
Hỗ trợ trẻ em hoặc
người lớn có khuyết tật
nặng như thế nào?



Giới thiệu: Hỗ trợ trẻ em và người lớn có khuyết tật
trong thời gian COVID-19

Cần làm gì
• Lấy thông tin và các nguồn tin cập nhật về COVID-19.
• Thăm hỏi trực tiếp khi có thể, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.
• Tiến hành tham vấn qua điện thoại khi không thể đến thăm trực tiếp.
• Hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách khuyến khích con năng động và độc lập hơn.
• Nâng cao nhận thức về COVID-19.
• Giáo dục các thành viên trong gia đình các quy định của địa phương về COVID-19. Cung cấp thông 

tin liên lạc của cá nhân hoặc cơ quan liên quan đến COVID-19

Ở đâu
• Ưu tiên thực hiện việc chăm sóc và phục hồi chức năng ở những nơi thông thoáng.

Cần ghi nhớ
• Rửa tay trước khi bước vào và rời khỏi khu vực tới thăm.
• Tránh tiếp xúc với trẻ trong lúc tới thăm.
• Duy trì khoảng cách phù hợp khi tiếp xúc.
• Sử dụng dung dịch sát khuẩn tay.
• Sử dụng găng tay và khẩu trang phù hợp.
• Tránh chạm vào các đồ vật trong nhà, bao gồm các thiết bị hỗ trợ mà trẻ đang sử dụng.
• Mang theo tài liệu hướng dẫn của riêng mình và giữ tài liệu không bị nhiễm khuẩn.
• Theo dõi tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình; khai báo các triệu chứng liên quan đến 

COVID-19, nếu có.

2



Giới thiệu: Tiến hành công việc
Cần tiến hành công việc chăm sóc và phục hồi chức năng như thế nào?
• Chuẩn bị một kế hoạch phục hồi chức năng cụ thể.
• Sử dụng các tài liệu được cung cấp (bài viết, hình ảnh,...) hoặc tự chuẩn bị tài liệu.
• Giúp gia đình xác định các nguồn lực tại nhà và trong cộng đồng.
• Khuyến khích các thành viên trong gia đình sử dụng tài liệu của chính họ.
• Khuyến khích các thành viên trong gia đình quan sát những nhu cầu cụ thể của thành viên khuyết tật trong gia 

đình và tìm cách điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với cuộc sống hàng ngày của trẻ và gia đình.
• Hướng dẫn một thành viên trong gia đình làm theo các bước sau:

o Thảo luận rõ với một thành viên trong gia đình về kế hoạch phục hồi chức năng.
o Hướng dẫn thành viên đó thực hiện từng bước trong ít nhất hai tuần.

• Đến thăm hoặc gọi điện thoại ít nhất 2 tuần một lần.
• Báo cáo những thách thức nếu có để can thiệp và tìm hiểu sâu hơn.

Các bước bắt buột phải tuân theo trong một chuyến thăm
• Hỏi xem gia đình có khỏe không (không bị cảm, ho, sốt).
• Bắt đầu với việc rửa tay đúng cách.
• Hướng dẫn các thành viên trong gia đình rửa tay đúng cách.
• Khuyến khích các thành viên trong gia đình sát khuẩn đồ chơi sử dụng trong quá trình tập phục hồi chức năng.
• Sử dụng tài liệu của bạn để minh họa cho hoạt động (không đưa tài liệu cho trẻ).
• Luông giải thích những thay đổi với trẻ.
• Chào hỏi trẻ một cách nồng nhiệt (nhưng duy trì khoảng cách phù hợp).
• Khuyến khích trẻ tham gia tích cực vào việc tập phục hồi chức năng (trở thành nhà trị liệu tốt nhất của chính 

mình).
• Giáo dục trẻ về COVID-19 và các phương pháp phòng ngừa.
• Thường xuyên dạy các thành viên trong gia đình việc cần phải giữ khoảng cách.
• Cung tấp thông in cập nhật về COVID-19.
• Rửa tay trước khi rời đi.



