện tiếp cận với điều trị duy trì bằng thuốc đồng vận,  
2) Có động lực cao để kiêng tất cả các loại chất dạng thuốc phiện,  
3) Không thể điều trị bằng thuốc đồng vận bởi tác dụng phụ của chúng, hoặc  
4) Đã từng thành công với điều trị thuốc đồng vận nhưng không muốn tiếp tục với loại 

này và ngoài ra muốn đảm bảo không bị tái nghiện.  

 

Naltrexone có ở dạng viên uống có thể dùng hàng ngày (50mg/ngày) hoặc 3 lần một tuần 
(100-150mg một liều) để duy trì nồng độ huyết thanh. Naltrexone cũng có trong chế phẩm 
phóng thích kéo dài dạng tiêm (dùng tiêm hay cấy dưới da) có tác dụng duy trì mức độ ngăn 
chặn của thuốc trong 3-6 tuần sau khi dùng 1 liều duy nhất. Một số công thức cấy ghép 
naltrexone đang được lưu hành được báo cáo là có khả năng ngừa dùng chất dạng thuốc 
phiện trong thời gian lâu hơn. 

  

3.4.8.2 Điều trị dược lý đối với rối loạn sử dụng chất kích thích thần kinh  

Khi quản lý người bị lệ thuộc với toa mạnh (như morphine), bác sĩ có thể chuyển sang chất dạng thuốc 
phiện có tác dụng dài hơi (như methadone và buprenorphine) có thể dùng ngày một lần, nếu cần theo 
dõi, hoặc để điều trị duy trì hoặc để cai nghiện.  

 

WHO, 2009 

Khuyến cáo của WHO đối với điều trị bằng chất đối kháng naltrexone. 

Với những bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện không bắt đầu điều trị bằng thuốc đồng vận opioid, 
phương pháp dược học sử dụng chất đối kháng naltrexone nên được cân nhắc sau khi họ đã cai nghiện 
hoàn toàn. 

WHO, 2009 
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Các chất kích thích thần kinh như amphetamine và cocain là một trong những chất được 
sử dụng phổ biến nhất và cũng là chất gây nghiện phi pháp có vấn đề nhất ở nhiều nơi trên 
thế giới. Đến nay, chưa có thuốc nào chứng minh được hiệu quả liên tục trong điều trị rối 
loạn sử dụng chất kích thích thần kinh. Hiện nay, người ta chủ yếu sử dụng thuốc để xử lý 
các rối loạn tâm thần xảy ra đồng thời và hội chứng cai. 

 

Khi theo dõi một hội chứng cai chất kích thích, các thuốc điều trị triệu chứng có thể được 
sử dụng để điều trị hội chứng cai khi cần (như chống nôn, chống tiêu chảy, giảm đau, an 
thần). Tuy vậy, bác sĩ nên chỉ định các loại thuốc này trong khoảng thời gian ngắn và theo 
dõi chặt chẽ phản ứng điều trị vì nguy cơ dung nạp và lạm dụng thuốc có thể phát triển khi 
sử dụng thuốc trong thời gian dài. 

 

Thuốc chống loạn thần và thuốc an thần có thể được sử dụng để xử lý các triệu chứng thần 
kinh do phê thuốc cấp tính các chất kích thích thần kinh. Hơn một nửa số bệnh nhân với 
chứng rối loạn sử dụng chất kích thích thần kinh đều xuất hiện rối loạn tâm thần nghiêm 
trọng xảy ra đồng thời (như rối loạn trầm cảm nguy hiểm, rối loạn lưỡng cực, hoặc tâm thần 
phân liệt) các loại thuốc điều hướng tâm thần phù hợp đóng vai trò quan trọng trong điều trị 
rối loạn sử dụng chất kích thích thần kinh. Thường thì bệnh nhân với chứng rối loạn này 
cũng xuất hiện rối loạn sử dụng chất gây nghiện khác (như nghiện rượu hay nghiện chất 
dạng thuốc phiện) cần được chữa trị bằng tiếp cận dược lý cũng như tâm lý xã hội. 

  

 

Điều trị dược lý đối với rối loạn sử dụng cần sa  

Cho đến nay, điều trị dược lý đối với rối loạn sử dụng cần sa vẫn chưa được chấp nhận và 
điều trị tâm lý xã hội vẫn là hướng tiếp cận cơ bản. Nếu theo dõi hội chứng cai cần sa thì 
thấy thuốc điều trị triệu chứng có thể được sử dụng để xử lý hội chứng cai khi cần (như 
chống nôn, chống tiêu chảy, giảm đau, an thần), tuy nhiên, bác sĩ lâm sàng chỉ nên kê toa 
những thuốc này trong thời gian ngắn và theo dõi chặt chẽ phản ứng điều trị vì nguy cơ 
dung nạp và lạm dụng thuốc có thể phát triển khi dùng thuốc trong thời gian dài. 

 

Dược liệu pháp đối với rối loạn tâm thần phối hợp 

Nhiều bệnh nhân với chứng rối loạn sử dụng ma túy cũng có thể trải qua rối loạn tâm thần 
phối hợp như trầm cảm, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, mất trí, hoặc loạn tinh thần. 

Ngay sau khi ngưng sử dụng ma túy, nhiều bệnh nhân trải qua triệu chứng thần kinh như 
lo âu hay mất ngủ - những triệu chứng này có thể được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, 
thuốc ngủ an thần như benxodiazepine nên được dùng thận trọng ngay từ lần điều trị đầu 
tiên vì chúng có khả năng gây nghiện cao. Thay vào đó, các loại thuốc khác như thuốc an 
thần chống trầm cảm hay thuốc an thần kinh liều thấp cần được xem xét như một liệu pháp 
bổ sung bên cạnh điều trị tâm lý xã hội và hành vi. 

 

Khuyến cáo của WHO về điều trị lệ thuộc chất kích thích thần kinh 

Không được dùng thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương Dexamphetamine trong điều trị rối loạn do sử 
dụng chất kích thích tại các cơ sở y tế không chuyên. 

mhGAP, 2012 
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3.4.9 Quản lý phục hồi và hỗ trợ xã hội 

 

Quản lý phục hồi phối hợp một loạt các hoạt động có tác dụng thúc đẩy và tăng cường nội 
và ngoại lực nhằm giúp bệnh nhân quản lý tự nguyện và chủ động các vấn đề liênquan tới 
ma túy và tái nghiện. Một số hoạt động này có thể đã có trong bối cảnh gia đình, hàng xóm, 
cộng đồng của bệnh nhân trong khi những hoạt động khác cần được triển khai. Những nhân 
tố và hoạt động sau đây làm gia tăng tái hòa nhập xã hội và tận dụng cơ hội phục hồi và 
làm thuyên giảm ổn định triệu chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện: 

• Củng cố khả năng hồi phục, tự chủ, và tự tin của bệnh nhân trong quản lý các thử 
thách và căng thẳng hàng ngày trong khi duy trì cam kết phục hồi và tránh tái nghiện 

• Mạng xã hội hỗ trợ (bạn đồng hành, người thân, bạn bè) có thể theo dõi sự ổn định 
của phục hồi, kiêng cữ thuốc, và tuân thủ điều trị. 

• Chỗ ở ổn định 

• Công việc có ý nghĩa với đánh giá cao ở nơi làm việc thay cho kỳ thị và phân biệt đối 
xử  

• Tham gia với các cá nhân, mạng lưới bạn bè, và đồng nghiệp - những người đã từng 
có quy tắc định hướng cai nghiện và hỗ trợ các mục tiêu hồi phục  

• Sự tham gia chính trị, hoạt động nhân đạo, hay tinh thần giúp nhận thức được ý 
nghĩa cuộc sống thay vì những căng thẳng và phát triển nhiều mục tiêu lớn hơn trong 
đời.  

• Sự tham gia và tái hòa nhận xã hội trong hoạt động giáo dục và nghề nghiệp, trong 
đó có sự tham gia tình nguyện hoặc tham gia vào cộng đồng  

• Xử lý các rắc rối về pháp lý và vấn đề tài chính 

• Chủ động tham gia vào các nhóm tự lực, nhóm tôn giáo hoặc các nhóm hỗ trợ khác 
 

 

3.4.10 Đánh giá độ tin cậy của bằng chứng  

 

• Nhiều thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCTs) so sánh các cách tiếp cận khác nhau 
với phương pháp hỗ trợ tâm lý xã hội, tuy nhiên, hầu hết đều không đủ bằng chứng 
để chứng minh sự khác biệt. Một số ít các thử nghiệm cho thấy một số cách tiếp cận 
tốt hơn so với chờ đợi không áp dụng phương pháp nào, hoặc một số cách tiếp cận 
này tốt hơn các cách tiếp cận khác, và một số cách tiếp cận tương đương với các 
cách tiếp cận khác đều cho thấy hiệu quả (xem chi tiết tại Đánh giá chương trình 
mhGAP).  

• Các RCTs đưa ra bằng chứng rằng hỗ trợ tâm lý xã hội kết hợp với điều trị duy trì 
bằng thuốc đồng vận opioid (OAMT) tốt hơn so với chỉ điều trị bằng thuốc4.  

                                            
4 WHO 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q5.pdf?ua=1  
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/substance_abuse/q4/en/  
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
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• RCTs đưa ra bằng chứng mạnh mẽ về lợi ích của duy trì bằng thuốc đồng vận 
methadone và buprenorphine, và hiệu quả của methadone và buprenorphine trong 
cai nghiện5.  

• Có một bằng chứng không thuyết phục về lợi ích của dùng chất đối kháng naltrexone 
qua đường uống để điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện6.  

 

 

3.4.11 Khuyến nghị đối với dịch vụ điều trị ngoại trú 

 

Bệnh nhân và người nhà được cung cấp thông tin về phương tiện cấp cứu 24 giờ khi đang 
điều trị ngoại trú. 

Quản lý điều trị ngoại trú rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện 

• Các dịch vụ cai nghiện opioid cần tích hợp điều trị hội chứng cai và các lựa chọn 
điều trị liên tục khác. 

• Các lựa chọn điều trị dược lý thiết yếu phải bao gồm điều trị duy trì bằng thuốc đồng 
vận và dịch vụ quản lý cai nghiện. Ít nhất, điều trị phải gồm hoặc là đồng vận 
methadone hoặc buprenorphine và quản lý cai nghiện ngoại trú. 

• Các lựa chọn điều trị dược lý phải bao gồm cả methadone và buprenorphine cho 
phương pháp điều trị duy trì bằng thuốc đồng vận và cai nghiện opioid, và chất đồng 
vận alpha-2 cho cai nghiện opioid, thuốc naltrexone cho dự phòng tái nghiện, và 
naloxone cho điều trị sốc quá liều. 

• Bệnh nhân có thể mang thuốc về nhà khi liều dùng và tình hình xã hội ổn định, và 
khi có rủi ro thấp về việc chuyển hướng sang các mục đích không chính đáng. 

• Cho xuất viện bắt buộc được khẳng định là nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và 
các bệnh nhân khác, nhưng việc không tuân thủ quy tắc chương trình không nên là 
lý do cho xuất viện bắt buộc. Trước khi cho bệnh nhân xuất viện không tự nguyện, 
phải thực hiện các biện pháp phù hợp để cải thiện tình hình, như đánh giá lại phương 
pháp điều trị đang được sử dụng. 

• Có phòng thí nghiệm và các cơ sở khác để theo dõi sự tiến bộ và tuân thủ điều trị 
đang được thực hiện. 

• Có các tiêu chí rõ ràng về quản lý tình huống rủi ro cụ thể (như phê thuốc, khả năng 
tự tử. 
 

Đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị 

• Lựa chọn điều trị đối với một cá nhân phải dựa trên đánh giá chi tiết về nhu cầu điều 
trị, sự phù hợp của phương pháp điều trị để đáp ứng các nhu cầu trên (đánh giá về 
sự phù hợp phải dựa trên bằng chứng), sự chấp thuận của bệnh nhân, và liệu 
phương pháp điều trị đó có sẵn hay không. 

                                            
5 WHO 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
6 WHO 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
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• Phải có xét nghiệm HIV tự nguyện và các bệnh lây nhiễm phổ biến khác như một 
phần của đánh giá cá nhân, được thực hiện bằng tham vấn trước và sau khi xét 
nghiệm. 

• Lý tưởng nhất, tất cả các bệnh nhân phải được xét nghiệm ở giai đoạn đánh giá đầu 
tiên đối với lần sử dụng ma túy gần nhất. 

• Kế hoạch điều trị phải có tầm nhìn dài hạn. 
• Phải lập kế hoạch kết hợp cai nghiện các chất dạng thuốc phiện với điều trị liên tục. 

Phạm vị dịch vụ được cung cấp 

• Các lựa chọn điều trị dược lý phải bao gồm cả methadone và buprenorphine đối với 
điều trị duy trì bằng chất đồng vận và cai nghiện, đồng vận alpha-2 cho cai nghiện, 
chất naltrexone cho dự phòng tái nghiện, và naloxone cho điều trị sốc quá liều. 

• Phải có hàng loạt các can thiệp tâm lý xã hội có cấu trúc tùy theo nhu cầu của bệnh 
nhân. Những can thiệp này có thể bao gồm - nhưng không giới hạn -các hình thức 
khác nhau của tham vấn và liệu pháp tâm lý, và hỗ trợ các nhu cầu xã hội như nhà 
ở, việc làm, giáo dục, phúc lợi, và các vấn đề pháp lý. 

• Cần cung cấp điều trị tâm lý xã hội và tâm thần tại chỗ cho các bệnh nhân với các 
chứng tâm thần đồng thời. 

Điều trị các bệnh đồng phát 

• Vì có một số lượng lớn các bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện bị hoặc là HIV, 
viêm gan, hoặc lao, nên điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải lồng ghép với các 
dịch vụ y tế để xử lý các bệnh trên. 

• Với bệnh nhân bị lao, viêm gan hoặc HIV và nghiện chất dạng thuốc phiện, chất đồng 
vận opioid phải được thực hiện kết hợp với điều trị y tế; không cần chờ đến lúc kiêng 
opioid rồi mới dùng thuốc chống lao, điều trị viêm gan hoặc thuốc kháng virut. 

• Dịch vụ điều trị cần cung cấp vắc xin viêm gan B cho tất cả các bệnh nhân nghiện 
chất dạng thuốc phiện. 

• Phải có đánh giá gián đoạn và đánh giá liên tục đối với quá trình và kết quả của 
phương pháp điều trị được thực hiện. 

 

Trang bị nhân sự  
 

• Cơ sở y tế phải có một hệ thống đảm bảo việc tuyển chọn, tuyển dụng, và đào tạo 
nhân viên phù hợp với các quy phạm pháp luật hiện có và quy định nội bộ đã được 
thiết lập. 

• Cơ sở phải có các quy định rõ ràng để nhân viên tuân theo trong trường hợp pháp 
luật còn quá chung chung. 

• Cấu trúc và quản lý của tổ chức phải được định rõ, với yêu cầu năng lực và trách 
nhiệm rõ ràng cho mỗi vị trí công việc. 

• Cơ sở y tế phải xác định rõ cấu trúc và nhu cầu nhân sự, cũng như hồ sơ công việc 
và trình độ chuyên môn của nhân viên, có tính đến nhu cầu và số lượng bệnh nhân 
hiện có tại cơ sở. Việc sắp xếp và bổ sung nhân sự phải tương xứng với các nhu 
cầu trên. 

• Phòng ngừa rủi ro trong công việc phải được đảm bảo. 

• Những trường hợp người lao động vi phạm quyền của bệnh nhân và các giải pháp 
xử lý được đưa ra phải được lưu vào hồ sơ nhân sự. 
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• Chăm sóc chuyên môn (y khoa, tâm lý, trị liệu tâm lý, xã hội, giáo dục v.v) luôn phải 
được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có bằng cấp và giấy phép hành nghề liên quan. 

 
Xuất viện, chăm sóc sau khi ra viện, và chuyển tiếp  
 

• Phải có tiêu chí rõ ràng về việc trục xuất bệnh nhân do vi phạm các quy định trong 
điều trị, bạo lực, tiếp tục sử dụng các loại thuốc không theo chỉ định của bác sĩ v.v.. 

• Cho xuất viện bắt buộc được khẳng định là nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và 
các bệnh nhân khác, nhưng việc không tuân thủ quy tắc chương trình không nên là 
lý do cho xuất viện bắt buộc. Trước khi cho bệnh nhân xuất viện không tự nguyện, 
phải thực hiện các biện pháp phù hợp để cải thiện tình hình, như đánh giá lại phương 
pháp điều trị đang được sử dụng. 

• Phải có tiêu chí rõ ràng về quản lý tình huống rủi ro cụ thể (như phê thuốc, khả năng 
tự tử). 

• Khảo sát tỉ mỉ các kế hoạch chăm sóc trong đó đưa ra các lộ trình thay thế có thể 
phải thực hiện trong trường hợp kế hoạch ban đầu thất bại một phần hoặc hoàn toàn, 
hoặc phải đưa bệnh nhân ra khỏi dịch vụ điều trị. 
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3.5 Điều trị nội trú dài hạn 
 

 

3.5.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả mô hình  

 

Điều trị nội trú rối loạn sử dụng ma túy tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, đã được 
phát triển độc lập với nhiều thiết lập khác nhau. Điều trị nội trú nhằm mục đích thúc đẩy thay 
đổi trong điều trị phải được phân biệt rõ việc sắp xếp các hỗ trợ mà hoạt động trước tiên 
như can thiệp về chỗ ở chứ không phải cung cấp là một điều trị tích cực 

 

Việc điều trị nội trú dài hạn có thể được thực hiện ở bệnh viện, điển hình là bệnh viện tâm 
thần, hoặc trong một cộng đồng trị liệu (TC). Cộng đồng trị liệu - một hỗn hợp của liệu pháp 
và đời sống cộng đồng - được phát triển từ chương trình cộng đồng không ma túy với một 
triết lý hỗ trợ lẫn nhau. Các mô hình khác của điều trị nội trú dài hạn đã được triển khai để 
giải quyết cụ thể hơn các vấn đề rối loạn sức khỏe tâm thần đồng thời, và đặc trưng của 
các phòng khám y khoa và tâm thần với liệu pháp tâm lý, liệu pháp gia đình, và các can 
thiệp dược lý được lồng ghép. 

 

Lưu lại lâu dài trong một cơ sở nội trú cho phép bệnh nhân thoát khỏi môi trường hỗn loạn 
và căng thẳng bên ngoài - những thứ có thể góp phần vào việc sử dụng ma túy của họ. 
Trong một môi trường điều trị không ma túy, và thường là không rượu, bệnh nhân không 
còn tiếp xúc với những tâm trạng hay tín hiệu thường dẫn đến hành vi tìm kiếm ma túy và 
có thể dễ dàng duy trì việc kiêng thuốc và hành động hướng tới phục hồi. 

 

Không phải mọi cơ sở nơi bệnh nhân rối loạn sử dụng ma túy sống cùng nhau đang nỗ lực 
tạo ra một môi trường hỗ trợ lẫn nhau đều nhất thiết phải đủ điều kiện của một cơ sở chăm 
sóc y tế. Tuy nhiên, một khi một cơ sở nào đó tuyên bố cung cấp các dịch vụ chăm sóc y 
tế, một khi cơ sở đó chấp nhận các nguồn tài trợ vì mục đích điều trị, thì nó là một cơ sở 
chăm sóc y tế theo định nghĩa, và như vậy, nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cơ sở chăm 
sóc y tế. Đặc trưng duy nhất của cộng đồng điều trị là khi nó vừa đảm bảo tiêu chuẩn của 
một cơ sở chăm sóc y tế, nó vừa duy trì các mặt ít có lợi chính thức cho đời sống cộng 
đồng. 

 

Cộng đồng điều trị (TC) sử dụng toàn bộ cộng đồng trong chương trình, bao gồm các bệnh 
nhân khác, nhân viên, và bối cảnh xã hội, như các hợp phần tích cực của việc điều trị. Môi 
trường “không ma túy” nghĩa là mọi cư dân của nó đồng tình không mang hay sử dụng ma 
túy (kể cả rượu) khi sống trong cộng đồng đó. 

 

Mặc dù các mô hình điều trị nội trú dài hạn chỉ bao gồm các phương pháp điều trị tâm lý xã 
hội, các cách tiếp cận hiện đại có thể tham gia vào việc sử dụng thuốc để giảm thèm nhớ 
ma túy và quản lý các triệu chứng tâm thần đồng thời. 

 

Trọng tâm của việc điều trị là các kĩ năng học hỏi để kiểm soát thèm nhớ và phát triển các 
kĩ năng tương tác mới, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nói chung, và nâng cao lòng tự 
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trọng. Chương trình điều trị nội trú dài hạn có các quy định và hoạt động được thiết kế nhằm 
giúp bệnh nhân xem xét cách suy nghĩ và hành vi bất thường và hỗ trợ họ áp dụng các 
cách mới hiệu quả hơn để tương tác với người khác. Các dịch vụ toàn diện bao gồm kĩ 
năng nghề, đào tạo việc làm, và điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần có thể được cung cấp 
trong cơ sở nội trú. 

  

Chăm sóc chuyên sâu và chăm sóc có hỗ trợ mà bệnh nhân trải nghiệm trong điều trị nội 
trú thể hiện phản ứng thích hợp đối với những cá nhân có tiền sử không được cha mẹ chăm 
sóc đầy đủ, đời sống tình cảm bị bỏ mặc, bị lạm dụng thể xác hay tình dục, chấn thương, 
bạo lực lẫn nhau và bị xã hội loại bỏ. Thêm vào đó, các hoạt động có cấu trúc và quy định 
của chương trình nội trú giúp bệnh nhân phát triển khả năng kiểm soát xung đột tốt hơn và 
không vội thỏa mãn trong khi học hỏi các kĩ năng để giải tỏa tâm trạng thất vọng và đối phó 
với căng thẳng trong cuộc sống. Thực hiện các cam kết cụ thể giúp phát triển trách nhiệm 
cá nhân và đánh giá tiến bộ của từng người với những thành tích đo lường được. 

