
NGHIÊN CỨU TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Ở NGƯỜI TỪ 65 TUỔI TRỞ LÊN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: SSTT là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn

tật và tình trạng lệ thuộc ở người cao tuổi. Trên toàn thế giới, hiện có khoảng

35,6 riệu người mắc SSTT và hơn một nửa trong số này sống ở các quốc gia

có thu nhập thấp và trung bình. Cho đến nay, các nghiên cứu về tỷ lệ hiện

mắc SSTT, các yếu tố liên quan và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho bệnh

nhân SSTT còn rất ít ở Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu: (1) Xác định tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố liên

quan đến sa sút trí tuệ ở người từ 65 tuổi trở lên tại thành phố Huế, tỉnh thừa

thiên Huế. (2)Tìm hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho  người bệnh sa sút trí tuệ

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 905 người từ

65 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại TP Huế. Chẩn đoán SSTT được thực

hiện qua hai giai đoạn: giai đoạn sàng lọc bằng cách sử dụng MMSE test ( MMSE

(+) khi số điểm <24), giai đoạn chẩn đoán sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán SSTT

của ICD 10.  Phân tích hồi qui đa biến logistics được sử dụng để kiểm định các

yếu tố liên quan đến SSTT.

Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ MMSE (+) là 28,8%. Tỷ lệ SSTT chung là 9,4%.

Tuổi, tiền sử TBMMN, thói quen hoạt động thể lực và thói quen giải trí là những

yếu tố có liên quan có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ hiện mắc SSTT. Chỉ có 18,8%

bệnh nhân SSTT đã từng được chẩn đoán và điều trị SSTT;  9,4% trường

hợp được điều trị đầy đủ theo đúng chỉ dẫn của BS chuyên khoa; 87,4% bệnh

nhân chỉ được điều trị bằng thuốc, hoàn toàn chưa có bệnh nhân nào được

hỗ trợ điều trị bằng tâm lý liệu pháp. Nhu cầu CSSK cho bệnh nhân SSTT là rất

lớn: nhu cầu được điều trị bằng thuốc là 76,5%, nhu cầu được hỗ trợ tư vấn

về cách chăm sóc bệnh nhân SSTT là 75,3%, nhu cầu được hỗ trợ tư vấn về

cách ứng phó với các triệu chứng hành vi, tâm thần của bệnh nhân sa sút trí

tuệ là 63,5%. Các nhu cầu về tâm lý trị liệu chiếm 42,4%, nhu cầu về hoạt

động và thể dục trị liệu chiếm gần 30%.

Kết luận: SSTT là phổ biến ở người cao tuổi tại TP Huế. Sự gia tăng

của tuổi tác, tiền sử TBMMN và không có thói quen hoạt động thể lực và thói



quen giải trí là những yếu tố nguy cơ của SSTT. Vấn đề CSSK một cách toàn

diện cho bệnh nhân SSTT và hỗ trợ tư vấn cho người chăm sóc là hết sức

cần thiết hiện nay

Từ khoá: Sa sút trí tuệ, tỷ lệ hiện mắc, yếu tố nguy cơ, người cao tuổi,
TP Huế

ABSTRACT
Background:Dementia is one of the major causes of disability and

dependency among older people. Worldwide, 35.6 million people have

dementia, with just over half (58%) living in low- and middle-income countries.

There is little research on the prevalence of dementia, its related factors and

health care needs for people living with dementia in Vietnam. As such, little is

known about the burden of this syndrome and its associated factors in this

country.

Aims:The aims of this study are: (i) To examine the prevalence of

dementia, its related factors among people aged 65 years and over in Hue city

of Vietnam, (ii) examine the needs of health care for dementia patients.

Methods:A randomly selected sample of 905 people aged 65 years and

over living in Hue city in central Vietnam were interviewed and examined.

MMSE test (Mini Mental State Examination) was used as a screening

instrument for dementia. Diagnosis of dementia was undertaken using ICD-10

criteria. Multilogistic regression was undertaken for exploring associated

factors of dementia.

Results: The results showed that prevalence of MMSE (+) was 28.8%,

the overall prevalence estimates for dementia was 9.4%. Age, medical history

of stroke, physical activity and entertainment activity were significantly

associated with dementia. The most common health care needs for people

living with dementia were medication (76.5%), receiving consultation for

carers of people with dementia (73.3%), having support and professional

advice on how to deal with mental and behavioral disorders (63.5%).

Conclusion: In this population, probable dementia are common.

Comprehensive care delivery for people living with dementia is urgently

needed in Vietnam.
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