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Tâm thần phân liệt là một bệnh nghiêm trọng, gây ra những suy nghĩ, cảm giác kỳ lạ, và 
hành vi bất thường. Bệnh này không phổ biến ở trẻ em và khó nhận biết được trong 
những giai đoạn đầu. Người ta vẫn chưa biết được nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần 
phân liệt. Những nghiên cứu gần đây cho thấy có những yếu tố kết hợp giữa những 
thay đổi trong não, những nguyên nhân sinh hóa, những yếu tố di truyền và môi trường. 
Sự chẩn đoán và điều trị bệnh sớm rất là quan trọng. Tâm thần phân liệt là một bệnh 
kéo dài suốt đời, có thể kiểm soát được nhưng không chữa dứt được. 
 
Các triệu chứng và hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên bị tâm thần phân liệt có thể 
khác với của người lớn có bệnh này. Các triệu chứng và các hành vi sau đây có thể xảy 
ra: 
 

• Nhìn thấy những điều và nghe giọng nói mà không có trong thực tế (ảo giác)  
• Hành vi và/hoặc phát ngôn kỳ lạ và lập dị 
• Suy nghĩ và ý tưởng khác thường hoặc kỳ quái 
• Nhầm lẫn truyền hình và những giấc mơ với thực tế 
• Suy nghĩ lẫn lộn 
• Tâm trạng cực đoan 
• Ý nghĩ rằng mọi người đang tìm bắt họ hay đang nói về họ (hoang tưởng) 
• Lo âu và sợ hãi cực độ 
• Khó khăn trong việc giao tiếp và giữ bạn bè 
• Xa lánh moị người và càng ngày càng tự cô lập 
• Việc chăm sóc bề ngoài càng ngày càng tệ hơn 

 
Hành vi của trẻ em có bệnh tâm thần phân liệt có thể thay đổi từ từ theo thời gian. Ví 
dụ, các em đã từng thích giao thiêp̣ với những người khác nhưng bắt đầu trở nên nhút 
nhát hoặc xa lánh moị người và dường như sống trong thế giới riêng của mình. Đôi khi 
các em sẽ bắt đầu nói về những nỗi sợ hãi và ý tưởng kỳ lạ. Các em có thể bắt đầu nói 
những điều vô nghĩa. Những dấu hiệu và vấn đề chớm nở này có thể được các giáo 
viên ở trường học nhận thấy đầu tiên. Trẻ em có những triệu chứng này cần phải được 
khám kỷ càng. Cha mẹ nên hỏi bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khoa giới thiệu đến bác 
sĩ tâm thần chuyên môn về trẻ em và thanh thiếu niên, là những người đã được đặc 
biệt đào tạo và có những kỹ năng về thẩm định, chẩn đoán, và điều trị trẻ em có bệnh 
tâm thần phân liệt. Việc điều trị trẻ em có bệnh tâm thần phân liệt thường là một sự kết 
hợp cần thiết giữa thuốc men, trị liệu cá nhân, trị liệu gia đình, và các chương trình 
chuyên môn (ở trường học, các hoạt động, vv). Thuốc trị bệnh tâm thần có thể hữu ích 
cho nhiều bệnh nhân. Những loại thuốc này cần được theo dõi cẩn thận bởi một vị bác 
sĩ tâm thần (tốt nhất là bác sĩ tâm thần chuyên môn về trẻ em và thanh thiếu niên).  
 
 
 