 

Mặc dù mô hình cộng đồng điều trị là một trong những mô hình lâu đời nhất trong điều trị 
rối loạn sử dụng chất gây nghiện, và đã được chấp nhận rộng rãi ở nhiều nước, nhưng lại 
là một mô hình rất khó đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng. Ví dụ, Tạp chí Cochrane 
về Cộng đồng điều trị đã phát hiện ra bằng chứng củng cố rằng mô hình này chỉ hiệu quả 
trong hệ thống trại giam, và hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nào của WHO về mô hình này.  
Không đánh giá về tính hiệu quả của phương pháp cộng đồng điều trị trong so sánh với các 
mô hình điều trị khác, chương này sẽ vạch ra các tiêu chuẩn mong đợi đối với điều trị nội 
trú dài hạn, trong đó có mô hình cộng đồng điều trị. 

 

 

3.5.2 Nhóm đối tượng đích 

 

Những bệnh nhân không có khả năng duy trì kiêng cữ ở bên ngoài môi trường cấu trúc để 
cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, hoặc để tham gia vào tái hòa nhập xã hội và y tế. 
Chương trình nội trú dài hạn là phù hợp nhất với những người cần điều trị chuyên sâu và 
liên tục để giải quyết các vấn đề của toàn thân, đặc biệt tập trung vào quản lý các vấn đề 
tâm lý xã hội phức tạp liên quan đến nghiện, và bắt đầu các thay đổi trong nhiều lĩnh vực 
của đời sống để chuyển dần sang quá trình hồi phục. 

 

 

Chỉ định điều trị nội trú dài hạn đối với những cá nhân sau:  

 

• Trải qua các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ma túy có ảnh hưởng đến học tập, 
công việc, và quá trình tái hòa nhập xã hội,   

• Những người có tiền sử điều trị không thành công, người không đáp ứng được điều 
trị dược lý và tâm lý xã hội tại các cơ sở điều trị ngoại trú hay nội trú ngắn hạn, 

• Bị ảnh hưởng bởi rối loạn sức khỏe tâm thần đồng thời nghiêm trọng có ảnh hưởng 
đển an toàn và sức khỏe của họ nếu ở ngoài môi trường cấu trúc (những người cần 
phải nhập viện), 
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• Với nguồn lực cá nhân hạn chế, 

• Với các vấn đề gia đình xã hội và hỗ trợ xã hội hạn chế,  

• Những người bị cô lập hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội, 

• Những người gặp khó khăn trong việc cắt quan hệ với các nhóm tội phạm và mạng 
lưới buôn bán ma túy,  

• Những người nhận ra nhu cầu thực sự và chuẩn bị để thay đổi phong cách sống và 
đạt được những kỹ năng mới 

 

3.5.3 Mục tiêu 

 

Mục tiêu chính của điều trị nội trú dài hạn đối với bệnh nhân là: 

• Giảm nguy cơ tái nghiện chủ động  

• Điều trị rối loạn tâm thần và rối loạn nghiện có dùng thuốc và liệu pháp tâm lý xã hội 

• Phát triển kĩ năng đối phó với thèm nhớ thuốc và những căng thẳng trong cuộc sống khi 
không có thuốc 

• Cải thiện sức khỏe bản thân và môi trường gia đình, công việc, và các hoạt động xã hội 

• Phát triển các mối quan hệ cá nhân hiệu quả với bệnh nhân khác và với nhân viên điều 
trị trong khi tiếp thu các kỹ năng xã hội mới, có được sự tự tin và nhận được đánh giá 
cao đối với các hành vi tích cực 

• Phát triển kỹ năng giao tiếp và tương tác cá nhân để thiết lập mạng lưới bạn bè những 
người đang kiêng ma túy 

• Có được lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng tốt, thói quen ngủ/thức ổn định, theo 
dõi sức khỏe thường xuyên và tuân thủ điều trị 

• Hoàn thiện việc học tập và phát triển các kỹ năng nghề để dần lấy lại khả năng kiểm 
soát cuộc đời khi họ quay trở lại với cộng đồng 

 

 

3.5.4 Cách tiếp cận điều trị 

 

Các chương trình điều trị dài hạn có thể thay đổi theo các cách tiếp cận được áp dụng. Việc 
điều trị có thể bắt đầu với giai đoạn cai nghiện, hoặc có thể cai nghiện trước khi nhập viện. 
Thường thì phương pháp TCs gồm sự kết hợp của can thiệp nhóm và can thiệp cá nhân, 
với các thành viên cộng đồng chia sẻ nhiệm vụ hàng ngày cũng là một dạng của liệu pháp 
này. Các can thiệp được đưa ra khác nhau và có thể dựa trên phương pháp 12 bước cai 
nghiện hoặc nhóm cai rượu ẩn danh, tiếp cận tâm lý xã hội có cấu trúc như CBT, hoặc cách 
tiếp cận ít được xác định như nhóm trí tuệ tập thể. Trong khi bệnh nhân thường hỗ trợ lẫn 
nhau, hấu hết các cộng đồng trị liệu chỉ cung cấp có giới hạn các phản hồi quan trọng. 

  

 

 

3.5.5 Các phương pháp điều trị  

 

Đánh giá 
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Một cuộc họp ban đầu cho phép nhân viên làm quen với các bệnh nhân tương lai, và bệnh 
nhân tương lai thì làm quen với chương trình nội trú. Đây là bước đầu tiên trong quá trình 
phát triển liên minh điều trị. Trong cuộc họp, bệnh nhân tương lai là người quyết định liệu 
họ có tham gia vào chương trình hay không, và phía chương trình quyết định liệu họ có 
chấp nhận bệnh nhân hay không. Một cuộc phỏng vấn ban đầu qua điện thoại có thể được 
thực hiện trước khi tiến hành đánh giá trực tiếp cá nhân. 

 

Chương trình điều trị nội trú phải tiến hành đánh giá toàn diện về tâm lý xã hội và y khoa 
đối với từng bệnh nhân tham gia vào chương trình để xác định nhu cầu của từng người và 
xem xét tính ổn định của bệnh nhân trong chương trình điều trị cụ thể. Bệnh nhân với các 
vấn đề sức khỏe tâm thần và thể chất đáng lo ngại có thể cần một cơ sở điều trị với việc 
cung cấp dịch vụ chăm sóc y khoa và tâm thần phù hợp. 

 

Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhu cầu cá nhân và thuốc dùng cho bệnh nhân phải được đưa 
ra thảo luận với các cơ quan tham vấn, với bác sĩ y khoa của bệnh nhân, trong đó bao gồm 
cả kế hoạch cai nghiện, nếu cần. 

 

Kế hoạch điều trị phải được xây dựng dựa trên đánh giá tổng thể, phải bao gồm các công 
cụ và thủ tục đạt chuẩn như phiếu đánh giá mức độ nghiện ma túy (ASI) hay bảng phỏng 
vấn chẩn đoán quốc tế tổng hợp về lạm dụng ma túy (CIDI-SAM) 

 

Những nội dung sau là rất quan trọng trong đánh giá:  

• Điều trị ngắn hạn và dài hạn đã tham gia trước đây và quan điểm về các điều trị đó  

• Sức khỏe tổng quát, bao gồm quan ngại về tình hình sức khỏe hiện tại, khiếm 
khuyết về thể chất, cảm giác, hoặc nhận thức 

• Sức khỏe tâm thần, bao gồm tiền sử chấn thương và lạm dụng (về thể xác, tinh 
thần, và tình dục), bạo lực và nguy cơ tự tử, chức năng tâm lý xã hội và tương tác 
cá nhân hiện thời 

• Hoàn cảnh sống hiện tại, trong đó có chỗ ở và nhà ở an toàn, hệ thống hỗ trợ tại 
nhà  

• Đời sống gia đình, gồm các mối quan hệ với gia đình, dòng họ, bạn tình, con cái  

• Quan hệ bạn bè, gồm mạng lưới quan hệ đồng đẳng, ảnh hưởng tích cực hay tiêu 
cực, và những người hỗ trợ trạng thái tỉnh táo lâu dài 

• Giáo dục và công việc, bao gồm sơ yếu lí lịch khi đi học và đi làm, mức độ và nhu 
cầu đào tạo nghề, thu nhập (hợp pháp và không hợp pháp)  

• Các vấn đề pháp lý, như hoạt động tội phạm và liên hệ với sử dụng ma túy  

• Hoạt động giải trí và sở thích  
 

Thời gian dài và sắp xếp của cơ sở nội trú tạo ra cơ hội cho đánh giá hoàn toàn. Nó cũng 
cho phép đánh giá sau kỳ kiêng thuốc đầu tiên, đảm bảo rằng việc đánh giá không bị ảnh 
hưởng bới phê thuốc hay hội chứng cai và bệnh nhân hiểu hết về tính chất của điều trị và 
có thể hoàn toàn đồng ý với các nội dung. Chung sống cùng bạn đồng đẳng và nhân viên 
cho phép đánh giá tính khí và đặc điểm cá nhân - điều này rất hữu ích cho việc cá nhân 
hóa điều trị. 
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Mỗi chương trình cần có văn bản chính thức khi bệnh nhân vào viện để đảm bảo rằng việc 
tham gia chương trình là hoàn toàn tự nguyện và được bệnh nhân xác nhận trên giấy.  Một 
văn bản chính thức như vậy cần mô tả rõ các tiêu chí về điều kiện gia nhập và bị loại ra. 
Ngoài ra, chương trình phải có các thủ tục định hướng/gia nhập bằng văn bản, dành cho 
các bệnh nhân sắp vào. Trong thủ tục gia nhập, bệnh nhân mới phải được thông tin đầy đủ 
và được nhận thông tin ở dạng văn bản về chương trình như mục tiêu, phương pháp điều 
trị được sử dụng, và các quy định của chương trình. Bệnh nhân phải được thông báo về 
nghĩa vụ, quyền lợi của họ và các chi tiết liên quan đến sự riêng tư, không phân biệt đối xử, 
và bảo mật. Bệnh nhân phải được thông báo về vai trò của các nhân viên, triết lý điều trị cơ 
bản, và các quy định liên quan đến giao tiếp với người ngoài chương trình và khách đến 
thăm. Cuối cùng là thảo luận về chi tiết hành chính (như chi phí chương trình và phương 
pháp thanh toán). Nhân viên của cơ sở cũng phải nắm được các vấn đề về văn bản giữa 
hai bên và thủ tục khi gia nhập. 

 

Không được chương trình điều trị tiếp nhận 

Nếu một bệnh nhân tiềm năng không được chương trình chấp nhân, phải có một giải thích 
đầy đủ bằng lời nguyên nhân vì sao họ bị từ chối và nếu có thể (và không vi phạm quyền 
bảo mật của bệnh nhân) gửi văn bản giải thích tới cơ sở đã giới thiệu đến. Nếu một bệnh 
nhân không được chấp nhận, phải giới thiệu bệnh nhân tới cơ sở phù hợp. Nhân viên đánh 
giá phải biết các dịch vụ thay thế thích hợp để giới thiệu với sự trợ giúp của mạng lưới các 
dịch vụ đã được thiết lập từ trước. 

 

 

Tham gia điều trị  

Mức độ tham gia điều trị cao có thể ảnh hưởng tích cực đến kết quả điều trị. Các biến số 
thúc đẩy việc duy trì điều trị bao gồm:  

•  Mức động lực trước khi điều trị  

•  Mức tiêu thụ ma túy hay rượu trước khi điều trị  

•  Số lần bị bắt giữ trước khi điều trị  

•  Sức mạnh của phối hợp liệu pháp điều trị  

•  Nhận thức được sự giúp ích của dịch vụ điều trị và ích lợi của điều trị  

•  Sự thấu cảm của nhân viên 

•  Bao gồm tập huấn dự phòng tái nghiện  
 

Trong ba tuần đầu tiên và nhất là trong suốt ngày đầu tiên của điều trị, nguy cơ bỏ điều trị 
và tái nghiện là cao nhất. Vì vậy, quan trọng là bệnh nhân nhận được sự quan tâm riêng 
tập trung vào tăng cường động lực để ở lại điều trị. Đặc biệt là trong giai đoạn này, bệnh 
nhân có thể tiếp tục gặp phải căng thẳng tâm lý liên quan đến cai nghiện kéo dài (như mất 
ngủ, lo lắng, dễ cáu giận, thèm ma túy), không chắc chắc về việc bỏ ma túy và có thể rất 
khó khăn để thích nghi với các quy định của chương trình. Buổi cung cấp thông tin ban đầu 
nên bao gồm các chủ đề như: triết lý và mong đợi của chương trình cũng như cách tiếp cận 
điều trị và phục hồi, duy trì chương trình và các kết quả sức khỏe, và thường xuyên giải 
quyết những lo ngại mà bệnh nhân thường gặp trong những giai đoạn đầu khi điều trị. 
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Để giải quyết việc bệnh nhân còn chưa có động lực rõ ràng và mơ hồ về chương trình điều 
trị, nhân viên của chương trình phải:  

• Mang lại một bầu không khí thân thiện và dễ chịu  

• Thiết lập một liên minh điều trị dựa trên sự tin tưởng từ đầu quá trình điều trị 

• Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu điều trị để tối đa hóa việc tham gia điều trị 

• Tập trung vào các mối quan tâm trực tiếp của bệnh nhân, không phải mối quan tâm từ 
phía chương trình  

• Cung cấp hỗ trợ chuyên sâu trong suốt 72 giờ đầu tiên của điều trị bằng theo dõi chặt 
chẽ, tăng cường tương tác tổng quát và sử dụng “hệ thống bạn bè” (ghép nhóm hai 
người bệnh nhân mới với bệnh nhân cũ) 

• Thể hiện sự quan tâm và tôn trọng trong tất cả mọi khía cạnh của chương trình điều 
trị, vì đối đầu giữa các bên thường gây ra tức giận và khiến bệnh nhân bỏ chương trình 
từ sớm. 

• Đưa ra phản hồi khách quan về các vấn đề và quá trình thay đổi nhằm thúc đẩy lòng 
tin và sự tin cậy  

• Xây dựng các chiến lược tạo động lực với sự tập trung vào từng bệnh nhân 

• Xây dựng các mục tiêu điều trị thực tế và mang tính cá nhân hóa phản ánh những 
bước thay đổi của bệnh nhân và có sự linh hoạt để thay đổi khi bệnh nhân tiến triển tốt  

• Tạo ra một nhận thức về sự không giống nhau giữa các bệnh nhân, nhất là trong quá 
trình điều trị nhóm.  

• Định ra đa chiến lược đối với bệnh nhân gặp phải nhiều vấn đề  

• Can thiệp sớm để giảm sự nhầm lẫn và làm rõ các mong đợi và vai trò  

• Quản lý bệnh nhân để cung cấp sự hỗ trợ liên tục, toàn diện và mang tính cá nhân hóa 

• Phát triển kĩ năng quản lý các mối quan hệ sau khi ra viện 
 
Can thiệp trị liệu 

Một chương trình điều trị nội trú dài hạn (chủ yếu dựa trên mô hình cộng đồng điều trị) ít 
nhất phải cung cấp một môi trường không ma túy và không rượu, một loạt các buổi họp 
nhóm thường xuyên (như họp buổi sáng, nhóm không đối đầu, nhóm đặc thù cho bệnh 
nhân nữ, nhóm đánh giá đồng đẳng) và cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cá nhân nếu cần. 
Chương trình nội trú ở bệnh viện phải cung cấp chăm sóc y tế và tâm thần, trị liệu cá nhân 
và trị liệu nhóm, và can thiệp có sự tham gia của người nhà bệnh nhân. 

 

Chương trình điều trị nội trú dài hạn có thể bao gồm một loạt các phương thức trị liệu như 
can thiệp tâm lý xã hội cá nhân và nhóm, tập huấn kỹ năng sống, đào tạo nghề, giáo dục 
và các hoạt động giải trí. Can thiệp dựa trên bằng chứng được sử dụng thường xuyên trong 
điều trị ngoại trú cũng có thể được điều chỉnh và sử dụng trong điều trị nội trú dài hạn. Các 
phương pháp điều trị tâm lý xã hội đặc biệt có thể sử dụng bao gồm: Liệu pháp nhận thức 
hành vi, Liệu pháp tăng cường động lực, và Tập huấn các kĩ năng xã hội. Chương trình 
phòng ngừa tái nghiện có cấu trúc là thiết yếu trong giai đoạn chuẩn bị cho bệnh nhân tái 
hòa nhập vào cộng đồng. Can thiệp trị liệu như liệu pháp nghệ thuật và sang tạo, chuyển 
động trị liệu, dùng thuốc, hoạt động thư giãn và thể chất (như tập thể dục và các nhóm thể 
thao) có thể giúp bệnh nhân khám phá và phát triển các hoạt động sáng tạo và giải trí mới, 
điều này giúp hỗ trợ phục hồi nếu được tiếp tục thực hiện sau khi bệnh nhân trở về với cộng 
đồng. 
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Vì việc làm là thiết yếu trong quá trình tái hòa nhập và phục hồi, bệnh nhân thường chuẩn 
bị cho công việc với các tập huấn về giáo dục, dịch vụ nghề nghiệp và đào tạo việc làm. 
Dịch vụ nghề nghiệp bao gồm tư vấn việc làm, hướng dẫn phỏng vấn xin việc, viết thư xin 
việc và đơn xin việc/dịch vụ sắp xếp việc làm. Đào tạo việc làm cho phép bệnh nhân học 
hỏi các kĩ năng và phát triển sự tự tin của bản thân. Các hoạt động việc làm và học tập, là 
can thiệp trị liệu kết hợp với các phương pháp khác, để chuẩn bị cho bệnh nhân trở lại với 
cộng đồng. 

  

Tương tự ở các phương thức điều trị khác, cần phải tránh mọi thủ thuật nhạo báng và các 
va chạm lỗ mãng bằng lời, trừng phạt hoặc hạn chế (gồm cả giam giữ về mặt thể chất), 
tránh các cách tiếp cận như điều trị phản xạ hay sốc, hay bất cứ loại can thiệp nào khác 
làm tổn hại đến sự an toàn và nhân phẩm của cá nhân. 

 

Thời gian điều trị  

Một khoảng thời gian và cường độ điều trị đủ mạnh làm tăng cơ hội cho mọi sự thay đổi 
hành vi được củng cố và tiếp thu, và bệnh nhân sẽ được chuẩn bị đầy đủ để sống mà không 
có ma túy trong cộng đồng của mình. Thời gian điều trị cần đạt tới mốc này ở từng bệnh 
nhân là khác nhau, tuy nhiên bệnh nhân điều trị ít nhất 3 tháng thường có kết quả tốt hơn. 

 

3.5.6 Các yêu cầu cụ thể trong chương trình 

 

Chương trình cung cấp điều trị nội trú dài hạn dành cho bệnh nhân bị rối loạn sử dụng ma 
túy cần bao gồm những yếu tố sau:  

• Đánh giá toàn diện về y khoa và tâm lý xã hội khi bệnh nhân nhập viện 

• Kế hoạch điều trị đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cá nhân  

• Quy định của chương tình phải bao gồm các thủ tục rõ ràng khi nhập viện, ra viện, và 
hậu quả của những hành vi tiêu cực 

• Văn bản giữa hai bên nêu rõ các thủ tục, dịch vụ và các chính sách quy định điều trị, 
cũng như mong đợi của chương trình đối với bệnh nhân  

• Đánh giá tiến bộ của bệnh nhân trong điều trị, và đánh giá lâm sàng liên tục được tích 
hợp trong chương trình  

• Phòng ngừa tái nghiện và chiến lược sau khi ra viện để chăm sóc liên tục sau khi điều 
trị nội trú 

• Một cấu trúc rõ ràng các hoạt động và trách nhiệm. 
 

Tài liệu lưu trữ  

Hồ sơ điện tử hay văn bản của các đánh giá phải được giữ bảo mật ở nơi an toàn, và chỉ 
nhân viên điều trị trực tiếp được phép tiếp cận. Việc lưu trữ tài liệu hợp thức phải gồm ít 
nhất những thành phần sau: 

• Bản ký chấp thuận điều trị của bệnh nhân và đồng thuận với các quy định của chương 
trình  

• Các văn bản ký kết về tính bảo mật và đạo đức nghề nghiệp  

• Kế hoạch điều trị và quản lý phù hợp đối với từng bệnh nhân  
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• Cập nhật thường xuyên các chi tiết trong điều trị, tiến triển và bất cứ thay đổi so với 
mục tiêu ban đầu  

• Bản tóm tắt hoàn thiện cuối chương trình (thông báo cho bệnh nhân về nội dung bản 
tóm tắt này) 

 

Trang bị nhân sự 

Một số cấp độ giám sát y khoa là cần thiết đối với liệu pháp cộng đồng điều trị và các dịch 
vụ điều trị nội trú dài hạn. Tùy vào quy mô của cộng đồng điều trị, thường thì một nhóm các 
bác sĩ được đào tạo và tình nguyện viên là cần thiết để cung cấp chăm sóc tối ưu. 

 

Bác sĩ y khoa, bao gồm cả bác sĩ tâm thần nếu có thể, phải có mặt khi cần hoặc có mặt 
trong một số giờ nhất định hàng tuần. Tại các cơ sở điều trị nội trú đối với rối loạn sức khỏe 
tâm thần xảy ra đồng thời, dịch vụ chăm sóc y tế phải có mặt ngay tại cơ sở cả ngày và 
luôn “sẵn sàng” vào ban đêm. Tư vấn viên, y tá và nhân viên xã hội phải có mặt tại các cơ 
sở của chương trình mọi thời điểm. 

