Thuốc tâm thần là gì?

Thuốc điều trị tâm thần là gì?

Thuốc tâm thần dùng để điều trị các rối loạn tâm thần. Đôi lúc nó còn được gọi là thuốc
hướng thần hoặc thuốc điều trị tâm thần, chúng đã làm thay đổi cuộc sống của những người
mắc rối loạn tâm thần theo hướng trở nên tốt hơn. Nhiều người mắc rối loạn tâm thần sống cả
đời với sự trợ giúp của các thuốc này. Không có chúng, những người mắc rối loạn tâm thần
có thể phải chịu những triệu chứng gây bất hoạt và trầm trọng.

Các thuốc điều trị chứng rối loạn tâm thần như thế nào?

Thuốc điều trị các triệu chứng của rối loạn tâm thần. Chúng không thể chữa khỏi hẳn rối
loạn, nhưng chúng làm cho người bệnh cảm thấy tốt hơn để họ có thể sống tốt hơn.
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Thuốc có công dụng khác nhau đối với những người bệnh khác nhau. Một số người đạt được
hiệu quả tốt từ thuốc và chỉ cần dùng chúng trong một thời gian ngắn. Ví dụ, một người trầm
cảm có thể cảm thấy tốt hơn sau khi dùng thuốc trong một vài tháng, và có thể không bao giờ
phải dùng lại nữa. Nhưng những người mắc các rối loạn như tâm thần phân liệt hoặc rối loạn
lưỡng cực, hoặc những người bị trầm cảm hay lo âu kéo dài có thể cần phải dùng thuốc trong
khoảng thời gian lâu hơn.

Một vài người có thể bị tác dụng phụ của thuốc nhưng những người khác thì không. Liều
lượng có thể ít hay nhiều tùy thuộc vào thuốc và người bệnh. Các yếu tố có thể tác động đến
thuốc sử dụng cho người bệnh bao gồm:
-

Loại rối loạn tâm thần, như trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt
Tuổi, giới tính và trọng lượng cơ thể
Các bệnh cơ thể
Thói quen dùng rượu và hút thuốc lá
Chức năng gan và thận
Di truyền
Các thuốc khác và các thuốc thảo dược, thuốc bổ sung vitamin
Ăn kiêng
Liệu có dùng thuốc đúng chỉ định hay không.
BBT.
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