Những cơn co giật có thể do tình trạng ‘Động kinh’ gây nên. Căn bệnh này không lây
nhiễm, và cũng không phải do một linh hồn chiếm hữu người bệnh. Để kiểm soát cơn co
giật có thể phải dùng đến thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Các triệu chứng trước một cơn co giật :

• Run rẩy

• Phát ngôn lẫn lộn

• Lóng ngóng

• Nhìn chằm chằm vào khoảng trống

• Đi lang thang

• Nhai và cắn

Những cơn co giật cũng có thể do ‘Hội chứng gật gù’, và dường như thường đi kèm với việc 
gật gù lặp đi lặp lại (đầu gật xuống) và/hoặc nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, không giống như 
Động kinh, Hội chứng gật gù có tính chất lây nhiễm. Tình trạng này có thể khiến trẻ chậm 
phát triển về thể chất và trí tuệ, dẫn đến chấn thương hoặc tử vong có liên quan đến các 
cơn co giật. Trường hợp có các triệu chứng của Hội chứng gật gù, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Về bệnh động kinh và hội chứng gật gù
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RUN RẨY BLANK STARINGNÓI NĂNG LẪN LỘN

NHAI VÀ CẮNĐI LANG THANG

LÓNG NGÓNG
NHÌN CHẰM CHẰM

VÀO KHOẢNG TRỐNG

Về bệnh động kinh và hội chứng gật gù



1. Đảm bảo người đó được an toàn. Ngăn chặn các mối nguy hiểm bằng cách cố định cổ.

2. Nới lỏng quần áo bó.

3. Không cho bất cứ thứ gì vào miệng.

4. Xoay người sang bên.

5. Nâng đầu bằng gối hoặc quần áo.

6. Đo thời gian co giật bằng đồng hồ (hầu hết các cơn co giật sẽ kết thúc sau vài phút).

7. Không ôm ghì hay giữ chặt người bị co giật

8. Nói chuyện bình tĩnh

9. Giải thích với mọi người về việc đang xảy ra

10. Ở cạnh người đó cho đến khi họ tỉnh táo và sáng suốt trở lại.

Đưa người đó tới gặp bác sỹ tại trung tâm y tế ngay lập tức khi:

Làm gì khi xảy ra một cơn co giật

• Khó thở
• Cơn co giật xảy ra trong nước
• Lần đầu xảy ra co giật

6

• Cơn co giật kéo dài trên 5 phút
• Khi cơn co giật lặp lại nhiều lần
• Người đó bị thương hoặc bị ốm



Làm gì trong trường hợp có một cơn co giật

ĐẾN GẶP BÁC SỸ TẠI PHÒNG KHÁM

2. Nới lỏng quần áo bó

1. Cố định cổ (ngăn chặn
các mối nguy hiểm)

3. Không cho bất cứ thứ
gì vào miệng

4. Lật người đó nằm nghiêng

5. Nâng đầu bằng gối
hoặc quần áo

6. Đo thời gian co giật bằng 
đồng hồ (Hầu hết các cơn 
co giật sẽ kết thúc sau vài 
phút)

7. Không được ôm ghì hay 
giữ chặt người bệnh

8. Nói chuyện bình tĩnh

9. Giải thích cho mọi người

10. Ở bên người đó cho 
đến khi họ tỉnh táo
và sáng suốt trở lại

Phòng
khám



Đôi lúc cần phải sử dụng thuốc để kiểm soát các cơn co giật. Với việc sử dụng thuốc thích hợp, một
người có thể sinh hoạt bình thường, đi học hoặc làm việc, vui chơi và hòa nhập vào cộng đồng.

ü Phát thuốc động kinh phù hợp, kê đơn đúng lúc

ü Đảm bảo việc uống thuốc động kinh đều đặn, không để việc uống thuốc bị gián đoạn

ü Giữ thuốc ở nơi an toàn và khô ráo

ü Theo dõi hành vi thay đổi của người có tiền sử động kinh, việc này có thể giúp phát hiện vấn đề

Thuốc
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Thuốc

Phòng khám



ü Theo dõi hành vi thay đổi của người có tiền sử động kinh, việc này có thể giúp phát hiện
vấn đề

Các hành vi cần tránh
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X Thời gian ngủ thay đổi thất thường

X Bơi một mình

X Leo lên các vật cao



Các hành vi cần tránh



Về việc ăn và uống
Thức ăn và đồ uống thích hợp, hỗ trợ trẻ hoặc người khuyết tật nặng ở tư thế tốt là việc
làm rất cần thiết để giúp họ:

• Ngăn việc nghẹt thở

• Đề phòng bị ốm

• Nâng cao thể lực

• Giao tiếp xã hội

• Phát triển

• Ngủ

Những yêu cầu cho ăn an toàn: tư thế ngồi tốt, có đủ thời gian để nhai và nuốt, giao
tiếp để giới thiệu món mới.
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Về việc ăn và uống

Phòng khám



Các loại thức ăn
ü Cung cấp thức ăn mềm và các loại nước uống đặc hơn để trẻ dễ nuốt hơn và ít có khả

năng bị ho và sặc

ü Cung cấp thức ăn có lợi cho sức khỏe, nhiều màu sắc và hàm lượng dinh dưỡng cao