 

Những cá nhân tụ hồi phục sau rối loạn sử dụng ma túy và người làm việc với tư cách nhân 
viên có thể đánh giá được mô hình vai trò của bệnh nhân. Tốt hơn là họ nên có kinh nghiệm 
làm việc ngoài chương trình điều trị và theo học một khóa đào tạo nghề nghiệp như một tư 
vấn viên hay một người làm việc nhóm. Đối với các chuyên gia bắt đầu làm việc trong TCs, 
họ cần dành thời gian ở trong TC trước hoặc ngay sau khi được tuyển dụng. Cần áp dụng 
một bộ quy tắc đạo đức nghiêm ngặt đối với nhân viên. Nhân viên phải kiềm chế không 
được nhục mạ hoặc hạ bệ và biện hộ cho những niềm tin cá nhân.  Tối ưu nhất là có một 
ban giám sát độc lập để đảm bảo rằng giám đốc và nhân viên của TC không lạm dụng 
quyền của mình trong công việc. 

 

Yêu cầu về an toàn 

Tất cả mọi chương trình điều trị nội trú phải cung cấp một môi trường an toàn cho nhân viên 
và bệnh nhân để đảm bảo một nơi sống và học hỏi an toàn cả về tâm lý xã hội và thể chất. 

 

Môi trường vật chất và sự có mặt của các có sở điều trị là rất quan trọng, vì bệnh nhân có 
thể ở nội trú vài tháng. Cơ sở điều trị không được trông giống như một trại giam hay bệnh 
viên mà phải như ở nhà. Phải yêu cầu và đảm bảo không được sử dụng rượu và ma túy. 
Tuy nhiên, dưới sự giám sát y tế, liệu pháp dùng thuốc kích hoạt tâm thần để điều trị rối 
loạn tâm thần và rối loạn do nghiện chất không nên ngừng sử dụng thuốc như thuốc kích 
thích hệ thần kinh trung ương methylphenidate, thuốc chống trầm cảm, methadone hay 
buprenorphine, trừ khi chúng được chỉ định về mặt y khoa. Thủ tục cấp và quản lý thuốc kê 
toa phải được thực hiện đầy đủ. 

 

Những hành vi không được chấp nhận và có thể dẫn đến việc phải ra khỏi chương trình 
bao gồm dùng ma túy hoặc rượu, bạo lực, ăn cắp và quan hệ tình dục giữa các bệnh nhân. 
Việc xét nghiệm độc tính nước tiểu thường xuyên, cả khi bệnh nhân nghỉ phép tạm thời về 
với cộng đồng và khi nghi ngờ bệnh nhân có sử dụng ma túy, có thể giúp đảm bảo một môi 
trường không ma túy. Phải thực hiện các thủ tục báo cáo và giải quyết sự cố nguy hiểm 
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như lạm dụng tình dục hay thể xác. Phải đặt ra các thủ tục rõ ràng với các mức độ phản 
ứng khác nhau trong từng tình huống cụ thể liên quan đến việc vi phạm quy định của 
chương trình và vi phạm các giá trị. Liên hệ với khách đến thăm phải được theo dõi hoặc 
giám sát, và nghiêm cấm nếu cần, nhất là trong giai đoạn đầu của điều trị. 

 

3.5.7 Tiêu chí để hoàn thành chương trình và chỉ báo tính hiệu quả 

 

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được giám sát thường xuyên và đánh giá định kỳ với 
mục tiêu cung cấp cho bệnh nhân thông tin phản hồi về sự tiến bộ của họ hướng tới các 
mục tiêu điều trị và hoàn thành chương trình.  

  

Đánh giá thành công của chương trình và sự chuẩn bị sẵn sàng cho xuất viện phải dựa trên 
cơ sở của nhiều yếu tố, trong đó có: 

• Cải thiện sức khỏe thể chất và tâm thần 

• Am hiểu về các nhân tố và yếu tố kích hoạt góp phần vào việc sử dụng ma túy và tái 
nghiện cũng như thể hiện kỹ năng nhận diện và quản lý thèm nhớ ma túy 

• Cải thiện các chức năng xã hội và sẵn sàng rời bỏ mạng lưới sử dụng ma túy chuyển 
sang mạng lưới xã hội coi trọng kiêng thuốc và phục hồi  

• Phát triển các sở thích và mối quan tâm mới có thể được duy trì sau khi ra viện  

• Động lực để tiếp tục điều trị và duy trì tiến độ hồi phục sau khi ra viện 

• Khả năng và động lực để tham gia lao động và đóng góp cho cộng cồng  
 

Một số chương trình điều trị nội trú dài hạn cung cấp giai đoạn chuyển tiếp hoặc tái nhập 
điều trị để chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện. Trong giai đoạn này, bệnh nhân thường có 
thể dần dành nhiều thời gian ngoài cộng đồng (theo đuổi việc học hay tìm việc) trong khi 
vẫn tham gia điều trị. Khoảng thời gian với tiếp xúc tăng lên với cộng đồng lớn hơn trong 
khi vẫn duy trì sự an toàn, ổn định, và hỗ trợ do chương trình cung cấp đem lại cho bệnh 
nhân cơ hội thực hành các kĩ năng mới có được, duy trì kiêng thuốc, phát triển các mối 
quan hệ mới, hỗ trợ mạng lưới bạn bè và, khi phù hợp, nối lại quan hệ với gia đình họ.  

 

 

3.5.8 Đánh giá độ tin cậy của bằng chứng 

Hiện vẫn chưa có các nghiên cứu được kiểm soát chặt chẽ đánh giá tính hiệu quả của 
phương pháp điều trị nội trú dài hạn mà nhất là mô hình cộng đồng trị liệu (TC). Bài trên 
Tạp chí Cochrane mới đây không tìm thấy bằng chứng cho thấy mô hình TC có hiệu quả 
cao hay thấp hơn các cách tiếp cận điều trị khác, trừ mô hình TCs được thực hiện trong trại 
giam, được phát hiện là hiệu quả hơn7 chăm sóc y tế và tâm thần thường xuyên trong hệ 
thống trại giam  

 

3.5.9 Khuyến nghị 

                                            
7 Smith LA, Gates S, Foxcroft D. Cộng đồng trị liệu đối với rối loạn liên quan đến chất gây nghiện. Cơ sở dữ liệu về 
đánh giá hệ thống 2006, Số 1.  
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Tiêu chuẩn của phương pháp cộng đồng trị liệu 

• Cộng đồng phải có một chương trình trị liệu được lên kế hoạch kỹ lưỡng 

• Có lịch hoạt động nhóm hàng ngày phù hợp và có cấu trúc 

• Tất cả mọi thành viên phải được nhận một bản kế hoạch chăm sóc bằng văn bản 

• Cộng đồng trị liệu trang bị cho các thành viên khả năng sống độc lập khi gia nhập 
một cộng đồng lớn hơn 

• Cộng đồng trị liệu có một chuỗi các trách nhiệm về lâm sàng 

• Có các đặc quyền được quy định rõ ràng về lý do và quá trình phân phối đặc quyền 

• Cộng đồng trị liệu chịu trách nhiệm trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe thể chất 
của bệnh nhân 

• Khi một bênh nhân được yêu cầu trị liệu dược lý, phải có biên bản và và giám sát 
lâm sàng phù hợp. 

• Đăng ký chăm sóc tại nhà phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu cấp quốc gia 
 
Trang bị nhân sự  
 

• Cơ sở cung cấp dịch vụ phải có một hệ thống đảm bảo phương pháp lựa chọn, tuyển 
chọn, và đào tạo nhân viên phù hợp với các quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và 
những quy tắc nội bộ đã được thiết lập. 

• Cơ sở có các quy tắc được định nghĩa rõ ràng để nhân viên tuân thủ trong trường 
hợp các văn bản luật quá chung chung. 

• Cấu trúc và quản lý của tổ chức phải được định rõ, với yêu cầu năng lực và trách 
nhiệm rõ ràng cho mỗi vị trí công việc. 

• Cơ sở y tế phải xác định rõ về cấu trúc và nhu cầu nhân sự, cũng như hồ sơ công 
việc và trình độ chuyên môn của nhân viên, có tính đến nhu cầu và số lượng bệnh 
nhân hiện có tại cơ sở. Việc sắp xếp và bổ sung nhân sự phải tương xứng với các 
nhu cầu trên. 

• Phòng ngừa rủi ro trong công việc phải được đảm bảo. 

• Những trường hợp người lao động vi phạm quyền của bệnh nhân và các giải pháp 
xử lý được đưa ra phải được lưu vào hồ sơ nhân sự. 

• Chăm sóc chuyên môn (y khoa, tâm lý, trị liệu tâm lý, xã hội, giáo dục v.v) luôn phải 
được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có bằng cấp và giấy phép hành nghề liên quan 
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Xuất viện  

• Có các tiêu chí rõ ràng về việc trục xuất bệnh nhân khi bệnh nhân vi phạm quy tắc 
của dịch vụ điều trị, bạo lực, cố tình sử dụng các thuốc không kê toa v.v... 

• Có các tiêu chí rõ ràng về quản lý các tình huống rủi ro cụ thể (như phê thuốc, khả 
năng tự tử) 

• Cho bệnh nhân ra viện dựa trên việc xem xét tình trạng hồi phục của họ 

• Chú ý tới điều trị và hỗ trợ tiếp theo (như gia đình, xã hội) có thể cần đến, dựa trên 
chẩn đoán, mục tiêu và nguồn lực của bệnh nhân 

• Kế hoạch chăm sóc được lập tỷ mỉ đưa ra các lộ trình thay thế có thể được sử dụng 
trong trường hợp kế hoạch ban đầu thất bại một phần hoặc hoàn toàn, hoặc bệnh 
nhân bị loại ra khỏi dịch vụ điều trị. 

3.6 Quản lý phục hồi 
 

3.6.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả của mô hình  

 

Quản lý phục hồi, còn được gọi là “chăm sóc sau khi ra viện”, “chăm sóc liên tục” hay hỗ 
trợ xã hội, mô tả mô hình hồi phục lâu dài dựa trên sự kiêng cữ ổn định đã có được trong 
suốt quá trình điều trị ngoại trú hay nội trú. Nó tập trung vào việc giảm nguy cơ tái nghiện 
bằng việc hỗ trợ toàn diện hoạt động xã hội, phúc lợi, cũng như tái hòa nhập cộng đồng và 
xã hội. Quản lý phục hồi giúp ổn định và tăng cường sự hồi phục để hướng đến một cuộc 
sống mong muốn. Được xây dựng dựa trên sức mạnh và khả năng hồi phục của bệnh nhân, 
trọng tâm được chuyển vào người bệnh, giúp làm tăng ý thức trách nhiệm cá nhân của họ 
trong việc quản lý rối loạn sử dụng ma túy của chính mình. 

 

Các nghiên cứu lịch đại đã nhiều lần chứng minh rằng điều trị rối loạn sử dụng ma túy liên 
quan đến sự giảm bớt đáng kể việc sử dụng các chất gây nghiện, các vấn đề liên quan đến 
ma túy, và chi phí xã hội. Tuy nhiên, tái nghiện sau khi ra viện và cuối cùng là tái nhập viện 
là rất phổ biến, đến mức đa số bệnh nhân đều thừa nhận họ đã từng được điều trị trước 
đó. Nguy cơ tái nghiện bị giảm đi trong không phải 4 mà tới 5 năm kiêng cữ thành công.  
Dù sao thì một sự hồi phục bền vững là có thể, và có tới 40% số bệnh nhân với chứng rối 
loạn sử dụng ma túy đã đạt được thành công. 

 

Lý tưởng nhất là cả chăm sóc nội trú dài hạn và ngoại trú tập trung phải được hạ xuống một 
mức độ chăm sóc ít tập trung hơn nhưng có thể tiếp tục trong thời gian dài. Điều này trái 
ngược với các giai đoạn chăm sóc ngắn được lặp đi lặp lại sau mỗi lần tái nghiện do thiếu 
sự chăm sóc liên tục. Chăm sóc liên tục tăng hệ phục hồi là một cách tiếp cận dành cho 
quản lý bệnh nhân dài hạn trong phạm vi mạng lưới hỗ trợ và dịch vụ dựa vào cộng đồng.  
Quản lý phục hồi trực tiếp theo hướng chuyên nghiệp, như quản lý các rối loạn sức khỏe 
mạn tính khác, chuyển trọng tâm của việc chăm sóc từ “nhập viện, điều trị, và ra viện” sang 
mối quan hệ hợp tác quản lý sức khỏe bền vững. Trong mô hình này, quá trình ra viện trước 
đây được thay thế bằng việc giám sát sự ổn định sau khi ra viện, giáo dục phục hồi, giáo 
dục và huấn luyện, liên kết tích cực với mạng lưới những người đã hồi phục, phát triển 
nguồn lực cộng đồng hồi phục, và can thiệp sớm khi cần. 
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Việc tập trung vào quản lý lâu dài - đối lập với điều trị một lần - được củng cố bằng các 
bằng chứng cho thấy nghiện ma túy được hiểu và quản lý tốt nhất với tư cách là một rối 
loạn tái phát và mạn tính chứ không phải là một bệnh hay giai đoạn cấp tính, tương tự như 
các bệnh mạn tính khác như cao huyết áp, hen, và đái tháo đường. Vì vậy, cần có các can 
thiệp y khoa và tâm lý xã hội đối với những người bị tác động bởi rối loạn sử dụng ma túy 
trong suốt cuộc đời, với cường độ điều trị phù hợp với mức độ nghiêm trọng của các triệu 
chứng. Phương pháp quản lý phục hồi phải bao gồm các can thiệp lâu dài về dược lý, tâm 
lý xã hội, và môi trường nhắm đến giảm sử dụng chất gây nghiện và các hành vi tội phạm 
cũng như cải thiện sức khỏe thể chất và tâm thần, và chức năng xã hội. 

 

3.6.2 Mục tiêu 

 

Mục tiêu chính của quản lý phục hồi là duy trì lợi ích đạt được trong điều trị sớm. Sau khi 
có thể duy trì việc kiêng ma túy và kiểm soát được hành vi tìm kiếm ma túy khó kiểm soát, 
trong giai đoạn điều trị tập trung, chăm sóc tăng hệ phục hồi nhằm hỗ trợ sự phát triển và 
củng cố vốn quý của cá nhân và xã hội là cần thiết để đối phó với các tình huống bên ngoài 
để duy trì một lối sống lành mạnh. Điều này bao gồm mưu cầu hiện có về sự phục hồi cá 
nhân và xã hội như một phần của một đời sống không có ma túy, cải thiện sự tự chăm sóc 
thể chất và tâm lý xã hội, phục hồi phẩm giá cá nhân, lòng tự trọng và tăng các giá trị tinh 
thần. 

 

Phục hồi có thể được củng cố bằng tiếp xúc thường xuyên với điều trị (bao gồm thuốc men 
và trị liệu thông thường) và/hoặc duy trì mối quan hệ với một cộng đồng những người đã 
hồi phục lớn hơn như các nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Chăm sóc tăng hệ phục hồi hỗ trợ sự phát 
triển các kĩ năng để xử lý những căng thẳng hàng ngày liên quan đến cảnh không có nhà 
ở hay duy trì chỗ ở, thất nghiệp hay các rắc rối nơi làm việc, sự cô lập xã hội hay các mối 
quan hệ cá nhân không vừa ý. Cụ thể là, bệnh nhân cần hỗ trợ trước và trong các cuộc 
khủng hoảng và xung đột để giúp kiểm soát những phản ứng loạn chức năng hay xúc động 
mạnh. Thông qua những yếu tố này, điều trị tăng hệ phục hồi hỗ trợ tập trung vào giảm các 
kích thích căng thẳng có thể làm tái phát hành vi tìm kiếm ma túy khó kiểm soát. Nói chung, 
chăm sóc theo định hướng phục hồi giúp bệnh nhân cải thiện và ổn định chất lượng cuộc 
sống có lợi và các cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. 

 

Ngoài ra, sự trỗi dậy của các triệu chứng thần kinh được “che đậy” bằng vỏ bọc sử dụng 
ma túy phải được dự đoán và xác định trong quá trình phục hồi sớm. Điều này cho phép 
việc cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc phù hợp, trong đó bao gồm các can thiệp dược 
lý và tâm lý xã hội. 

I  

 

3.6.3 Loại bệnh nhân phù hợp nhất với phương pháp điều trị này  

 

Sau khi điều trị ban đầu về rối loạn sử dụng ma túy, phần lớn các bệnh nhân cần một mức 
độ quản lý phục hồi dài hạn, với cường độ phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Bệnh 
nhân với tiền sử tái nghiện nhiều lần, rối loạn sức khỏe thể chất và tâm thần, hỗ trợ từ gia 
đình và xã hội không đáng kể, gặp các rắc rối về tài chính, pháp lý, và/hoặc chỗ ở, là đặc 
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biệt cần quản lý phục hồi. Bệnh nhân với phức hợp rối loạn nghiêm trọng - cụ thể là những 
người bị rối loạn sử dụng ma túy ngay từ đầu và suy giảm chức năng toàn diện, kỹ năng 
sống kém, và hạn chế trong đối phó với căng thẳng - là những người cần các chương trình 
quản lý phục hồi tập trung sâu hơn. Điều quan trọng là các bệnh nhân có nguy cơ tái nghiện 
cao kết nối với các hợp phần quản lý phục hồi phù hợp và cá nhân hóa trước khi xuất viện 
từ chương trình điều trị nội trú dài hạn hay điều trị ngoại trú tập trung.  

 

 

3.6.4 Mô hình và phương pháp điều trị  

 

Chăm sóc liên tục và Quản lý phục hồi (RM) mang lại cho bệnh nhân cơ hội duy trì tiếp xúc 
liên tục với hệ thống chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội và các cơ sở điều trị. Thông thường, một 
tư vấn viên sẽ phối hợp quản lý sức khỏe cá nhân (quản lý trường hợp), gặp gỡ bệnh nhân 
thường xuyên, hỗ trợ tích cực, khuyến khích bệnh nhân tham gia trong cộng đồng và hỗ trợ 
xử lý căng thẳng nếu có. Tư vấn viên giúp bệnh nhân kết nối với các chuyên gia khác, 
những người có thể hữu ích trong quá trình tái hòa nhập xã hội. Để đáp ứng các nhu cầu 
cụ thể, tư vấn viên giới thiệu bệnh nhân tới các cán bộ hoạt động xã hội và nhà tâm lý, bác 
sĩ, chuyên gia về tình dục và sức khỏe sinh sản, và cán bộ dịch vụ pháp lý. 

 

 

Nguyên tắc của quản lý phục hồi  

Phương pháp quản lý phục hồi được đặc trưng bởi:  

 

Tập trung vào việc tăng điểm mạnh hơn là giảm các thâm hụt. Phương pháp chăm sóc 
hướng đến phục hồi tìm kiếm để xác định, hỗ trợ, và phát triển các kĩ năng, năng khiếu, và 
mối quan tâm của bệnh nhân thay vì nhấn mạnh vào nhu cầu, các thiếu sót, và bệnh lý. 

 

Linh hoạt hơn các chương trình đã được ấn định. Chương trình quản lý phục hồi phải đáp 
ứng trước thay đổi của bệnh nhân bằng các sửa đổi được thực hiện theo thời gian, đưa ra 
các lựa chọn với việc cung cấp một loạt các hỗ trợ và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của từng 
bệnh nhân. 

 

Xem xét sự tự chủ của bệnh nhân. Quản lý phục hồi là một cách tiếp cận tự định hướng 
trong đó khuyến khích và hỗ trợ bệnh nhân đưa ra những lựa chọn đã được thông báo 
trước về cuộc sống và việc điều trị của chính mình. Tầm quan trọng của việc kết hợp các 
lựa chọn của bệnh nhân đã được nhấn mạnh trong nhiều lĩnh vực y học, đặc biệt là trong 
quản lý các bệnh mạn tính, và được thấy là làm tăng trách nhiệm của bệnh nhân đối với sự 
phục hồi của họ. 

 

Sự tham gia của cộng đồng. Trái ngược với việc chiến thắng lệ thuộc ma túy trong hoàn 
cảnh bị cô lập, quản lý phục hồi cố gắng để người thân, bạn bè, và cộng đồng tham gia 
cùng bệnh nhân để tăng cường các khía cạnh xã hội của điều trị. Những người khác được 
khuyến khích đóng một vai trò trong quá trình phục hồi và mọi nguồn lực của cộng đồng 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 62 

 

được tận dụng như các tổ chức chuyên nghiệp và không chuyên, các tổ chức tôn giáo, và 
trường học. 

 

 

Các hoạt động điều trị 

Quản lý phục hồi kết hợp nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy và tăng cường nội và ngoại lực 
để giúp bệnh nhân quản lý các vấn đề liên quan đến ma túy chủ động và tái nghiện. Một số 
hoạt động này có thể đã có ở nhà bệnh nhân, hàng xóm, và cộng đồng trong khi một số 
hoạt động khác cần được triển khai. Những nhân tố và hoạt động sau tăng tái hòa nhập xã 
hội và tận dụng các cơ hội thuyên giảm và phục hồi ổn định từ rối loạn sử dụng chất gây 
nghiện: 

• Củng cố khả năng phục hồi, tự chủ về năng lực, và tự tin của mỗi cá nhân để xử lý 
những thử thách và căng thẳng hàng ngày trong khi duy trì các cam kết điều trị và 
phòng tránh tái nghiện từ các chất gây nghiện.  

