Nguy cơ mắc bệnh tâm thần nhi khoa sau khi nhập viện
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HealthDay News – đã chỉ ra trẻ em có nguy cơ cao bị chẩn đoán về tâm thần và chỉ định
thuốc hướng thần sau khi nhập viện vì một chấn thương so với trước nhập viện, theo một
nghiên cứu được công bố trực tuyến ngày 7 tháng 5 trên tạp chí Nhi khoa.

Kylie M. Bushroe, từ Đại học bang Ohio ở Columbus, và các đồng nghiệp so sánh tỷ lệ chẩn
đoán về vấn đề sức khỏe tâm thần và chỉ định thuốc hướng tâm thần trong 12 tháng trước và
sau chấn thương tại trung tâm chấn thương nhi khoa (2005-2015) trong số 2.208 trẻ em trong
một chương trình quản lý.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ chẩn đoán vấn đề sức khỏe tâm thần trước khi bị
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thương là 95,9 trên 1.000 người-năm, so với 156,7 trên 1.000 sau chấn thương (nguy cơ tương
đối [RR] 1,63). Sau chấn thương, trẻ em từ 0 đến 4 tuổi bị bỏng có nhiều khả năng bị chẩn
đoán vấn đề sức khỏe tâm thần, sau khi điều chỉnh về vấn đề chủng tộc và dân tộc (Nguy cơ
tương đối điều chỉnh [aRR] 8,56), như trẻ bị chấn thương đầu (tuổi từ 0 đến 4 tuổi: aRR , 3,87;
tuổi từ 5 đến 9: aRR, 3,11; tuổi từ 10 đến 14: aRR, 2,17 và tuổi từ 15 đến 18: aRR, 5,37). Tỷ lệ
kê thuốc hướng thần là 121,7 trên 1.000 người-năm trước chấn thương so với 310,9 trên 1.000
sau chấn thương (RR, 2,55).

"Chúng tôi đã xác định các chẩn đoán vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ định thuốc hướng
tâm thần gia tăng ở trẻ em sau khi nhập viện vì chấn thương", các tác giả viết.

Nguồn: https://www.psychiatryadvisor.com/childadolescent-psychiatry/pediatric-mental-illness-ri
sk-increased-after-hospitalization/article/764384/
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