• Mạng xã hội hỗ trợ (bạn tình, người nhà, bạn bè) có thể giám sát sự ổn định của 
phục hồi, kiêng ma túy và tuân thủ điều trị 

• Tham gia với các cá nhân và mạng bạn bè và đồng nghiệp những người có quy tắc 
định hướng cai nghiện và giúp hỗ trợ các mục tiêu phục hồi  

• Công việc có ý nghĩa và được đánh giá cao thay thế sự kỳ thị và phân biệt đối xử  

• Sự tham gia và tái hòa nhập xã hội khi theo đuổi học hành và nghề nghiệp, trong đó 
có hoạt động tình nguyện hay hoạt động cộng đồng  

• Tham gia chủ động vào các nhóm tự lực, nhóm tôn giáo hay nhóm hỗ trợ khác 

• Tham gia chính trị, hoạt động nhân đạo, hay hoạt động tinh thần mang lại hướng mới 
để có mục tiêu mạnh mẽ hơn trong cuộc sống  

• Có chỗ ở ổn định 

• Khắc phục các vấn đề pháp lý và tài chính  

 

 

Yêu cầu cụ thể 

Kế hoạch điều trị phải được xây dựng với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia và có sự 
tham gia của bệnh nhân. Kế hoạch điều trị phải được cá nhân hóa và phù hợp với việc quản 
lý các bệnh mạn tính. Trái ngược với các chương trình chăm sóc chuyên sâu, kế hoạch 
điều trị trong chăm sóc định hướng hồi phục mở rộng sự tập trung từ chăm sóc sức khỏe 
ban đầu với nhiều chuyên gia khác nhau (như nhà hoạt động xã hội, nhà tâm lý, tư vấn 
đồng đẳng, và những người lớn tuổi tiềm lực trong dòng họ, lãnh tụ các nhóm tôn giáo, 
người đứng đầu cộng đồng), cũng như bạn bè và những người thân trong gia đình ủng hộ. 

 

Kế hoạch điều trị quản lý phục hồi thường bao gồm giám sát thường xuyên hay đánh giá 
tiếp theo có thể do tư vấn viên, nhà tâm lý cũng như chuyên gia hoặc bác sĩ chăm sóc ban 
đầu thực hiện. Việc kiểm tra toàn bộ quá trình hồi phục như vậy, được thực hiện trực tiếp 
hay qua điện thoại, có thể thúc đẩy phục hồi bền vững và phòng ngừa tái nghiện.  Trong 
quá trình kiểm tra, tư vấn viên có thể yêu cầu bệnh nhân cung cấp các thông tin cập nhật 
về công việc, điều kiện sống, cơ chế đối phó với căng thẳng, hay duy trì các quan hệ lành 
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mạnh. Khi kiểm tra toàn bộ quá trình phục hồi, có thể làm các xét nghiệm độc tính tự nguyện, 
sàng lọc bệnh nhân xem họ có bị tái nghiện khi sống trong cộng đồng và nếu họ cần can 
thiệp lại sớm. 

 

3.6.5 Tiêu chí hoàn thành chương trình và chỉ báo của tính hiệu quả 

 

Vì quản lý phục hồi sử dụng quan điểm “cuộc sống” trong cách tiếp cận, nên nó là một 
phương pháp mở và có thể tiếp tục trong suốt cuộc đời.  Thuật ngữ “ra viện” hay “tốt nghiệp” 
thường hay được sử dụng trong các mô hình điều trị truyền thống do đó không được dùng 
ở đây.  Phương pháp này bao hàm cách tiếp cận quản lý bệnh mạn tính nhằm giúp các các 
nhân xử lý hiệu quả những vấn đề sức khỏe của chính họ với mục tiêu cải thiện đời sống 
tinh thần. 

 

Sự thành công của các chương trình quản lý hồi phục phải được đánh giá về khả năng 
giảm tỷ lệ tái nghiện (kiểm soát sử dụng ma túy và tránh các tác hại liên quan) và cải thiện 
sức khỏe thể chất và tâm lý xã hội, phúc lợi, chức năng xã hội và tái hòa nhập. Các công 
cụ được cấu trúc đánh giá chức năng toàn diện như công cụ ASI có thể được sử dụng để 
đánh giá sự tiến bộ trong nhiều khía cạnh của sức khỏe và chức năng, trong khi các công 
cụ khác có thể đánh giá “vốn đầu tư khôi phục”, tức là tổng lượng nội lực và ngoại lực có 
thể được sử dụng để bắt đầu và duy trì phục hồi.  

 

3.6.6 Đánh giá độ tin cậy của bằng chứng 

 

Quản lý phục hồi là một khái niệm mới phức tạp và đang phát triển của điều trị dài hạn đối 
với chứng rối loạn sử dụng ma túy - loại rối loạn không dừng lại sau một lần điều trị duy 
nhất, hay sau một chương trình chăm sóc tiếp tục ngắn hạn. Nó là một cách tiếp cận điều 
trị hơn là một can thiệp cụ thể và chưa được so sánh với các cách tiếp cận khác trong các 
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RTCs). 
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Chương 4: Các nhóm đối tượng đặc biệt 
 

 

4.1 Điều trị phụ nữ đang mang thai 

 

4.1.1 Nguyên tắc điều trị 

 

Phụ nữ đang mang thai bị rối loạn sử dụng ma túy đại diện cho một nhóm đối tượng duy 
nhất cần điều trị đặc biệt vì hai lý do sau. Thứ nhất, phụ nữ đang mang thai bị rối loạn sử 
dụng ma túy là một thách thức đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, vì sử dụng ma túy 
có thể tác động tới cả người mẹ và bào thai - và, vì điều trị có thể cũng ảnh hưởng bất lợi 
đối với cả mẹ và con. Có những thách thức về y tế và đạo đức đi kèm với dịch vụ điều trị 
rối loạn sử dụng ma túy đối với cả hai, trong so sánh với việc điều trị riêng cho người mẹ 
và người con. Thứ hai, đa số phụ nữ mang thai bị rối loạn sử dụng ma túy ít có kĩ năng làm 
cha mẹ và có thể thiếu các kiến thức cơ bản về sự phát triển của trẻ em và chăm sóc trẻ. 
Ngoài ra, một khi đứa trẻ được sinh ra, bé có thể cần các dịch vụ y khoa và các dịch vụ 
toàn diện khác, trong trường hợp xảy ra những bất lợi đối với thai nhi. Mặt khác, cơ hội 
cung cấp điều trị rối loạn sử dụng ma túy đối với phụ nữ đang mang thai có tiềm năng rất 
lớn trong việc tạo ra những thay đổi cuộc sống tích cực cho cả mẹ và thai, và người mẹ và 
đứa trẻ nếu đứa trẻ cũng được điều trị. Vì vậy, thường có hai “yếu tố” liên quan đến việc 
điều trị cho phụ nữ mang thai với chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện - người mẹ và 
thai nhi, và người mẹ và em bé.  

 

Vấn đề phụ nữ mang thai với rối loạn sử dụng ma túy phản ánh vấn đề người lớn sử dụng 
ma túy. Một số vấn đề trong đó, như thiếu giáo dục chính quy hay có thể liên quan đến pháp 
lý là rất phổ biến đối với nam giới, phụ nữ, và phụ nữ mang thai. Ngược lại, sự kỳ thị, xấu 
hổ và thiếu các mối quan hệ tích cực và giúp đỡ là những vấn đề có tác động có hại đối với 
phụ nữ, và đây chính là lý do chính khiến phụ nữ thường không tìm kiếm, không nhập viện 
và không tham gia điều trị. Phụ nữ có nhiều khả năng dễ bị lạm dụng khi còn nhỏ và/hoặc 
bị bỏ bê, trải qua nhiều lần bản thân bị bạo lực, phụ thuộc về kinh tế vào người khác, không 
thể tiếp cận với các cơ hội giáo dục chính quy hay việc làm, và hạn chế về nguồn lực và 
các kĩ năng làm mẹ. Khi mang thai, những vấn đề nêu trên càng trở nên đáng chú ý và gây 
ra rào cản ngăn phụ nữ nhập viện, tham gia và đạt kết quả điều trị. Không như những người 
sử dụng ma túy khác, phụ nữ đang mang thai làm thai nhi phơi nhiễm trước các chất gây 
nghiện có hại tiềm tàng. Đa số những phụ nữ này đều có mâu thuẫn, xấu hổ và cảm thấy 
có lỗi về những gì mà họ thường cho là không có khả năng “kiểm soát” hành vi sử dụng 
chất gây nghiện của mình. 

 

Tổ chức Y tế Thế giới gần đây đã nhấn mạnh về nhu cầu đặc thù trong điều trị rối loạn sử 
dụng ma túy đối với phụ nữ đang mang thai. Phụ nữ mang thai với chứng rối loạn sử dụng 
ma túy có quyền được điều trị như những phụ nữ không mang thai và phụ nữ mang thai 
không bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện và không được đẩy họ ra ngoài chương trình 
điều trị hay ngăn không cho họ nhận dịch vụ điều trị chỉ vì họ mang thai.  Điều trị phụ nữ bị 
rối loạn sử dụng ma túy không phức tạp hơn so với điều trị các nhóm đối tượng bệnh nhân 
khác. Không được ép phụ nữ với chứng rối loạn sử dụng mà túy phải tự nguyện bỏ thai và 
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triệt sản. Thêm vào đó, chương trình điều trị phải có các thủ tục và chính sách bảo vệ để 
phòng tránh việc giam giữ và điều trị cưỡng ép đối với phụ nữ có thai. Cuối cùng, phụ nữ 
đạt kết quả tốt hơn về lâu dài khi được nhận những dịch vụ điều trị có sự tập trung vào các 
vấn đề mà phụ nữ hay gặp phải khi bị rối loạn sử dụng ma túy so với các phương pháp điều 
trị thiếu sự quan tâm đến phụ nữ.  

 

 

4.1.2 Phương pháp điều trị   

 

Sàng lọc và nhập viện 

Dịch vụ điều trị phụ nữ mang thai bị chứng rối loạn sử dụng ma túy và con của họ thường 
có thủ tục sàng lọc và nhập viện trong đó cho phép xác định sự phù hợp của từng bệnh 
nhân để tham gia vào chương trình. Tối thiểu, sàng lọc phải đánh giá 3 yếu tố nguy cơ: 
chăm sóc y tế khẩn cấp, cai nghiện, và ngăn ngừa làm hại bản thân và/hoặc người khác. 
Bất kỳ một trong ba yếu tố này có thể chỉ ra rằng một phụ nữ mang thai có thể được giới 
thiệu hoặc chuyển đến một đơn vị chuyên môn hơn về y khoa và tâm thần để giải quyết 
những rủi ro này, ít nhất là trong ngắn hạn, trước khi tham gia vào chương trình điều trị. 
Nhu cầu của phụ nữ mang thai và liệu những nhu cầu này có phù hợp với các dịch vụ do 
chương trình cũng cấp phải được coi là bước đầu tiên trong việc thiết lập mối quan hệ bệnh 
nhân - cơ sở dịch vụ và là cơ hội để xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. 

 

Phải có một văn bản chính thức về thủ tục sàng lọc và nhập viện, và bao gồm các thành tố 
sau:  

• Mô tả về thủ tục sàng lọc và tiêu chuẩn nhập viện và/hoặc phỏng vấn. Trong phạm 
vi có thể, các tiêu chuẩn nhập viện và phỏng vấn nhập viện phải tôn trọng và xem 
xét nghiêm túc đối với phụ nữ có thai bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện.  

• Các yêu cầu về đào tạo nhân viên thực hiện thủ tục nhập viện và sàng lọc.   

• Chính sách về điều kiện tham gia chương trình và thủ tục đối với những người không 
được nhập viện trong đó có thông tin về các dịch vụ thay thế đối với phụ nữ mang 
thai. 

 

Tất cả các thông tin lâm sàng phải được lưu trữ ở nơi an toàn và bảo đảm, và thông tin 
được nhập vào hồ sơ chương trình của bệnh nhân. 

 

 

Đánh giá 

Đánh giá lâm sàng được thực hiện khi bệnh nhân tham gia chương trình thẩm tra chi tiết lý 
lịch của phụ nữ mang thai vì 3 mục đích: chẩn đoán chính xác, điều trị thích hợp, và phát 
triển các mục tiêu điều trị phù hợp. Mục tiêu chính của đánh giá là để ước lượng hiện trạng 
cuộc sống và thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe thể chất và tâm lý, việc sử dụng 
chất gây nghiện, hỗ trợ gia đình và tiền sử xã hội để phát triển một kế hoạch điều trị phù 
hợp với thế mạnh và nhu cầu của người phụ nữ đó. Thông tin cụ thể về việc mang thai như 
ngày dự sinh, những lần mang thai trước đây, và kế hoạch sinh đẻ cũng rất quan trọng. 
Việc đánh giá nên sử dụng nhiều nguồn thông tin để thu được lý lịch hoàn thiện của một 
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người phụ nữ. Phải có đánh giá ban đầu và sau đó nó phải là một quá trình linh hoạt, và 
đánh giá phải được lên kế hoạch tiến hành định kỳ trong khi điều trị. Với những thay đổi về 
thể chất, tâm lý và chức năng xã hội, điều vô cùng quan trọng là đánh giá một phụ nữ trong 
suốt quá trình điều trị, và khi người đó bắt đầu phục hồi. Tần suất đánh giá phải phụ thuộc 
vào quá trình điều trị lâm sàng và sự xuất hiện của bất kỳ thất bại nào trong khi tiến hành 
điều trị. Tiêu chuẩn để đánh giá là tương tự với các tiêu chuẩn sàng lọc và nhập viện như 
đã mô tả ở trên. 

 

 

Lập kế hoạch điều trị 

Không được coi một phụ nữ mang thai với chứng rối loạn sử dụng ma túy là một bệnh nhân 
bị động chỉ được thông báo về tình trạng sức khỏe của họ. Đúng ra là, bệnh nhân nữ mang 
thai phải được tham gia chủ động trong các quyết định điều trị có ảnh hưởng không chỉ đến 
bản thân mà còn cả đứa con. 

  

Cách tiếp cận điều trị 

Cách tiếp cận cho phụ nữ mang thai với chứng rối loạn sử dụng ma túy phụ thuộc phần lớn 
vào loại ma túy mà họ sử dụng, và lượng ma túy sử dụng. Trong một số trường hợp nào 
đó, một can thiệp ngắn tập trung vào giáo dục và xem xét rủi ro do cơ sở chăm sóc ban đầu 
hay bác sĩ sản khoa thực hiện có thể là thích hợp. Tuy nhiên, với những rủi ro tiềm ẩn đối 
với thai nhi, các can thiệp như vậy cần phải giới hạn trong các trường hợp được chọn lựa 
kĩ càng với rối loạn sử dụng các chất gây nghiện có vấn đề hoặc sử dụng ma túy nhẹ. Như 
vậy, hầu hết các chương trình điều trị cho phụ nữ mang thai có sử dụng chất gây nghiện 
đều sử dụng các cách tiếp cận điều trị truyền thống. 

 

Có hai khía cạnh khác nhau có thể được dùng để tổ chức các chương trình điều trị như 
vậy: Mô hình can thiệp và loại can thiệp. Ở một đầu của chương trình điều trị liên tục là các 
chương trình điều trị ngoại trú; ở đầu khác, là chương trình điều trị nội trú toàn thời gian. 
Can thiệp điều trị bao gồm can thiệp trị liệu dược lý và tâm lý xã hội. 

 

Những cân nhắc đặc biệt về điều trị dược lý trong quá trình mang thai 

Những cân nhắc về dược lý là đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ bị rối loạn sử dụng thuốc 
phiện trong trường hợp bệnh nhân cần thiết phải điều trị với sự hỗ trợ của thuốc men. Không 
nên từ chối phụ nữ điều trị bằng thuốc đồng vận opioid chỉ vì cô ấy mang thai. Các lựa chọn 
về thuốc opioid phải do bệnh nhân quyết định trên cơ sở xem xét các đặc trưng của cá 
nhân. Cả thuốc methadone và buprenorphine đều là phương pháp điều trị hiệu quả với tỷ 
lệ rủi ro/lợi ích có triển vọng, song tác dụng của chúng không phải lúc nào cũng so sánh 
được ở mỗi bệnh nhân. Bằng chứng nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm buprenorphine trong 
tử cung dẫn đến hội chứng cai ở trẻ sơ sinh (NAS) ít nghiêm trọng hơn so với thuốc 
methadone. Tuy vậy, NAS là một tình trạng dễ nhận biết và điều trị được, chỉ là một khía 
cạnh trong quyết định tỷ lệ rủi ro/lợi ích hoàn chỉnh để bệnh nhân và bác sĩ cân nhắc khi 
đưa ra các quyết định sử dụng thuốc trong thai kỳ. 
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Cả methadone và buprenorphine đều giảm hiệu quả việc sử dụng thuốc phiện và cho phép 
bệnh nhân tiếp tục được hưởng lợi từ các biện pháp điều trị tâm lý xã hội. Liều thuốc phải 
được đánh giá định kỳ trong suốt thai kỳ để điều chỉnh, thường là tăng lên, để duy trì nồng 
độ thuốc trị liệu và do đó giảm thiểu nguy cơ của hội chứng cai và thèm nhớ, và giảm và 
loại bỏ sử dụng ma túy, và duy trì kiêng thuốc. 

 

Nếu một phụ nữ bắt đầu mang thai trong khi đang dùng thuốc methadone hay 
buprenorphine, việc điều trị cần được tiếp tục với cùng loại thuốc, nhất là khi phản ứng điều 
trị là tốt. Bệnh nhân không nên ngừng dùng chất đồng vận opioid trong thai kỳ. Cai thuốc 
có liên quan với tỷ lệ cao những người bỏ điều trị và tái nghiện với rủi ro cho phụ nữ và thai 
nhi, và hội chứng cai opioid làm tăng nguy cơ sảy thai. 

 

Điều trị toàn diện 

Cách tiếp cận điều trị toàn diện lấy phụ nữ làm trung tâm bao gồm việc điều trị toàn bộ cơ 
thể và điều trị cả mẹ và con. Điều này bao gồm điều trị cá nhân và nhóm dựa trên am hiểu 
về chấn thương, chăm sóc trẻ em, chăm sóc y khoa, chăm sóc sản khoa và phụ khoa, tâm 
lý, giáo dục kĩ năng làm cha mẹ, can thiệp sớm, phục hồi nghề nghiệp, nhà ở, và hỗ trợ 
pháp lý. Nếu chỉ cung cấp dịch vụ thì chưa đủ để tạo nên một điều trị lấy phụ nữ làm trung 
tâm. Chương trình điều trị lấy phụ nữ làm trung tâm đối với phụ nữ mang thai sử dụng ma 
túy phải nhạy cảm và xử lý các vấn đề sinh học đặc biệt cũng như các yếu tố văn hóa, xã 
hội, và môi trường liên quan đến sử dụng ma túy và điều trị bệnh nhân phụ nữ nhằm tối đa 
hóa kết quả điều trị. 

 

Một lưu ý khác trong điều trị phụ nữ bị rối loạn sử dụng ma túy gồm: 

 

• Các mối quan hệ cá nhân quan trọng và lịch sử gia đình đóng một vai trò không thể 
thiếu khi bắt đầu sử dụng ma túy  

• Sự kỳ thị ngăn chặn việc phụ nữ tham gia điều trị 

• Phụ nữ thường tham gia điều trị rối loạn sử dụng ma túy với nhiều nguồn giới thiệu 
khác nhau 

• Phụ nữ hay gặp phải trở ngại khi tìm kiếm các dịch vụ điều trị và trong quá trình điều 
trị vì vai trò của họ thường là người chăm sóc trong gia đình, các kỳ vọng giới, và 
những khó khăn kinh tế xã hội. Những rào cản này có thể dẫn đến việc tham gia điều 
trị chậm trễ khi rối loạn đã nặng hơn với bệnh lý y khoa và tâm thần bổ sung 

• Phụ nữ có xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ và tham gia điều trị sau khi nhập viện 

• Phụ nữ mang thai có thể yêu cầu việc điều chỉnh liều lượng thuốc  

• Phụ nữ có thể yêu cầu phương pháp điều trị coi phụ nữ là trung tâm được thực hiện 
trong một môi trường đơn giới tính để đạt được lợi ích cao nhất 

• Phụ nữ có thể cần tập huấn và hỗ trợ về các vấn đề như sức khỏe tình duchj, phòng 
tránh thai, kĩ năng làm cha mẹ, và chăm sóc trẻ em  

• Phụ nữ và trẻ em dễ bị nguy cơ bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục, vì vậy, sẽ rất 
có ích khi có liên hệ với các tổ chức xã hội với vai trò bảo vệ trẻ em và phụ nữ 

• Dịch vụ điều trị nên có khả năng tiếp nhận trẻ em để các bà mẹ được điều trị 
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Quy tắc sinh đẻ 

Các chương trình bao gồm dịch vụ sinh đẻ cho phụ nữ có thai bị rối loạn sử dụng ma túy 
phải có quy tắc đỡ đẻ bằng văn bản trong đó nêu rõ các vấn đề tiềm ẩn đối với việc quản 
lý đỡ đẻ và quản lý bệnh nhân.  Ít nhất, phải thảo luận việc sinh đẻ sẽ diễn ra ở đâu, thông 
báo cho ai, sản phụ và em bé sẽ cần mượn đồ gì, và làm cách nào để sản phụ lấy được 
các đồ này cũng phải được liệt kê ra. Thủ tục giảm đau phù hợp khi sinh cũng phải được 
thảo luận. Nhiều phụ nữ với chứng rối loạn sử dụng thuốc phiện thực sự nhạy cảm với 
thuốc hơn là phụ nữ không bị rối loạn này. Những cơn đau không được điều trị có thể gây 
ra tình trạng tái nghiện và các hậu quả bất lợi đối với bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu người mẹ 
không có khả năng chăm sóc con mình. 

 

Quy tắc điều trị sau sinh 

Tất cả các chương trình cung cấp các dịch vụ cho phụ nữ có thai bị rối loạn sử dụng ma 
túy cần có quy tắc điều trị sau sinh tại chỗ. Không được cho phụ nữ xuất viện khi đang điều 
trị chỉ vì họ mang thai hoặc do tình trạng sau sinh của họ. Phải nêu ra phương pháp hỗ trợ 
cả mẹ và con, trong đó ít nhất là kĩ năng làm cha mẹ cơ bản. 

 

Nuôi con bằng sữa mẹ 

Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ ở những bà 
mẹ sử dụng ma túy, nhưng quyết định về việc cho con bú nên dựa trên đánh giá của từng 
trường hợp cụ thể. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể bị chống chỉ định trong trường hợp người 
mẹ mắc HIV dương tính và những bà mẹ bị bệnh khác phải dùng loại thuốc hướng thần 
nào đó. Có các chống chỉ định và cảnh báo liên quan đến cho con bú trong trường hợp 
người mẹ dùng thuốc hít, methamphetamines, chất kích thích, thuốc an thần, và uống rượu. 

 

Các hướng dẫn cụ thể về vấn đề này đã được công bố nhằm giúp các bác sĩ đưa ra khuyến 
cáo tốt nhất cho bệnh nhân. Nhu cầu tiếp cận từng trường hợp cụ thể để được nuôi con 
bằng sữa mẹ đối với bà mẹ sử dụng chất gây nghiện phải dựa trên đánh giá sự hiểu biết 
của người mẹ về tác động của chất gây nghiện được tiết ra trong sữa cũng như cách thức 
dùng chất gây nghiện của người đó. Nên có một văn bản rõ ràng với các bà mẹ về việc họ 
thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. 

 

 

4.1.3 Những yêu cầu cụ thể đối với chương trình 
 

Đào tạo nhân viên 

Bất cứ nhân viên nào có liên hệ trực tiếp với bệnh nhân (thư ký, quản lý văn phòng) phải 
có kiến thức và độ nhạy cảm trước những vấn đề mà phụ nữ mang thai phải đối mặt. Nhân 
viên phải được đào tạo về những việc cần làm khi phụ nữ chuẩn bị sinh: Liên hệ với ai, 
phản ứng ra sao, đến đâu để tìm hỗ trợ về y tế. Không như những người sử dụng ma túy 
khác, phụ nữ mang thai phơi nhiễm thai nhi trước các chất gây nghiện có hại tiềm ẩn. Hầu 
hết những phụ nữ mang thai này đều có mâu thuẫn, xấu hổ, và cảm thấy có lỗi với những 
gì họ thường thấy như không có khả năng “kiểm soát” hành vi sử dụng ma túy. Nhân viên 
phải nhận thức được những cảm xúc và mối quan ngại này, và có sự chuẩn bị để đáp ứng 
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họ phù hợp và đầy thấu cảm. Làm bẽ mặt và kỳ thị phụ nữ sử dụng ma túy trong giai đoạn 
mang thai không phải là một phương pháp điều trị hiệu quả để phòng ngừa phơi nhiễm ma 
túy đối với thai nhi hay cải thiện sức khỏe của người mẹ. 

 

Lưu trữ tài liệu 

Bất kể loại hình hay cường độ chăm sóc nào được cung cấp, việc lưu trữ tài liệu của chương 
trình đối với phụ nữ mang thai bị rối loạn sử dụng ma túy phải bao gồm tất cả các yếu tố 
được quy định tương tự như với toàn thể nhóm đối tượng bệnh nhân bị rối loạn sử dụng 
ma túy, ví dụ: hợp đồng điều trị, kế hoạch điều trị và quản lý theo từng cá nhân, và bản tóm 
tắt hoàn thành điều trị. Dịch vụ cung cấp chăm sóc đối với phụ nữ có thai bị rối loạn sử dụng 
ma túy cần phải lưu giữ hợp lệ hồ sơ y khoa, tâm thần và cai nghiện để đảm bảo sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các dịch vụ chăm sóc khác nhau và thực hiện các dịch vụ chăm sóc 
được đề nghị. 

 

 

4.2 Điều trị trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm thụ động với thuốc phiện từ 
trong bào thai  

 

Giới thiệu 

Số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra sau khi bị phơi nhiễm thuốc phiện và các chất gây nghiện 
khác từ trong tử cung là rất khó xác định. Những nhân tố góp phần vào sự không chính xác 
này là thiếu các phương pháp đo lường và sự thay đổi mô hình sử dụng thuốc theo thời 
gian của người mẹ, và theo cả khu vực địa lý. Điều kiện sức khỏe của trẻ sơ sinh được tăng 
cường nếu người mẹ được chăm sóc toàn diện về y tế, tâm lý xã hội và điều trị bằng thuốc. 
Khi không được nhận những chăm sóc này, trẻ sơ sinh có nguy cơ bị đẻ non, thai chậm 
tăng trưởng trong tử cung (IUGR), nhiễm trùng tử cung, thai chết lưu, ngạt chu sinh, mẹ và 
bé ít gắn bó, thiếu thốn, bỏ bê, không tăng cân, hội chứng đột tử trẻ sơ sinh (SIDS). Một 
trong những tình trạng chủ yếu đối với khoảng 50-80% trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm với thuốc 
phiện từ trong tử cung là hội chứng cai (NAS). Hội chứng cai được định nghĩa là sự thay 
đổi tạm thời trong hệ thần kinh trung ương (như cáu kỉnh, khóc nhè, rùng mình, bại não, rối 
loạn phản xạ thần kinh tự động, rối loạn giấc ngủ), hệ dạ dày ruột non (như trớ, phân lỏng, 
phản xạ mút sữa tăng, rối loạn mút sữa và nuốt, ăn ít và sụt cân), hệ hô hấp (nghẹt đường 
mũi, thở nhanh), và hệ thần kinh tự động (như hắt hơi, ngáp) biểu hiện trong những ngày 
và vài tuần sau khi sinh ở những bé bị phơi nhiễm với thuốc phiện hoặc chất an thần khác 
từ trong tử cung. Hội chứng cai ở trẻ sơ sinh phát triển do việc người mẹ sử dụng thuốc 
phiện phi pháp mua trên đường phố hoặc sử dụng thuốc được bác sĩ của mẹ kê toa do tình 
trạng y tế của mẹ, bao gồm cả thuốc methadone hoặc buprenorphine, để điều trị hội chứng 
rối loạn sử dụng thuốc phiện. 

 

 

Điều trị hội chứng cai ở trẻ sơ sinh (NAS) 

Việc điều trị NAS phải bao gồm các can thiệp không phải dược lý, sau đó điều trị bằng thuốc 
(khi cần) sau khi đánh giá phù hợp và đầy đủ. Các biện pháp hỗ trợ gồm có: phòng bệnh, 
cho con bú sữa mẹ, cho ngậm vú giả (không bú sữa), quấn bé bằng tã và để tay bé thoải 
mái để cho bú mà không mặc nhiều quần áo quá, da tiếp da với mẹ. Eo họng của trẻ sơ 
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sinh phải được hút và việc cho bé ăn nên thường xuyên (mỗi hai giờ) với số lượng nhỏ (nếu 
tiếp tục cho ăn kém) mà không cho trẻ ăn quá nhiều và đặt trẻ nằm nghiêng sang phải để 
làm giảm hít vào nếu nôn ra là triệu chứng nổi bật của NAS. 

 

Không được trì hoãn việc điều trị NAS bằng dược lý. Loại thuốc được sử dụng phổ biến 
nhất đối với NAS do phơi nhiễm thuốc phiện là morphine hoặc methadone qua đường uống 
tùy theo trọng lượng cơ thể và sức khỏe tổng thể của trẻ. Việc kiêng cữ cho trẻ trước các 
chất gây nghiện khác (như thuốc chống co giật nhóm barbiturates, ethanol, và thuốc an 
thần), và thường là thuốc an thần phenobarbital phải được quản lý. Mục tiêu của dùng thuốc 
là làm giảm triệu chứng cai và giúp các bé bớt đau, vì vậy chức năng thông thường của 
việc ăn, ngủ, và bài tiết là bình thường. Liều lượng thuốc phải được tăng ngay khi cần, nhất 
là khi đáp ứng với đánh giá thường xuyên về mức độ nghiêm trọng của NAS bằng các công 
cụ đã được kiểm chứng, và tương tự như vậy, giảm liều khi triệu chứng NAS suy giảm. 

 

Đào tạo nhân viên 

Tất cả các nhân viên chăm sóc y tế đối với trẻ sơ sinh phải được đào tạo để xác định dấu 
hiệu và triệu chứng của hội chứng cai ở trẻ sơ sinh cũng như tình trạng sơ sinh có thể xảy 
ra theo cách tương tự như hội chứng cai NAS (như nhiễm trùng đường máu, viêm não, 
viêm màng não, kích thích hệ thần kinh trung ương sau khi bị thiếu ô xy, hạ đường huyết, 
hạ can xi máu, và xuất huyết não) 

 

Lưu trữ tài liệu 

Mọi đánh giá NAS phải được lưu lại và các can thiệp dược học và can thiệp phi dược học 
phải được cung cấp để giảm thiểu hội chứng cai ở trẻ sơ sinh. 

 

4.3 Trẻ em và vị thành niên bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện 
 

 

4.3.1 Nguyên tắc điều trị 

 

Những nhóm trẻ em và vị thành niên có thể tham gia điều trị 

Trẻ em và vị thành niên trên toàn thế giới bao gồm phần lớn là nạn nhân của sự bỏ bê, lạm 
dụng thể xác, tình dục, và cảm xúc. Trẻ em được huy động tham gia chiến tranh, khủng bố, 
và đối tượng của nhiều loại bạo lực, bị mù chữ, bị buôn bán vì mục đích lợi nhuận, và tham 
gia vào buôn bán ma túy. Trẻ em bị thiếu thốn, nghèo túng, trải qua nạn đói, bị phân biệt 
đối xử trên cơ sở giới, bị di dời, và bị các tình trạng sức khỏe tâm thần và thể chất khác 
nhau. Trẻ em bị đối xử tàn nhẫn trong mọi giai đoạn của công nghiệp buôn bán ma túy, bị 
lạm dụng từ việc trồng, sản xuất ma túy, bán, mua và cả trong phân phối. Những trẻ em có 
gia đình trồng cây để sản xuất ma túy bị phơi nhiễm đối với chất độc còn lại khi hít khói 
thuốc phiện từ người xung quanh (second hand smoke), hoặc tiếp xúc với các đồ vật bị 
bám khói thuốc phiện (third hand smoke). Trẻ em sống ở những nước đang có xung đột dễ 
bị rủi ro ở mức khốc liệt trên nhiều phương diện. Lính trẻ em dễ tiếp cận với ma túy để giữ 
cho tỉnh táo, sẵn sàng chiến đấu, và thực hiện các hành vi khủng bố khác cũng như đối phó 
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với chấn thương từ bạo lực. Đối với những trẻ em này, sử dụng ma túy như một cách để 
tìm kiếm sự an ủi tạm thời trong một thế giới không an toàn và không thể đoán định trước. 

 

Những vấn đề cần xem xét khi điều trị trẻ em và vị thành niên  

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện là một bệnh nguy hiểm ở trẻ em. Việc sử dụng chất gây 
nghiện càng sớm, thì rủi ro nhanh bị nghiện nặng và các rối loạn sử dụng ma túy càng lớn.  
Trẻ em sử dụng ma túy khó có thể xác định được đây là một vấn đề đối với bản thân hay 
người khác trong đời các em, tuy nhiên, sử dụng ma túy - cả hợp pháp và không hợp pháp 
- có thể gây hại đến sự phát triển của một đứa trẻ. Ngoài ra, những đứa trẻ này có thể sẽ 
cần phải dùng đến chất gây nghiện và các dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần trong tương 
lai. 

 

Trẻ em có thể sống cùng gia đình mình, nhưng cũng có thể sống trên đường phố, là trẻ mồ 
côi hoặc bị gia đình từ bỏ, có thể bị bắt đi lính trong quân đội, hoặc sống trong các trại cải 
tạo. Kết quả là các trường hợp và cơ sở điều trị đối với hai nhóm trẻ em này có thể khá là 
khác so với điều trị nội trú và ngoại trú truyền thống, và có thể liên quan nhiều đến cộng 
đồng và các trung tâm tư vấn trợ giúp hơn là các phương pháp thường dùng trong điều trị 
rối loạn sử dụng chất gây nghiện ở người lớn. Vị thành niên có thể được bố mẹ đưa đến 
điều trị bởi bố mẹ lo lắng về việc sử dụng ma túy mới đây của con cái họ. 

 

Nghiên cứu về điều trị đối với nhóm đối tượng này còn hạn chế và mặc dù có bằng chứng 
đáng khích lệ rằng phương pháp điều trị tâm lý xã hội là hiệu quả đối với nhóm trẻ lớn, các 
hướng dẫn liên quan đến điều trị cho trẻ bé hơn thường dựa trên các phát hiện nghiên cứu 
được thực hiện trong điều trị đối với người lớn hay vị thành niên. Tuy nhiên, cách tiếp cận 
như vậy để điều trị trẻ em với chứng rối loạn sử dụng ma túy có thể dẫn đến các vấn đề 
không lường trước được như phản ứng khác nhau đối với thuốc ở trẻ em là tương phản 
với người lớn.  Cuối cùng, nhiều phương pháp điều trị tâm lý xã hội được sử dụng với đối 
tượng trẻ em phải được điều chỉnh phù hợp với mức độ phát triển nhận thức và kinh nghiệm 
sống của trẻ. 

 

Những vấn đề khác cần xem xét khi cung cấp điều trị rối loạn sử dụng ma túy trong nhóm 
trẻ em và vị thành niên, bao gồm: 

• Trẻ em và vị thành niên sử dụng ma túy có nhu cầu điều trị khác biệt đặc thù vì não 
và chức năng nhận thức của họ còn non nớt và các kĩ năng ứng phó còn hạn chế do 
sự phát triển tâm lý xã hội chưa hoàn thiện; 

• Vị thành niên có đặc điểm ưa thích mạo hiểm rủi ro cao và tìm kiếm cái mới lạ, và rất 
dễ phản ứng lại trước áp lực của bạn bè; 

• Vị thành niên với các vấn đề sử dụng ma túy thường có tỷ lệ cao rối loạn tâm thần 
đồng thời và gia đình không êm ấm cần được tập trung điều trị; 

• Trẻ em và vị thành niên có thể ít có khả năng so với người lớn trong việc thấy được 
giá trị khi nói về những vấn đề của mình, họ thường hay cụ thể trong suy nghĩ, ít phát 
triển hơn về kỹ năng ngôn ngữ, và có thể ít hướng nội hơn so với người lớn; 

• Can thiệp điều trị hành vi phải được điều chỉnh có tính đến khả năng nhận thức hạn 
chế của trẻ em và vị thành niên; 
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• Trẻ em và vị thành niên có thể có động cơ khác so với người lớn khi tham gia điều 
trị và khi chia sẻ những mục tiêu điều trị với người điều trị. 

 

Vị thành niên là một giai đoạn phát triển quan trọng và bộ não của vị thành niên đặc biệt dễ 
bị tổn thương trước các rối loạn sử dụng ma túy. Với các tác động hủy hoại thần kinh của 
ma túy và rượu đối với sự phát triển của não bộ, việc sử dụng các chất gây nghiện cần 
được xác định và xử lý càng sớm càng tốt. Vị thành niên cũng có thể hưởng lợi từ các 
phương pháp can thiệp đối với sử dụng chất gây nghiện ngay cả khi họ không lệ thuộc vào 
bất kỳ loại chất gây nghiện cụ thể nào.  Phá vỡ quá trình phơi nhiễm đối với chất gây nghiện 
càng sớm sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thương về thể chất và/hoặc tâm lý về sau. Những 
lần thăm khám sức khỏe, y khoa và từ trường học định kỳ mang lại cơ hội hỏi vị thành niên 
thông tin về việc sử dụng chất gây nghiện và vị thành niên sẽ trả lời trung thực nếu họ không 
nhận thấy những hậu quả tiêu cực trực tiếp của sự thành thật. Áp lực về pháp lý, trường 
học, và gia đình có thể là những tác động quan trọng để vị thành niên tham gia, ở lại, và 
hoàn thành việc điều trị. 

 

Điều trị rối loạn sử dụng ma túy phải được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đặc thù của vị 
thành niên và đáp ứng nhu cầu của toàn thân, không chỉ riêng vấn đề sử dụng ma túy. Bạo 
lực, lạm dụng trẻ em, và nguy cơ tự tử phải được nhận diện và xử lý sớm trong quá trình 
điều trị. Giám sát việc sử dụng chất gây nghiện là cực kỳ quan trọng trong điều trị vị thành 
niên, khi mục tiêu của điều trị là cung cấp những hỗ trợ theo nhu cầu và bổ sung các hoạt 
động được lên kế hoạch cẩn thận trong khi não của vị thành niên đang phát triển. Trong khi 
điều trị, vị thành niên cần sự hỗ trợ nhiều hơn và khác biệt so với người lớn.  Với sự bắt 
đầu của hoạt động tình dục và tỷ lệ cao hơn về lạm dụng tình dục giữa vị thành niên bị lệ 
thuộc vào ma túy, xét nghiệm vị thành niên xem họ có bị các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục như HIV, cũng như viêm gan B và viêm gan C, là một phần quan trọng của điều trị 
ma túy. Việc điều trị cũng cần phải có các chiến lược như: tập huấn kỹ năng xã hội, đào tạo 
nghề, can thiệp dựa vào gia đình, can thiệp liên quan đến sức khỏe tình dục trong đó có 
phòng tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

 

Các phương pháp điều trị cần nỗ lực lồng ghép các phương diện khác nhau về xã hội đối 
với vị thành niên như trường học, thể thao, sở thích và nhận ra tầm quan trọng của các mối 
quan hệ đồng đẳng tích cực. Điều trị vị thành niên phải tăng cường sự tham gia tích cực 
của cha mẹ mỗi khi phù hợp. Phải cung cấp các tiếp cận với các cơ quan phúc lợi trẻ em. 

 

Dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng ma túy và sức khỏe tâm thần phải điều tiết các đặc điểm 
đặc thù và phải linh hoạt khi nhận dạng và xử lý nhu cầu của nhóm trẻ em và vị thành niên 
trong một khuôn khổ mà ở đó bảo vệ tốt nhất trẻ em trước mọi tổn hại và đáp ứng các nhu 
cầu y tế của mỗi cá nhân. 

 

 

4.3.2 Phương pháp điều trị  

 

Dịch vụ tiếp cận cộng đồng  
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Mục tiêu của các chương trình tiếp cận cộng đồng là nhằm xác định những trẻ em nào có 
thể cần dịch vụ liên quan đến y tế, và cung cấp các dịch vụ trong phạm vi có thể, với sự 
ràng buộc nơi trẻ có thể sống (như trên đường phố, bị giam giữ). Vì vậy, nhân viên tiếp cận 
cộng đồng có ý định nhắm vào những trẻ có nguy cơ, và sau đó phục vụ như một phương 
tiện kết nối tới các dịch vụ cần thiết. Những dịch vụ này sẽ nhằm giải quyết hàng loạt các 
vấn đề trong đó có dịch vụ điều trị liên quan đến sức khỏe và dịch vụ điều trị liên quan đến 
sức khỏe tâm thần. Trong các trường hợp tiếp cận, nhân viên tiếp cận có thể thực hiện 
sàng lọc bằng phỏng vấn, và mục đích của nó là thu thập thông tin đầy đủ để xác định nhu 
cầu chuyển tiếp và điều trị ở nhiều khu vực được biết đến là có vấn đề và khó giải quyết đối 
với trẻ em nơi nhân viên tiếp cận liên hệ được với các em (như trên đường phố) và là một 
tác nhân tích cực trong việc sắp xếp điều trị. Đặt nguyên nhân và mức độ của vấn đề là thứ 
cấp để bắt đầu điều trị một cách đơn giản nhất. 

 

Sáng lọc và Đánh giá 

Các chương trình điều trị nội trú và ngoại trú truyền thống cung cấp điều trị cho đối tượng 
trẻ em sẽ thường thực hiện thủ tục sàng lọc và đầu vào để xác định sụ ổn định của một đứa 
trẻ đối với việc gia nhập điều trị. Do đó, sàng lọc đối với ba yếu tố rủi ro, ở mức thấp nhất, 
là một phần quan trọng của quá trình nhập viện: phê thuốc, đe dọa tự làm đau bản thân 
và/hoặc làm hại người khác và lạm dụng (cảm xúc, tình dục, và/hoặc thể xác). Bất kỳ một 
hay nhiều hơn trong số vấn đề trên có thể gợi ý rằng điều trị nội trú là phù hợp hơn với đứa 
trẻ. Một bản đánh giá xem xét hoàn cảnh sống hiện tại của đứa trẻ, và thu thập thông tin 
liên quan đến lý lịch thể chất, tâm lý, gia đình, và xã hội nhằm xác định nhu cầu điều trị cụ 
thể, để phát triển kế hoạch điều trị sao cho phù hợp với sức khỏe và nhu cầu của các em. 
Tiêu chuẩn sử dụng trong sàng lọc và đánh giá trẻ em không được khác với tiêu chuẩn áp 
dụng với các nhóm bệnh nhân khác. 

 

Lập kế hoạch điều trị 

Trẻ em với chứng rối loạn sử dụng ma túy phải được coi là một phần của nhóm điều trị 
trong đó tập trung cả về sức khỏe thể chất và tình trạng thoải mái về tâm lý. Không nên xem 
một đứa trẻ như một bệnh nhân để được thông báo một cách thụ động về tình trạng sức 
khỏe của mình, mà hơn thế, một đứa trẻ, cùng với người chăm sóc, phải được tham gia 
tích cực vào các quyết định điều trị. Thêm vào đó, các quyết định về việc đưa đứa trẻ trở 
lại với cộng đồng phải được đưa ra ngay từ giai đoạn lập kế hoạch.   

  

Tiếp cận điều trị 

Phương pháp điều trị cho trẻ em bị rối loạn sử dụng ma túy phụ thuộc phần lớn vào loại 
chất gây nghiện mà họ sử dụng. Cũng như với các nhóm bệnh nhân khác, điều trị phải có 
các can thiệp tâm lý xã hội phối hợp cùng với điều trị bằng thuốc khi thích hợp. Tuy nhiên, 
hiện chỉ có rất ít nghiên cứu về tính hiệu quả của những liệu pháp dược lý này trong điều 
trị nhóm vị thành niên và thậm chí nghiên cứu còn ít hơn nữa ở nhóm trẻ em bị rối loạn sử 
dụng chất gây nghiện, và do vậy, chưa thuốc nào được chấp thuận sử dụng cho nhóm đối 
tượng này. Có một số ủng hộ việc sử dụng chất đồng vận opioid, như methadone và 
buprenorphine, ở nhóm vị thành niên khi họ có khả năng đồng ý phương pháp điều trị này 
và phương pháp này chỉ sử dụng cho nhóm vị thành niên nghiện thuốc phiện nặng và có 
nguy cơ cao tiếp tục sử dụng ma túy. Sự đồng thuận với bất cứ phương pháp điều trị nào 
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đối với trẻ vị thành niên phải được cha mẹ người đó đưa ra theo quy địnhcủa luật pháp 
quốc gia. Vị thành niên có thời gian sử dụng thuốc phiện ngắn được sự hỗ trợ đáng kể từ 
gia đình và xã hội có thể đáp ứng cai opioid bằng thuốc naltrexone hoặc không cần thuốc 
naltrexone như một chiến lược phòng ngừa tái nghiện. Liệu pháp dược lý phù hợp cũng 
cần được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần xảy ra đồng thời như một phần của kế 
hoạch điều trị lồng ghép có sự tham gia của các phương pháp điều trị tâm lý xã hội. 

 

Phương pháp tiếp cận tâm lý xã hội đối với rối loạn sử dụng ma túy ở trẻ em và vị thành 
niên phải cố gắng bao gồm một phạm vi bao quát cả đời sống của trẻ trong đó có sử dụng 
cách tiếp cận cá nhân hóa có tính đến các điểm yếu và điểm mạnh của trẻ. Ví dụ về phương 
pháp điều trị rối loạn sử dụng ma túy ở trẻ em và vị thành niên gồm có tiếp cận kỹ năng 
sống, can thiệp dựa vào gia đình (như tóm tắt chiến lược trị liệu gia đình, trị liệu hành vi gia 
đình hay liệu pháp gia đình đa hệ thống) và giáo dục cơ bản. Vị thành niên sẽ hưởng lợi từ 
các khóa tập huấn về tự kiểm soát, kĩ năng xã hội, và đưa ra quyết định. 

 

Những vấn đề đặc thù giới trong điều trị trẻ vị thành niên 

Công nhận sự khác biệt về giới phải được đưa vào như một phần không thể tách rời trong 
điều trị trẻ vị thành niên. Trẻ nam thường thích nhóm đa dạng về giới, trong khi trẻ nữ thích 
nhóm nữ hơn, thể hiện sự khác biệt về cả xã hội hóa và lịch sử sử dụng chất gây nghiện 
của trẻ nữ và trẻ nam. Ở nhóm nữ, tỷ lệ về lạm dụng thể xác, lạm dụng tình dục, và trao đổi 
tình dục vì ma túy là rất cao so với nhóm nam, ít nhất chương trình điều trị phải có tính đặc 
thù về giới. Ở nữ vị thành niên, điều trị có thể tập trung vào tính dễ bị tổn thương của trẻ 
nữ như trầm cảm và quá khứ bị lạm dụng thể xác và tình dục, trong khi điều trị cho trẻ em 
có thể tập trung vào các vấn đề kiểm soát cơn bốc đồng, bỏ học và chia rẽ trong cộng đồng, 
và một quá trình các vấn đề về học tập và hành vi dù cách nào thì những vấn đề này cũng 
cần phải được xử lý ở tất cả trẻ em. 

 

4.4 Điều trị bệnh nhân bị rối loạn sử dụng ma túy trong mối liên hệ với 
hệ thống tư pháp hình sự 

 

4.4.1 Định nghĩa tóm tắt và mô tả mô hình  

 

Hiện có hơn 10 triệu người đang bị giam giữ trên toàn thế giới (khoảng 146 người bị giam 
giữ trên 100,000 người dân) và ở hầu hết các nước, phần lớn những cá nhân này đều có 
tiền sử dùng ma túy. Ngoài ra, một tỷ lệ lớn những cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy hiện 
không bị giam giữ cũng được báo cáo là đã từng bị giam giữ ít nhất một lần. 

Cần lưu ý rằng, đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu đối với tiêu dùng cá nhân, các công 
ước quốc tế về kiểm soát ma túy8 dự đoán việc cung cấp các biện pháp như điều trị, giáo 
dục, chăm sóc sau khi ra viện, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, trong đó gồm cả các lựa 

                                            
8 Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy là Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 và được sửa đổi bởi Nghị 
định thư 1972 (gọi là Công ước 1961); Công ước về các chất hướng thần năm 1971 (Công ước 1971); và Công ước của 
Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988 (Công ước 1988). 
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chọn thay thế trọn vẹn thay cho việc kết án hay trừng phạt.9 Ngoài các công ước quốc tế 
về kiểm soát ma túy, các quốc gia thành viên phải có hàng loạt các tiêu chuẩn và quy tắc 
liên quan đến việc áp dụng các biện pháp không giam giữ mà họ nên sử dụng.10  

 

Những người bị rối loạn sử dụng ma túy có liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự có thể 
được cung cấp dịch vụ điều trị ma túy, đồng thời có thể xử lý các yếu tố thiết yếu của nguy 
cơ tái phạm tội. Bằng việc đảm bảo người bị rối loạn sử dụng ma túy trong hệ thống tư pháp 
hình sự được tiếp cận với phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng và dịch vụ chăm sóc, 
sự giảm đáng kể chứng rối loạn sử dụng ma túy, và các hành vi liên quan đến tội phạm trực 
tiếp, là có thể xảy ra và các kết quả y tế công cộng là đáng mong đợi (như giảm lây lan của 
viêm gan C, HIV). Khi không được điều trị, những người sử dụng ma túy ở mức độ cao và 
có tiền sử phạm tội có nhiều khả năng tiếp tục hành vi của mình, đang đặt ra mối đe dọa 
đối với an ninh và y tế công. 

 

Việc điều trị những người bị rối loạn sử dụng ma túy trong hệ thống tư pháp hình sự - tùy 
theo hành vi phạm tội của họ - được tổ chức như một biện pháp thay thế cho kết án hoặc 
hình phạt hoặc bổ sung (ví dụ như ở trong tù). Điều trị như một biện pháp thay thế cho kết 
án hay trừng phạt được thực hiện dưới nhiều điều kiện khác nhau, như án treo hay tạm tha, 
chương trình chuyển hướng và chương trình tòa ma túy, hoặc giới thiệu của cảnh sát đến 
điều trị, nếu phù hợp. Tại các cơ sở khép kín, như trại giam và nơi tạm giam, hệ thống tư 
pháp hình sự nhắm đến những có thể hưởng lợi nhiều nhất khi tiếp cận được các dịch vụ 
điều trị lệ thuộc vào ma túy hiệu quả, khi thích hợp. 

 

Việc cung cấp điều trị ma túy và dịch vụ phục hồi chức năng trong bối cảnh hệ thống tư 
pháp hình sự phải dựa trên các nguyên tắc giống như đối với bất cứ lĩnh vực nào của thực 
hành y khoa. Ngoài ra, các nguyên tắc cơ bản được liệt kê dưới đây sẽ là thích hợp tùy 
theo bối cảnh cụ thể. 

 

4.4.2 Mục tiêu 

 

Các cách tiếp cận dựa trên bằng chứng, bao gồm can thiệp dựa trên đánh giá nguy cơ tái 
nghiện của một cá nhân, có thể hiệu quả trong việc phá vỡ chu trình phạm tội và sử dụng 
ma túy. Một khía cạnh quan trọng trong việc lựa chọn những biện pháp can thiệp này là để 
cung cấp cho mỗi cá nhân loại dịch vụ và cường độ dịch vụ phù hợp nhất. Cung cấp dịch 
vụ cường độ thấp cho những người có vấn đề liên quan đến ma túy nghiêm trọng thường 
sẽ thất bại trong việc đạt được các kết quả mong đợi. Tương tự như vậy, cung cấp dịch vụ 
điều trị cường độ cao cho những người có vấn đề liên quan đến ma túy ít nghiêm trọng hơn 
cũng có thể là một vấn đề, và có thể thỉnh thoảng làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng việc đặt 
những người này vào nhóm những người có nguy cơ sử dụng ma túy cao hơn. Việc kết 
hợp các cá nhân với dịch vụ can thiệp và sự điều chỉnh của dịch vụ trước các nguy cơ và 

                                            
9 Xem Điều 36(1)(b) của Công ước 1961, Điều 22(1)(b) của Công ước 1971, và Điều 3(4) của Công ước 1988. 
10 Xem, đáng chú ý, Quy tắc chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về những biện pháp không giam giữ, Nghị quyết của Đại 
hội đồng 45/100, phụ lục (Quy tắc Tokyo), và Quy tắc của Liên hợp quốc về đối xử với tù nhân nữ và biện pháp không 
giam giữ đối với can phạm nữ, Nghị quyết của Đại hội đồng 65/229, phụ lục (xem Quy tắc Bangkok) 
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nhu cầu cụ thể phải được dựa trên sự tương hợp cường độ những vấn đề của cá nhân với 
loại và cường độ của dịch vụ được cung cấp. 

 

4.4.3 Loại bệnh nhân  

 

Phải có sẵn dịch vụ điều trị và chăm sóc dựa trên bằng chứng đối với tất cả những người 
bị rối loạn sử dụng ma túy không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của họ. Xem xét những 
người sử dụng ma túy và những người với mức độ nghiêm trọng khác nhau của rối loạn sử 
dụng ma túy mà không có hành vi phạm tội không phải là tội phạm nhưng chủ yếu họ phải 
chịu rối loạn về sức khỏe trong đó làm giảm khả năng tiếp cận tới các dịch vụ y tế và xã hội. 

  

Tương tác với hệ thống tư pháp hình sự có thể trở thành một cơ hội để khuyến khích sự 
tham gia tự nguyện của những người bị rối loạn sử dụng ma túy vào dịch vụ điều trị. Vì vậy, 
điều cực kỳ quan trọng là phải sàng lọc những cá nhân có nhu cầu điều trị ma túy cũng như 
tiếp tục chăm sóc trong bối cảnh hệ thống tư pháp hình sự. Trừ những trường hợp hệ thống 
tư pháp hình sự trực tiếp sử dụng chuyên gia điều trị của họ, các chuyên gia điều trị được 
đào tạo lâm sàng đúng ra phải là người đầu tiên thực hiện đánh giá, trong khi hệ thống tư 
pháp hình sự ngay từ đầu sẽ tạo điều kiện giới thiệu đến dịch vụ điều trị. Tùy thuộc vào 
mức độ nghiêm trọng của nghiện ma túy, một số người bị rối loạn sử dụng ma túy có liên 
hệ với hệ thống tư pháp hình sự có thể yêu cầu can thiệp ngắn trong dịch vụ điều trị, còn 
các trường hợp khác sẽ yêu cầu điều trị dài hạn. 

 

Khi những cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy phạm tội, những tội này có thể liên quan đến 
chứng rối loạn sử dụng ma túy, như để có tiền mua thuốc. Can thiệp hiệu quả nhất đối với 
những bệnh nhân này là điều trị rối loạn sử dụng ma túy, và hành vi phạm tội thường dừng 
lại khi bệnh nhân ngưng sử dụng ma túy bất hợp pháp. Trong hoàn cảnh này, đề xuất điều 
trị ma túy hiệu quả là phản ứng tốt nhất của an ninh công cộng và y tế công đối với những 
cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy và các tội hình sự liên quan. Sự cần thiết của việc tiếp 
tục các hình phạt tư pháp hình sự, khi được áp dụng, có thể phụ thuộc vào kết quả của việc 
điều trị. 

 

Trong những trường hợp khác, hành vi phạm tội tự bản thân nó có thể không liên quan đến 
sử dụng ma túy, và người đó có thể không đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán về lệ thuộc vào 
ma túy, thì bất cứ người nào sử dụng ma túy hoặc bị rối loạn sử dụng ma túy còn liên hệ 
với hệ thống tư pháp hình sự thì sẽ được hưởng lợi từ các can thiệp chăm sóc y tế và can 
thiệp xã hội như một phần hoặc chung với các biện pháp có thể được áp dụng khác.  

 

4.4.4 Mô hình và phương pháp điều trị 

 

Các nguyên tắc cơ bản  

 
Đánh giá rối loạn sử dụng ma túy phải được thực hiện bởi người đã được đào tạo lâm sàng 
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Đánh giá rối loạn sử dụng ma túy phải được thực hiện bởi nhân viên y tế được đào tạo. 
Những vấn đề quan trọng cần được giải quyết trong đánh giá là:  
- Liệu người bệnh có nhu cầu cần điều trị cấp tính không, như điều trị cai nghiện hay tâm 

thần? 
- Mô hình sử dụng ma túy có ăn khớp với mô hình sử dụng ma túy có hại hay lệ thuộc? 
- Người bệnh có quan tâm đến việc điều trị rối loạn sử dụng ma túy? 
- Loại điều trị nào họ đã nhận được trước đây? 
- Những biện pháp can thiệp nào có thể hiệu quả? 
- Trong những can thiệp điều trị này, loại nào người bệnh quan tâm và và muốn tiếp tục 

đến cùng? 
- Những vấn đề y khoa đồng phát nào (gồm cả bệnh tâm thần) cần được xem xét? 
 
Các cơ quan về y tế và cơ quan về tư pháp hợp tác cùng nhau để có thể đánh giá liệu dịch 
vụ điều trị được áp dụng có phải là một biện pháp thay thế cho việc kết án hay hình phạt và 
có sẵn những lựa chọn nào phù hợp nhất với người bệnh có tính đến hành vi phạm tội và 
nhu cầu chăm sóc y tế. 
 
Sàng lọc và đánh giá là yếu tố then chốt đối trong đối chứng điều trị 
  
Việc đối chứng bệnh nhân trong các lựa chọn điều trị khác nhau đã được chứng minh là 
một khoa học khó. Cách tiếp cận thực tế khi xem xét mô hình sử dụng ma túy và mức độ lệ 
thuộc vào ma túy, với nhóm không lệ thuộc vào ma túy thường bắt đầu bằng can thiệp tâm 
lý xã hội với hàng loạt các lựa chọn điều trị dài hạn dành cho người lệ thuộc ma túy. Lựa 
chọn điều trị với sự hỗ trợ của thuốc, như methadone và buprenorphine, bị hạn chế dùng 
đối với những người lệ thuộc thuốc phiện. Điều trị có sử dụng chất đối kháng dành cho 
người nghiện thuốc phiện như dùng thuốc naltrexone, thường hạn chế sử dụng đối với 
những người có động cơ cao bị rối loạn tâm thần xảy ra đồng thời. Các bệnh đồng phát về 
y khoa và tâm thần nghiêm trọng đòi hỏi phương thức điều trị phải xử lý được cả các vấn 
đề này. Tham gia điều trị trong quá khứ có thể là một hướng dẫn có ích đối với thành công 
điều trị sau này.  

 

Sau lần thảo luận đầu tiên, bác sĩ lâm sàng đề nghị một loạt các biện pháp điều trị khả thi, 
phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân, và loại hình mà bệnh nhân chuẩn bị để tham gia vào. 
Dựa trên danh sách này, và sự có sẵn của các chương trình điều trị khác nhau, tòa ma túy 
có thể đưa ra một hoặc nhiều đề xuất cho người phạm tội11 kể cả người đó đồng ý hay 
không đồng ý, thì vẫn chỉ ra một lựa chọn được ưa thích hơn.  

 

Vì nhiều thông tin được sử dụng trong quá trình sàng lọc và đánh giá là dựa trên việc tự 
báo cáo, điều rất quan trọng là nguồn bổ sung thông tin (như kết quả xét nghiệm ma túy) 
cũng có thể đạt được khi đưa ra các quyết định bố trí việc điều trị. 

 

Nguyên tắc nguy cơ tái phạm tội 

                                            
11 Trong Quy tắc Tokyo, những người có liên quan với hệ thống tư pháp hình sự đều bị gọi là “tội phạm”, bất kể khi họ 
bị nghi ngờ, bị buộc tội, hoặc bị kết án. 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 78 

 

Các chương trình hiệu quả nhất là chương trình phù hợp với loại can thiệp đối với từng 
bệnh nhân. Chương trình được thiết lập cẩn thận chỉ cung cấp biện pháp trừng phạt hoặc 
dịch vụ mà không dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của cá nhân thì sẽ có ít hoặc không 
tác động đến kết quả; và trong một số trường hợp, những dịch vụ này thường mang lại kết 
quả kém hơn so với nhóm đối chứng không được điều trị. Kết quả của các phát hiện này 
là, nhiều hệ thống tư pháp hình sự đã quyết định dành những lựa chọn chuyên sâu nhất 
cho các cá nhân có nguy cơ tái phạm tội cao nhất. Tương tự như vậy, việc phân bổ nguồn 
lực điều trị phải được đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ chuyên sâu dành cho nhóm cá 
nhân có nguy cơ tái phạm tội cao. Trong hầu hết các trường hợp, những người có nguy cơ 
tái phạm tội thấp vẫn có thể duy trì mức nguy cơ này, kể cả khi họ được điều trị hay không. 

 

Nguyên tắc nhu cầu 

Nguyên tắc Nhu cầu cho biết các dịch vụ đối với cá nhân có liên quan tới hệ thống tư pháp 
hình sự cần tập trung vào nhu cầu “các yếu tố sinh tội ác”, nhắm vào hành vi và thái độ có 
liên quan đến tái phạm tội, và tập trung vào những người có khả năng thay đổi sau khi được 
điều trị có mục đích. Cụ thể, dịch vụ nên nhằm vào những thay đổi trong thái độ phản xã 
hội, cảm xúc, và những mối liên hệ cá nhân. Việc giúp các cá nhân cải thiện kỹ năng quản 
lý bản thân và đạt được các kĩ năng thuận xã hội (prosocial) đã được chứng minh là dẫn 
đến các kết quả tốt hơn. Ngược lại, cách tiếp cận truyền thống tập trung vào ý tưởng tâm 
lý xã hội chung, như cố gắng cải thiện lòng tự trọng mà không giải quyết các khía cạnh phản 
xã hội của nhân cách người bệnh, thì không phải là nền tảng của việc cung cấp dịch vụ. 

  

Nghiên cứu trong lĩnh vực này đã chỉ ra rằng, có bốn nhóm yếu tố phát sinh tội phạm nói 
chung cần phải được xử lý: 1) Lịch sử hành vi phản xã hội; 2) Mô hình cá nhân phản xã hội; 
3) Nhận thức phản xã hội; 4) Những mối liên hệ phản xã hội, với bốn yếu tố bổ sung đảm 
bảo phải xem xét, đó là: sử dụng chất gây nghiện, gia đình, trường học hay nơi làm việc, 
và thời gian rỗi và giải trí. 

 

 

  



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 79 

 

Nguyên tắc trách nhiệm 

Dựa trên đánh giá tổng thể về cá nhân (gồm một đánh giá về cách học tập, mức động lực, 
giới, và dân tộc), phải phát triển một phương pháp điều trị phù hợp. Ví dụ, nhiều cá nhân 
trong hệ thống tư pháp hình sự không phản ứng tốt với các phương pháp điều trị giảng dạy 
truyền thống, vì vậy, dịch vụ điều trị phải nỗ lực để đưa thêm các cách tiếp cận thị giác - 
không gian khi cung cấp các nội dung điều trị. Cần tránh các cách tiếp cận riêng biệt với cơ 
sở là phương pháp trừng phạt, cũng như những cách tiếp cận thiếu cấu trúc. 

 

Tính công bằng của dịch vụ 
Căn cứ cơ bản của việc cung cấp dịch vụ y tế liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự là 
các dịch vụ y tế phải giống nhau về loại hình và phạm vi đối với những gì có sẵn ở cấp cộng 
đồng. Quyết định của cán bộ tư pháp hình sự không được tước đi quyền tiếp cận dịch vụ y 
tế và chăm sóc sức khỏe cần thiết của bất cứ ai. 

 

Liên kết với các dịch vụ có sẵn ở cộng đồng 
Ngoài sự công bằng trong dịch vụ trong và ngoài trại giam, cần có mối liên kết giữa hệ thống 
tư pháp hình sự và các dịch vụ dựa vào cộng đồng nhằm tránh sự gián đoạn trong cung 
cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng bền vững và liên tục của việc chăm sóc. 

 

Cấu trúc của các dịch vụ điều trị 

Phần lớn các chương trình bắt đầu bằng việc cung cấp cho mỗi cá nhân các dịch vụ điều 
trị có cấu trúc cao, gồm có giám sát nghiêm ngặt phê thuốc, và giảm dịch vụ chuyên sâu 
theo thời gian khi bệnh nhân có sự tiến bộ. Các chương trình hiệu quả thực hiện một loạt 
các biện pháp khuyến khích và, đối với mức thấp hơn, dùng các biện pháp trừng phạt để 
uốn nắn hành vi cá nhân.  Việc khen thưởng các hành vi tích cực, như cấp cho cá nhân 
một giấy chứng nhận đã hoàn thành hoạt động, giúp củng cố hành vi tích cực liên tục. Việc 
dùng phương pháp củng cố tiêu cực cần được sử dụng ít thường xuyên hơn và phải quản 
lý về thời gian và đảm bảo khách quan (ví dụ: tăng ngay tần suất xét nghiệm nước tiểu sau 
khi có kết quả dương tính). 

 
Phải cung cấp một mạng lưới rộng khắp các dịch vụ 

Với nhiều vấn đề mà các cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy trong liên hệ với hệ thống tư 
pháp hình sự phải trải qua, quan trọng là các chương trình điều trị thông qua mạng lưới của 
họ có thể đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu phụ của bệnh nhân như các vấn đề nhà ở, 
việc làm, pháp lý, tài chính, và gia đình. 

 

Cần có một sự điều trị liên tục bao gồm cả chăm sóc sau khi ra viện để duy trì sự phục hồi 

Để đảm bảo bệnh nhân sẽ không tái phạm tội và không sử dụng ma túy bất hợp pháp, việc 
điều trị phải phải tiếp tục ngay cả sau giai đoạn điều trị ban đầu (chăm sóc sau khi ra viện). 
Việc duy trì lợi ích của điều trị đòi hỏi sự chăm sóc liên tục được thiết kế nhằm hỗ trợ cá 
nhân trong quá trình chuyển đổi từ dịch vụ dựa trên sửa chữa hành vi sang dịch vụ dựa vào 
cộng đồng. Lợi ích của điều trị bị giảm hoặc bị mất đi nếu không có các dịch vụ chăm sóc 
liên tục. Thật không may, hiện có rất nhiều trở ngại đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc 
liên tục, như: 1) Thiếu sự phối hợp giữa những người thực hiện tư pháp hình sự và người 
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thực hiện dịch vụ; 2) Thiếu các biện pháp khuyến khích và trừng phạt đối với cá nhân khi 
tiếp tục điều trị sau khi được thả ra khỏi trại giam; 3) Thiếu các chương trình điều trị dựa 
vào cộng đồng; và 4) Thực tế là người thực hiện dịch vụ thường thiếu kinh nghiệm trong 
điều trị bệnh nhân có liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự. 

Điều trị như một biện pháp thay thế cho việc bỏ tù 

Sau nhiều năm số lượng tù nhân gia tăng, cần khảo sát các giải pháp thay thế cho giam 
giữ như một cách để giảm số lượng tù nhân. Một cách tiếp cận là xác định các cá nhân bị 
rối loạn sử dụng ma túy đủ các tiêu chí điều kiện cụ thể và yêu cầu tòa án hoặc cộng đồng 
giám sát tăng cường những người này như một biện pháp thay thế giam giữ. Việc này 
thường bao gồm yêu cầu điều trị dựa vào cộng đồng như một điều kiện của giám sát. Cách 
tiếp cận này mở rộng các phương án tuyên án cho tòa án và có thể góp phần vào việc gìn 
giữ gia đình và cộng đồng. Cách tiếp cận không giam giữ đối với các ca phù hợp với những 
tội liên quan đến ma túy nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể được quy 
định cụ thể trong các công ước về kiểm soát ma túy quốc tế.  

 

 

Tòa ma túy 
Tòa ma túy là một cách tiếp cận cung cấp các lựa chọn thay thế cho giam giữ đới với những 
người có vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ma túy. Là một nhánh chuyên ngành của tòa 
án, một tòa ma túy được thành lập trong phạm vi quyền lực hiện hành để theo dõi việc điều 
trị có giám sát của tòa án và giám sát của cộng đồng. Cấu trúc và quá trình của tóa ma túy 
có thể thay đổi, nhưng phần lớn là yêu cầu người tham gia thực hiện xét nghiệm nước tiểu 
ngẫu nhiên, tham gia tư vấn điều trị, gặp gỡ quản chế và cán bộ tòa án đều đặn, và thường 
xuyên tham gia vào các nhóm tự lực. 

 

Tòa ma túy nhằm mục đích cung cấp một môi trường khích lệ nơi các thẩm phán sẽ khen 
thưởng, và đôi khi khen ngợi, những cá nhân đã tham gia chương trình thành công, trong 
khi hạn chế các biện pháp “trừng phạt” đối với những người không tuân thủ. Trong một số 
trường hợp, lựa chọn tòa ma túy chỉ được đưa ra sau khi có lời nhận tội; và vì vậy, điều trị 
có thể không luôn có sẵn ngay đối với những người có nhu cầu. Trong hầu hết các chương 
trình tòa ma túy, các cá nhân đã hoàn thành chương trình thành công có thể tránh được 
một phần hoặc toàn bộ hình phạt tù, và, trong nhiều trường hợp, bản tuyên án nào đó (như 
bản án đối với việc tiêu thụ ma túy) có thể được xóa khỏi hồ sơ của người đó. 

 

Vai trò sửa chữa hành vi của cộng đồng 
 

Cộng đồng giúp thay đổi hành vi là một biện pháp thay thế giam giữ đối với cá nhân, những 
người có vấn đề sử dụng ma túy nghiêm trọng. Các điều khoản giám sát được thực hiện 
đối với cá nhân được coi là mối đe dọa mà nếu họ vi phạm sẽ bị giam giữ. Ngoài việc thực 
hiện xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên, chấp nhận bị kiểm tra nhà, và không được sử dụng ma 
túy trái phép, yêu cầu giám sát có thể bao gồm việc tham gia vào dịch vụ điều trị. Đối với 
những người phạm tội nguy hiểm nhất, có thể có giám sát nghiêm ngặt hơn, như trong giai 
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đoạn án treo, bao gồm giám sát thường xuyên hơn do cán bộ thực thi pháp luật thực hiện 
cũng như nhiều cuộc họp phải có mặt đều đặn. Việc sử dụng “báo cáo hàng ngày” là một 
lựa chọn khác trong đó cá nhân phải báo cáo thường xuyên (thường là hàng ngày) về 
những nơi mình có mặt, ví dụ như ở văn phòng quản chế.  Trong một số quyền hạn pháp 
lý, có những lựa chọn điều trị được dành cho cá nhân đang bị giám sát tăng cường và giám 
sát báo cáo hàng ngày. Một cách khác, cung cấp “trung tâm hỗ trợ người nghiện ma túy” 
(halfway houses) khi có nhu cầu đối với nhà ở trung gian trong quá trình chuyển từ nhà tù 
về cộng đồng. Cá nhân được yêu cầu phải ở trong trung tâm khi không làm việc, không đến 
tòa, và khi không yêu cầu điều trị y tế. Trung tâm hỗ trợ người nghiện thường cung cấp 
nhóm hỗ trợ 12 bước cai nghiện (nhóm trợ giúp) và trong một số trường hợp, cung cấp các 
lựa chọn điều trị dành cho những người đang sống trong trung tâm. 

 

Điều trị tại cộng đồng có sự giám sát 
Điều trị tại cộng đồng có sự giám sát là dịch vụ được cung cấp cho các cá nhân đang được 
tòa bảo hộ hoặc cộng đồng giám sát. Như đã mô tả ở trên, việc này có thể bao gồm cả tòa 
ma túy cũng như các loại hình khác nhau của giám sát cộng đồng thay thế cho bỏ tù. Trong 
nhiều trường hợp, những hành vi phạm tội do người bị rối loạn do ma túy gây ra có thể 
không làm tăng án phạt tù, và cho phép cá nhân được đặt trực tiếp dưới sự giám sát của 
cộng đồng, với yêu cầu là họ phải nhận được lệnh tạm tha hoặc dịch vụ điều trị có giám sát 
của tòa. Những người dưới sự giám sát của cộng đồng dễ tiếp cận với rượu và ma túy, và 
vì vậy có nguy cơ tiếp tục sử dụng ma túy bất hợp pháp. Việc ở lại cộng đồng có thể giúp 
cá nhân duy trì quan hệ gia đình tích cực và xử lý các mối quan hệ tiêu cực. 

 

Can thiệp điều trị  

Nhìn chung, các can thiệp điều trị phải giống như các phương án điều trị có sẵn đối với 
nhóm dân cư nói chung (như đã mô tả ở các chương trước), với sự cộng nhận hoàn cảnh 
đặc thù của những cá nhân bị rối loạn sử dụng ma túy đang phải đối mặt với án tù. Can 
thiệp điều trị phải luôn mang tính chất tự nguyện và dựa trên sự đồng ý của bệnh nhân sau 
khi họ đã được cung cấp đầy đủ thông tin. Tất cả những người có tiếp cận với dịch vụ, kể 
cả những người đang bị hệ thống tư pháp hình sự giám sát, phải có quyền từ chối điều trị, 
ngay cả khi việc từ chối này đưa đến các biện pháp giam giữ hoặc không giam giữ khác. 

 

1) Cai nghiện với sự hỗ trợ bằng thuốc thường là giai đoạn đầu tiên của điều trị. Nếu 
cơ quan cải huấn không có dịch vụ cai nghiện tại chỗ, bắt buộc phải chuyển cá nhân 
đến các dịch vụ y tế bên ngoài. Ép các cá nhân thực hiện cai nghiện mà không được 
chăm sóc y khoa không chỉ là phi đạo đức, mà còn có thể nguy hiểm đối với sức 
khỏe và sự an toàn của người đó.  
 

 

2) Điều trị ngoại trú có thể bao gồm các giai đoạn điều trị chuyên sâu hơn và sau đó là 
điều trị ít chuyên sâu hơn. Phương pháp điều trị “giảm dần” trong tăng cường điều 
trị đặc biệt phù hợp với những người đang được điều trị chuyên sâu ở trong tù và 
với những người dù đã trở về với cộng động nhưng vẫn cần dịch vụ điều trị dù ở 
mức thấp hơn. Giảm cường độ theo thời gian phải dựa trên thực tế liệu cá nhân đó 
đáp ứng được các mục tiêu điều trị hay không. 
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3) Điều trị nội trú có thể được cung cấp trong đơn vị chuyên dụng trong nhà tù. Những 
chương trình như vậy đặc biệt có giá trị khi nhắm tới các nhóm có nguy cơ cao đặc 
thù, như tội phạm trẻ, phụ nữ, và những người bị rối loạn tâm thần. Việc có một môi 
trường điều trị nội trú chuyên dụng giúp giảm thiểu sự phơi nhiễm đối với con người, 
nhất là trong nhóm tù nhân, những người có thể đối xử tàn nhẫn những cá nhân 
đang được điều trị. Không gian chuyên biệt này cũng giúp nhắm thẳng tới các vấn 
đề trong tiểu nhóm (như xử lý những chấn thương trong nhóm phụ nữ bị đối xử tàn 
tệ) 
 

Bệnh nhân trong các chương trình nội trú được kỳ vọng sẽ hợp tác với nhau và cộng 
tác trong công việc hàng ngày như chuẩn bị bữa ăn và giặt đồ. Bằng việc lập mô 
hình và hướng dẫn xử lý vấn đề, kĩ năng giao tiếp, thiết lập mục tiêu, và làm việc 
cùng nhau, đây có thể là cách tiếp cận điều trị toàn diện hiệu quả cao dành cho 
những người có tiền sử sử dụng ma túy có vấn đề. Cách tiếp cận này, mặc dù vậy, 
không nên dùng độc lập; điều trị nội trú cần được tiếp tục bằng dịch vụ chăm sóc liên 
tục sau khi chương trình này hoàn tất. 

 

4) Cộng đồng trị liệu (TC) là một mô hình điều trị nội trúcó thể thích ứng với một nhóm 
tù nhân và được chứng minh là hiệu quả trong các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên 
(Smith và cộng sự, 2006). Chương trình cộng đồng trị liệu dựa vào nhà tù phải được 
đặt vào một đơn vị riêng biệt của nhà tù với cấu trúc và dịch vụ tương tự với các 
chương trình đem đối chứng ở ngoài nhà tù. Việc tham gia điều trị phải hoàn toàn tự 
nguyện, với các bạn tù từ nhóm tù nhân nói chung đáp ứng đủ điều kiện được gia 
nhập. Một số biện pháp can thiệp đã được sử dụng trong cộng đồng trị liệu được 
chứng minh là không hiệu quả trong việc giảm tái phạm tội và giảm sử dụng thuốc 
không theo toa, và cần phải tránh sử dụng, trong đó có các cách tiếp cận không hiệu 
quả mà điển hình là kết hợp lịch làm việc kiểu quân đội, kiểm soát quá nghiêm khắc 
với hình thức đối đầu, kỷ luật, và thay đổi hành vi  

 

5) Các nhóm tự lực mang lại hỗ trợ quan trọng cho những cá nhân trong quá trình hồi 
phục từ các vấn đề liên quan đến rượu và ma túy. Nhóm tự lực (gọi tắt là NA hay 
AA) tồn tại trong nhiều môi trường, cả trong nhà tù và trong cộng đồng. Vì nhiều 
nhóm theo tôn giáo và có thể từ chối việc sử dụng phương pháp điều trị có sự hỗ trợ 
bằng thuốc, điều quan trọng là các yếu tố này được xem xét trước khi đề nghị hoặc 
yêu cầu một cá nhân tham gia vào một nhóm tự lực cụ thể. 
 

6) Liệu pháp dược lý có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong điều trị rối 
loạn sử dụng chất gây nghiện. Ví dụ, thuốc methadone và buprenorphine là tiêu 
chuẩn chăm sóc trong điều trị rối loạn sử dụng thuốc phiện, trong khi các cách tiếp 
cận khác như cai nghiện bằng naltrexone có thể hiệu quả trong phòng ngừa tái 
nghiện. Quyết định để kết hợp điều trị bằng thuốc như một phần của cách tiếp cận 
điều trị tổng thể cần được xem xét trên cơ sở từng cá nhân. Việc đối mặt với những 
cáo buộc hình sự không nên là lý lẽ duy nhất để khuyến cáo nên sử dụng điều trị 
bằng thuốc. 
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Chú ý: Nhằm giảm thiểu nguy cơ sốc quá liều sau khi xuất viện, những người có tiền sử sử 
dụng thuốc phiện cũng như gia đình và bạn bè phải được trang bị thuốc naloxone với các 
hướng dẫn/tập huấn về cách sử dụng chúng trong trường hợp người đó bị sốc quá liều. 

 

4.4.5 Yêu cầu cụ thể đối với điều trị trong môi trường nhà tù 

 

Việc cung cấp điều trị tốt nhất trong phạm vi có thể cho phạm nhân trong tù thể hiện một 
loạt các vấn đề phức tạp, trong đó có những câu hỏi liên quan đến hậu cần như ai phải 
cung cấp điều trị, thực hiện điều trị ở đâu và khi nào cần.  

 

Một trong những vấn đề phức tạp hơn liên quan đến nhân sự phù hợp với chương trình 
điều trị. Tại một số nhà tù, nhân viên của nhà tù đó được đào tạo để cung cấp dịch vụ điều 
trị, trong khi ở các nhà tù khác, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài được ký hợp đồng để thực 
hiện dịch vụ. Những quyết định về nhân sự như trên phải được đưa ra với mục tiêu đạt 
được kết quả tốt nhất với chi phí thấp nhất có thể.  Nhìn chung, dù vậy thì kết quả đối với 
bệnh nhân sẽ tùy thuộc vào chất lượng dịch vụ được cung cấp hơn là sự liên kết giữa các 
nhân viên. 

 

Lý tưởng nhất là những người việc tham gia điều trị cần được cách ly với những người 
đang bị giam giữ nhằm duy trì một môi trường thuận xã hội. Có những cá nhân đang trong 
giai đoạn phục hồi khi trở về với nhóm tù nhân có thể dễ dàng suy yếu những thành quả họ 
đã đạt được trong điều trị, trong điều kiện môi trường tiêu cực thường tồn tại trong hệ thống 
nhà tù nói chung. Khi không có hoặc không thể có một môi trường điều trị hoàn toàn riêng 
biệt, cần phải nỗ lực để giảm thiểu phơi nhiễm trước các nhân tố nguy cơ bên ngoài (như 
sắp xếp thời gian ăn uống và nghỉ ngơi lệch nhau). Khoảng thời gian còn lại trong mức án 
của một người cũng có ảnh hưởng đến quyết định điều trị vì một cá nhân có thể đang ở giai 
đoạn giữa của quá trình khi được thả tự do. Các cơ quan cần cân nhắc khoảng thời gian 
một người bị giam giữ và sau đó yêu cầu họ hoàn thành dịch vụ điều trị đã được ấn định 
trước khi được thả, hoặc đảm bảo việc điều trị liên tục cần thiết sau khi được thả. 
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Chương 5: Đặc điểm của một hệ thống hiệu quả trong cung 
cấp dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng ma túy 

 

 

Giới thiệu 

Một hệ thống điều trị rối loạn sử dụng ma túy hiệu quả ở cấp quốc gia đòi hỏi phải có sự 
phản ứng mang tính phối hợp và tích hợp của nhiều bên trong việc thực hiện các đường lối 
và can thiệp dựa trên bằng chứng khoa học trong các môi trường khác nhau nhắm tới các 
nhóm khác biệt ở những giai đoạn khác nhau liên quan đến mức độ nghiêm trọng của chứng 
rối loạn sử dụng ma túy của người bệnh. Hệ thống y tế công là nơi tốt nhất để dẫn đầu 
trong cung cấp dịch vụ điều trị hiệu quả đối với những người bị ảnh hưởng bởi rối loạn sử 
dụng ma túy, thường là kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ chăm sóc xã hội và dịch vụ cộng 
đồng khác. Dịch vụ điều trị phải: 

• Có sẵn 

• Có thể tiếp cận được 

• Giá cả phải chăng 

• Dựa trên bằng chứng  

• Đa dạng 

 

Sự có sẵn có dịch vụ điều trị thể hiện sự có mặt của những dịch vụ có khả năng điều trị 
bệnh nhân bị rối loạn sử dụng ma túy.  

 

Khả năng tiếp cận dịch vụ thể hiện khả năng tiếp cận đối với toàn bộ người dân. Dịch vụ 
điều trị phải được đặt ở nơi thuận tiện và gần với các điểm giao thông công cộng (ở cả khu 
vực nông thôn và thành thị). Ngoài ra, không được gây trở ngại đối với việc tiếp cận này vì 
thái độ phân biệt đối xử đối với một nhóm dân cư nào đó hay vì các yếu tố khác. 

 

Giá cả hợp lý của dịch vụ đề cập đến vấn đề bệnh nhân và hệ thống điều trị. Dịch vụ điều 
trị cần có giá phải chăng đối với bệnh nhân đến từ các nhóm kinh tế xã hội và mức thu nhập 
khác nhau. Đồng thời, hệ thống điều trị phải hợp lý về giá cả đối nhằm duy trì hệ thống xã 
hội và y tế được bền vững. 

 

Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng của dịch vụ điều trị đảm bảo chất lượng của dịch vụ. 
Với những hạn chế về tài chính đối với điều trị rối loạn sử dụng ma túy, can thiệp điều trị 
phải dựa trên bằng chứng khoa học và tuân thủ các hướng dẫn dựa trên bằng chứng.  

  

Cách dịch vụ điều trị phải được đa dạng hóa và đưa ra các cách tiếp cận khác nhau. Không 
một cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả các loại rối loạn và các giai đoạn khác nhau của 
bệnh. Vì vậy, cần có nhiều biện pháp can thiệp tại các cơ sở khác nhau để giải quyết đầy 
đủ nhu cầu của bệnh nhân bị rối loạn sử dụng ma túy. Khi phục hồi vẫn là mục tiêu cuối 
cùng của dịch vụ điều trị và chăm sóc, các dịch vụ quản lý phục hồi kéo dài phải là một phần 
không thể thiếu trong chương trình. 
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Mô hình tổ chức hệ thống điều trị 
Rối loạn sử dụng ma túy có thể được mô tả là một chuỗi từ ít đến rất nghiêm trọng và phức 
tạp. Theo Tiêu chuẩn phân loại bệnh tật quốc tế ICD-10 (WHO, 2011), sự khác biệt trong 
rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây nghiệncó tác động đến trí não (F10-F19) 
là giữa phê thuốc cấp tính, sử dụng có hại, và triệu chứng nghiện. Tác giả Thorley (1980) 
phân biệt trong mô hình sử dụng ma túy mà ông đưa ra một cách tương tự giữa phê thuốc, 
sử dụng thường xuyên hay quá mức, và lệ thuộc vào ma túy/nghiện (Hình 1). Theo Báo 
cáo Ma túy Thế giới năm 2015 của UNODC, trong tổng số 246 triệu người - khoảng hơn 
5% những người trong độ tuổi từ 15 đến 64 trên toàn thế giới - những người sử dụng ma 
túy bất hợp pháp, có 27 triệu người sử dung ma túy có vấn đề và gần một nửa trong số họ 
là người tiêm chích ma túy (PWID) (UNODC, 2015). 

 

 

Hình 1 Mô hình sử dụng ma túy của Thorley 

 

Khi xây dựng một hệ thống điều trị toàn diện có sự phân bổ nguồn lực sẵn có và đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu của bệnh nhân một cách sáng suốt, nguyên tắc y tế công quan trọng cần 
áp dụng là đưa ra biện pháp can thiệp ít xâm lấn nhất với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp 
nhất. Nguyên tắc này rất quan trọng khi thiết kế hoặc đánh giá một hệ thống điều trị có quan 
tâm tới các tiêu chuẩn điều trị được mô tả trong tài liệu này.  

 

Xét về khía cạnh ngân sách nhà nước, điều trị rối loạn sử dụng ma túy dựa trên bằng chứng 
là một khoản đầu tư thông minh, vì chi phí điều trị rối loạn sử dụng ma túy là thấp hơn so 
với chi phí do nghiện thuốc nhưng không được điều trị gây ra (UNODC/WHO, 2009). Tỷ lệ 
tiết kiệm dành cho đầu tư có thể vượt quá tỷ lệ 12:1 do sự suy giảm tội phạm liên quan đến 
ma túy và giảm chi phí liên quan tới tư pháp hình sự, thực thi pháp luật, và chăm sóc y tế 
(NIDA, 2012). 
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Nhìn tổng thể, cường độ và mức độ chuyên môn của dịch vụ phải tương ứng với nhu cầu 
và mức nghiện của bệnh nhân. Một bệnh nhân mới nghiện một lần cần, ví dụ, một loại can 
thiệp và mức hỗ trợ khác so với bệnh nhân có tiền sử sử dụng ma túy lâu hơn với có các 
vấn đề xã hội y tế liên quan. 

 

Do đó, đầu tư của các quỹ công phải được thực hiện theo tần suất các dịch vụ điều trị cần 
thiết. Như trong tháp tổ chức dịch vụ (Hình 2), hầu hết các dịch vụ điều trị được yêu cầu ở 
mức cường độ thấp hơn, có thể giúp bệnh nhân phòng ngừa phát triển các rối loạn sử dụng 
ma túy phức tạp hơn khi được cung cấp. Vì các dịch vụ với cường độ thấp hay được yêu 
cầu hơn, và thường ít chuyên môn và ít tốn kém, nên các hệ thống điều trị được thiết kế 
tương tự như trong tháp cung cấp dịch vụ là có lợi hơn, do các dịch vụ được đề xuất là dựa 
trên bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, các khoản đầu tư thường được dành cho các dịch 
vụ với cường độ rất cao và tốn kém ở trên đỉnh của mô hình kim tự tháp, dẫn đến thực tế 
là những người nghiện ở mức thấp phải điều trị với cường độ cao không cần thiết. Khi mức 
độ nghiêm trọng của rối loạn không phù hợp với cường độ điều trị, kết quả sẽ bị giảm thiểu 
và nguồn lực không được phân bổ hiệu quả, và đây rõ ràng không phải là một khoản đầu 
tư tốt của các quỹ công. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Hình 2 Tháp tổ chức dịch vụ 

Vì dịch vụ điều trị ma túy ngoại trú nói chung là ít gây gián đoạn đối với bệnh nhân và ít tốn 
kém đối với hệ thống y tế, nên chúng được khuyến khích sử dụng theo quan điểm của y tế 
công cũng như điều trị ngoại trú phù hợp với các mức độ nghiện và nhu cầu của bệnh nhân. 

Số liệu của Báo cáo Ma túy Thế giới cho thấy một khoảng cách lớn còn tồn tại trên phạm vi 
toàn cầu giữa số lượng những người mong muốn hoặc có thể hưởng lợi từ điều trị rối loạn 
ma túy và số lượng những người thực tế được nhận dịch vụ (UNODC, 2015). Sự không tồn 
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tại của dịch vụ ở ngưỡng thấp hơn và cường độ thấp hơn (như can thiệp ngắn ở cấp chăm 
sóc sức khỏe ban đầu) cũng có thể dẫn đến việc không tiếp cận được các dịch vụ ngưỡng 
thấp, vì thế những người dùng ma túy chỉ liên hệ với hệ thống y tế khi họ đã có một số rối 
loạn sử dụng ma túy nghiêm trọng thay vì nhận được dịch vụ ít chuyên sâu hơn (và ít tốn 
kém hơn) ở giai đoạn đầu của chứng rối loạn. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng các cá nhân hiếm 
khi được sàng lọc bởi bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu (Ernst và cộng sự, 2007). Tuy 
vậy, cung cấp sàng lọc và dịch vụ ban đầu tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu là khả 
thi và giúp xác định, hỗ trợ, và chuyển tiếp bệnh nhân với các vấn đề do sử dụng ma túy, 
do đó góp phần giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. 

 

Các can thiệp đề nghị ở các cấp dịch vụ khác nhau 

Cấp dịch vụ Can thiệp có thể thực hiện được 

Chăm sóc 
cộng đồng 
phi chính 
thức 

Tiếp cận cộng đồng 

Nhóm tự lực 

Hỗ trợ không chính thức từ bạn bè và gia đình 

Dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe 
ban đầu 

Sàng lọc, can thiệp ngắn, chăm sóc y tế cơ bản, chuyển 
tiếp 

Hỗ trợ liên tục bệnh nhân trong điều trị/liên hệ với dịch vụ 
điều trị chuyên sâu 

Dịch vụ y tế cơ bản gồm: sơ cứu, băng bó vết thương 

Phúc lợi xã 
hội chung 

Nhà ở/ Nhà tạm lánh 

Thực phẩm 

Hỗ trợ xã hội vô điều kiện 

Đảm bảo việc tiếp cận với các dịch vụ y tế và xã hội 
chuyên sâu khi có nhu cầu 

Điều trị 
chuyên sâu lệ 
thuộc vào ma 
túy 

Đánh giá 

Quản lý trường hợp 

Lập kế hoạch điều trị 

Cai nghiện 

Can thiệp tâm lý xã hội 

Điều trị bằng thuốc 

Phòng ngừa tái nghiện 

Dịch vụ quản lý phục hồi 

Dịch vụ chăm 
sóc y tế 
chuyên sâu 

Điều trị sức khỏe tâm thần 

Nội khoa 

Điều trị nha khoa 

Điều trị HIV và viêm gan C 

Dịch vụ phúc 
lợi xã hội 
chuyên sâu 

Hỗ trợ từ gia đình và tái hòa nhập 

Đào tạo nghề/ các chương trình giáo dục 

Tạo thu nhập/ tín dụng vi mô 
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Lập kế hoạch sử dụng thời gian rỗi 

Dịch vụ quản lý phục hồi 

Dịch vụ nội 
trú dài hạn 

Nhà ờ 

Đào tạo nghề 

Môi trường được bảo vệ 

Tập huấn kĩ năng sống 

Hỗ trợ trị liệu liên tục 

Dịch vụ quản lý phục hồi 

 

 

Một quyết định quan trọng khi tham gia lập kế hoạch một hê thống điều trị lệ thuộc vào ma 
túy bền vững và thiết thực có liên quan đến việc phân bố nguồn lực và dịch vụ được cung 
cấp ở các cấp khác nhau của hệ thống y tế và xã hội. Hệ thống điều trị phải được thiết kế 
dựa trên các dữ liệu có sẵn về nhu cầu sử dụng ma túy và nguồn cung ma túy ở tất cả các 
cấp như một hướng dẫn quan trọng (UNODC 2003). Việc không có sẵn các dữ liệu hay hệ 
thống thu thập dữ liệu không nên là một trở ngại đối với việc thực hiện và cung cấp dịch vụ 
điều trị và chăm sóc lệ thuộc vào ma túy. Đặc biệt là, vì một số chỉ báo, như Chỉ báo Nhu 
cầu điều trị (“sử dụng dịch vụ vì các vấn đề ma túy”), chỉ có thể được thu thập hiệu quả nếu 
có sẵn dịch vụ điều trị ma túy để thu thập dữ liệu về mức độ của bệnh nhân. 

 

Việc xây dựng một hệ thống thông tin ma túy quốc gia hữu dụng cần được hỗ trợ từ các đối 
tác ở tất cả các cấp và các ngành khách nhau, vì nó liên quan không chỉ đến hợp phần kĩ 
thuật mà còn là quá trình có sự tham gia để thống nhất về các chính sách quản trị hệ thống 
thông tin ma túy cấp quốc gia và một trung tâm quan sát ma túy cấp quốc gia. Đã có sẵn 
hướng dẫn từng bước về quá trình này để quý vị tham khảo (EMCDDA, 2010) 

 

Mô hình tổ chức dịch vụ điều trị: Cách tiếp cận dịch vụ một cửa đối với điều trị và 
chăm sóc rối loạn sử dụng ma túy 

 

Do nhu cầu đa dạng và phức tạp của người bị rối loạn sử dụng ma túy, lý tưởng nhất là nên 
có một loạt dịch vụ y tế và xã hội tại một cơ sở hay một chương trình, để có thể mô tả chúng 
như một “dịch vụ một cửa” (Hình 3). Việc cung cấp một dịch vụ tích hợp không có các rào 
cản về khả năng tiếp cận bao gồm đầy đủ các dịch vụ chăm sóc và cung cấp cho người sử 
dụng ma túy một phương pháp điều trị lệ thuộc ma túy toàn diện (Rapp và cộng sự, 2006) 

 

 

 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 89 

 

 

Hình 3 Cách tiếp cận dịch vụ một cửa 

 

Mô hình tổ chức dịch vụ điều trị: Tiếp cận dựa vào cộng đồng đối với điều trị và chăm 
sóc rối loạn sử dụng ma túy 

 

Nếu chương trình điều trị không thể lồng ghép tất cả các dịch vụ (như phương pháp tiếp 
cận dịch vụ một cửa), cần phát triển công tác chăm sóc liên tục toàn diện, bao gồm các hợp 
phần khác nhau của hệ thống chăm sóc. Cách tiếp cận này coi các dịch vụ lâm sàng là yếu 
tố cốt lõi, nhưng cung cấp nhiều dịch vụ phụ trợ ở cấp đô thị/cộng đồng, trong đó chia sẻ 
quan điểm tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với cơ chế chuyển tiếp đã được thiết lập. Nhằm 
đảm bảo việc tiếp cận, dịch vụ dành cho đầu vào ở ngưỡng thấp (như tiếp cận cộng đồng, 
trung tâm hỗ trợ không cần báo trước) với cơ chế giới thiệu cụ thể tới các dịch vụ điều trị 
lâm sàng và có các dịch vụ xã hội đi kèm. 

 

Trong mạng lưới điều trị dựa vào cộng đồng (Hình 4), mối quan hệ đối tác tồn tại không chỉ 
giữa các dịch vụ khác nhau của khu vực y tế công và khu vực xã hội công mà còn với các 
bên liên quan khác trong cộng đồng.  Để điều phối các dịch vụ được cung cấp, việc phát 
triển một phương pháp điều trị dựa vào cộng đồng hiệu quả tại địa phương có sử dụng các 
nguồn lực sẵn có tại đây sẽ đem lại nhiều lợi ích. Dịch vụ điều trị dựa vào cộng đồng có 
cách tiếp cận đa nhân tố và đa ngành để quản lý các vấn đề y tế và liên quan đến ma túy. 
Cách tiếp cận như vậy khuyến khích việc sử dụng nhiều hoạt động khác nhau để điều trị, 
phục hồi, và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối tác của mạng lưới cung cấp dịch vụ dựa 

Người sử 
dụng

ma túy

Điều trị tâm lý xã hội 
và dược lý đối với lệ 

thuộc vào ma túy

Quản lý phục hồi

Chăm sóc sức khỏe 
tâm thần

Bảo vệ và giúp đỡ về 
mặt xã hội

Chăm sóc sức khỏe 
tổng thể

Liệu pháp kháng virus

Phòng ngừa sốc quá 
liều, HIV, viêm gan

Hỗ trợ từ gia đình, cộng 
đồng, và nhóm đồng 

đẳng
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vào cộng đồng cần phải phối hợp và hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm cung cấp hỗ trợ tốt 
nhất trong khả năng thông qua các chiến lược quản lý trường hợp và quản lý chuyển tiếp 
hiệu quả để đảm bảo sự chăm sóc liên tục. Mạng lưới điều trị dựa vào cộng đồng cung cấp 
một loạt các điểm vào dành cho bệnh nhân ngưỡng thấp và tiếp cận dễ dàng với các dịch 
vụ điều trị và chăm sóc khác nhau. 

 

 

 

Hình 4 Mô hình điều trị dựa vào cộng đồng 

 

Các nguyên tắc cơ bản của điều trị và chăm sóc lệ thuộc vào ma túy dựa vào cộng đồng 
bao gồm:  

• Chăm sóc liên tục từ cộng đồng, hỗ trợ cơ bản và giảm hại liên quan đến sử dụng 
ma túy để tái hòa nhập xã hội, và không có tình trạng “nhầm cửa” khi tham gia vào 
hệ thống 

• Hợp tác chặt chẽ giữa xã hội dân sự, cơ quan thực thi pháp luật, và ngành y tế 

• Gián đoạn tối thiểu giữa liên kết xã hội và việc làm 

• Tích hợp các dịch vụ y tế và xã hội hiện có 

• Cung cấp dịch vụ tại cộng đồng - phải dễ tiếp cận đối với người sử dụng ma túy 

• Tham gia và xây dựng nguồn lực cộng đồng, trong đó có các gia đình 

• Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng bởi sử dụng và lệ thuộc vào ma túy, gia 
đình và cộng đồng nói chung trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện dịch vụ 

• Cung cấp các can thiệp dựa trên bằng chứng 

• Sự tham gia điều trị tự nguyện của bệnh nhân sau khi được cung cấp đầy đủ thông 
tin trong điều trị 

• Cách tiếp cận toàn diện với quan điểm về phục hồi có tính đến các nhu cầu khác 
nhau (sức khỏe, gia đình, giáo dục, việc làm, chỗ ở)  

• Chấp nhận rằng tái nghiện là một phần của quá trình điều trị và rằng mọi cá nhân có 
thể tái tiếp cận các dịch vụ điều trị 

• Tôn trọng nhân quyền và phẩm giá, trong đó có đảm bảo tính bảo mật 
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Các dịch vụ y tế như chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch vụ điều trị ma túy chuyên sâu, bệnh 
viện, phòng khám, và các dịch vụ xã hội là đối tác chính trong mạng lưới điều trị và chăm 
sóc dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, cũng nên hình thành các đối tác rộng hơn như các bên 
liên quan như dưới đây: 

• Xã hội dân sự/ tổ chức phi chính phủ (như cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng, đào 
tạo nghề, hoạt động chăm sóc sau khi ra viện)  

• Công an (như sàng lọc, chuyển tiếp người nghiện đến hệ thống y tế) 

• Hệ thống tư pháp hình sự (cung cấp điều trị trong trại giam, sắp xếp các hoạt động 
tiếp tục tại cộng đồng) 

• Các tổ chức chuyên nghiệp (như cung cấp hỗ trợ pháp lý) 

• Cơ cơ sở thương mại và dịch vụ (như tạo cơ hội việc làm) 

• Nhóm tổ chức của những người sử dụng ma túy và những người đang phục hồi 

• Nhóm tổ chức theo giới tính và dân tộc 

• Các viện giáo dục và nghiên cứu 

• Các tổ chức thanh niên và lãnh đạo trẻ 

• Các tổ chức tôn giáo (như cung cấp chỗ ở qua đêm) 

• Lãnh tụ tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng 

• Hiệp hội ở khu phố 

• Người thân trong gia đình 

 

 

Để đảm bảo bệnh nhân được liên kết và chuyển tiếp tới các dịch vụ phù hợp tương ứng 
với nhu cầu của họ, quản lý trường hợp là một yếu tố thiết yếu. Những người quản lý trường 
hợp làm việc cùng bệnh nhân, thành viên của nhóm điều trị, và các dịch vụ hoặc tổ chức 
để lựa chọn sự phối hợp biện pháp can thiệp và hỗ trợ tốt nhất.  Người quản lý cũng phải 
cung cấp đánh giá liên tục đối với tiến trình điều trị. Bằng cách này, quản lý trường hợp đảm 
bảo rằng mạng lưới chuyển tiếp và các dịch vụ hỗ trợ khác vẫn tiếp cận được và mọi nguồn 
lực đang được sử dụng hiệu quả. Biểu đồ sau mô tả một hệ thống quản lý trường hợp hữu 
dụng từ quan điểm của người sử dụng mà túy đã tham gia điều trị. Bệnh nhân “không nhầm 
cửa” khi tham gia điều trị, vì các dịch vụ điều trị khác nhau được kết nối và phối hợp, nên 
bệnh nhân có thể được giới thiệu sang cơ sở điều trị có khả năng đáp ứng mức độ nghiêm 
trọng của chứng rối loạn và nhu cầu cá nhân của họ. 
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Hình 5 Mô hình quản lý trường hợp và điều trị và chăm sóc cho người sử dụng ma túy và 
bị ảnh hưởng bởi rối loạn sử dụng ma túy 

 

 

UNODC đã xuất bản một tài liệu thực hành tốt về điều trị lệ thuộc vào ma túy dựa vào cộng 
đồng (UNODC, 2008) và một bản ghi chú hướng dẫn (UNODC, 2014) về cùng chủ đề, trong 
đó đưa ra các ví dụ từ khắp nơi trên thế giới và hướng dẫn thực hành chi tiết về các yếu tố 
của một mạng lưới điều trị dựa vào cộng đồng  

 

Mô hình dịch vụ điều trị liên tục: Quản lý phục hồi bền vững 

Phục hồi được coi là “[…] một quá trình liên tục và trải nghiệm mà thông qua đó các cá 
nhân, gia đình, và xã hội sử dụng các nguồn nội và ngoại lực để giair quyết vấn đề lệ thuộc 
vào ma túy và lạm dụng chất gây nghiện, tích cực kiềm chế tính dễ bị tổn thương trước 
những vấn đề trên, và phát triển một đời sống lành mạnh, hiệu quả, và có ý nghĩa” (trích từ 
W.White, 2007). Phục hồi phải là mục tiêu cuối cùng của mỗi giai đoạn của quá trình điều 
trị liên tục, ở mỗi giai đoạn của rối loạn và tại nhiều môi trường khác nhau (bảng “Can thiệp 
đề nghị ở các cấp dịch vụ khác nhau”), từ tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ cơ bản, và giảm hại 
trong sử dụng ma túy và tái hòa nhập xã hội. Sự liên tục của dịch vụ phải được đảm bảo 
nhằm hỗ trợ những người bị rối loạn sử dụng ma túy và nhấn mạnh đến nhu cầu phục hồi 
về sức khỏe, tái hòa nhập, và phục hồi tự thân. Những dịch vụ như vậy có thể gọi là “dịch 
vụ quản lý phục hồi bền vững”, có thể đã được tích hợp trong một mạng lưới hữu dụng điều 
trị và chăm sóc lệ thuộc vào ma túy dựa vào cộng đồng. Việc sử dụng những dịch vụ hiện 
có sẽ thấp hơn khi cá nhân đạt được sự tiến bộ hướng tới phục hồi bền vững. Các dịch vụ 
như vậy (như bất kỳ dịch vụ điều trị lệ thuộc ma túy nào khác ngoài các tình huống khẩn 
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cấp nguy hiểm đến tính mạng) phải là tự nguyện và nhằm mục đích gây gián đoạn ít nhất 
đối với cá nhân trong giai đoạn phục hồi. Dù phục hồi là mục tiêu cuối cùng của điều trị, 
điều quan trọng là phải công nhận lệ thuộc vào ma túy là một rối loạn mạn tính và bệnh 
nhân có thể tái nghiện và tái sử dụng mạng lưới các dịch vụ điều trị. 

 

Dịch vụ phục hồi có thể được thực hiện ở một loạt các môi trường và giai đoạn của rối loạn 
và bao gồm (ví dụ) giải quyết các rắc rối về pháp lý, các hoạt động tạo thu nhập, hỗ trợ phục 
hồi của nhóm đồng đẳng, hỗ trợ xã hội, chăm sóc sau khi ra viện, các tổ chức hỗ trợ kỹ 
năng sống để tái hòa nhập xã hội, đào tạo nghề, hoặc các dịch vụ khác. Trong tài liệu Thực 
hành tốt của UNODC về quản lý phục hồi bền vững (2008), 8 nguồn lực vốn phục hồi được 
định nghĩa như một gợi ý cho các lĩnh vực và can thiệp cần được xem xét trên cơ sở liên 
tục (Hình 5) 

 

 
 

Hình 5 Hỗ trợ thiết yếu để đạt được phục hồi sức khỏe và tái hòa nhập xã hội 

 

Khuyến nghị/ Tóm tắt 

• Trong một hệ thống điều trị, nguồn lực phải được đầu tư vào nơi cần nhất. Cần tập 
trung vào dịch vụ điều trị và chăm sóc ngưỡng thấp và dễ tiếp cận như là bước đầu 
tiên. 

• Tất cả các dịch vụ điều trị được cung cấp phải có giá cả hợp lý và dựa trên bằng 
chứng, và được cung cấp nhắm tới mục tiêu cuối cùng là sự phục hồi của bệnh nhân 
và có sự tích hợp quản lý phục hồi bền vững trong tất cả các dịch vụ điều trị và chăm 
sóc. 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 94 

 

• Cần sử dụng những dữ liệu có sẵn khi thiết kế và thực hiện một hệ thống điều trị lệ 
thuộc vào ma túy. Tuy nhiên, việc không có sẵn dữ liệu không nên là trở ngại đối với 
việc thực hiện và cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc lệ thuộc vào ma túy. 

• Cách tiếp cận dịch vụ một cửa (có sẵn một loạt các dịch vụ chăm sóc tại một cơ sở 
hay trong một chương trình) hoặc một mạng lưới các dịch vụ y tế và xã hội trong 
cộng đồng là mô hình để cung cấp chăm sóc liên tục đa dạng và dễ tiếp cận đối với 
rối loạn sử dụng ma túy. 
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