Tránh không đưa kẹo, bánh quy thay thế bữa ăn chính, vì đây được coi là những
thức ăn không có lợi cho sức khỏe và thiếu dinh dưỡng

Thức ăn dạng cục/miếng và nước làm trẻ khó nhai hơn và dẫn đến hiện tượng sặc
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Các loại thức ăn

X ü



ü Nói với trẻ về việc bạn đang làm trong lúc giúp trẻ ăn

ü Dành thời gian để trẻ nhai và nuốt

ü Hỗ trợ trẻ ăn trong tư thế tốt

Trẻ không được ăn trong tư thế nằm. Việc này có thể gây ho, nghẹn hoặc nôn mửa, tạo
nguy cơ để thức ăn hay đồ uống trào ngược lên và vào phổi. Việc này dẫn đến viêm phổi.

Tư thế tốt trong khi ăn và uống
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Tư thế tốt trong khi ăn và uống



Hỗ trợ trong việc ăn và uống
ü Kỹ thuật tay cầm tay: Nghĩa là cầm và hướng dẫn bàn tay của người đang ăn hoặc uống. 

Giảm dần số lần bạn hỗ trợ. Nếu có thể, hãy thực hành trước gương để người đó nhìn 
thấy những chuyển động của bản thân họ. Việc này có thể hỗ trợ họ học được cách thực 
hiện động tác và tự lặp lại các động tác ấy.

ü Dùng miệng điều khiển (hỗ trợ hàm và môi) nếu cần

ü Hỗ trợ và sử dụng thìa, cốc phù hợp, …
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Hỗ trợ trong việc ăn và uống



Về vệ sinh
ü Rửa tay trước, sau khi chế biến thức ăn và ăn

ü Làm sạch rang sau khi ăn/ uống
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Về vệ sinh



Về giao tiếp
Việc giao tiếp rất quan trọng, giúp bày tỏ mong muốn, nhu cầu, nỗi đau, tương tác với 
những người quen và không quen quanh bạn và giúp mọi người hiểu mình.

Có nhiều cách khác nhau để mọi người giao tiếp: bằng lời nói hoặc ngôn ngữ cơ thể, 
chẳng hạn như biểu cảm trên khuôn mặt và chỉ tay.

Với việc giao tiếp bằng lời và không lời, trẻ em và người lớn có khuyết tật nặng có thể :

• Phát triển ngôn ngữ

• Học ngôn ngữ cơ thể

• Diễn đạt và hiểu

• Bày tỏ cảm xúc, mong muốn, suy nghĩ

• Hòa nhập xã hội

• Vui vẻ
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diễn đạt và hiểuphát triển ngôn ngữ
học ngôn ngữ cơ thể

bày tỏ cảm xúc, 
mong muốn, suy nghĩ giao tiếp xã hội vui vẻ

Về giao tiếp



Khuyến khích giao tiếp như thế nào
Có thể khuyến khích giao tiếp bằng nhiều cách:

ü thu hút sự chú ý

ü giao tiếp bằng mắt

ü chờ thêm thời gian, khen ngợi, khuyến khích

ü dùng điệu bộ và cử chỉ nét mặt và

ü lặp lại thông điệp

ü trình bày ý tưởng dần dần, từng thứ một

ü đưa ra các lựa chọn

ü khuyến khích việc chỉ tay hoặc nhìn vào

ü thay phiên nhau

ü nói về những gì đang xảy ra

NHƯNG đừng ép buộc phải nói
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Khuyến khích giao tiếp như thế nào

Bố đang quét
sàn nhà; con có
nghe thấy tiếng

không



Hỗ trợ trong giao tiếp
Giúp thực hiện việc giao tiếp, thông qua lời nói hoặc cố thử với các cách khác nhau:

ü đọc to, dùng những từ đơn giản, hát
ü sách có hình ảnh minh họa
ü ngôn ngữ ký hiệu và bảng chữ cái ngôn ngữ ký hiệu
ü các vật dụng hàng ngày

Hãy nhớ việc học với nhiều cách khác nhau rất mất thời gian, và đôi khi bạn cũng phải hướng dẫn
cả những người xung quanh đối tượng nên làm thế nào.
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Hỗ trợ trong giao tiếp

Khát Gấu Teddy

Ốm Yêu Đói

Con gà

Sách

Rửa tay
Ăn và Uống

Mặc quần áo Vệ sinh răng

Nhà vệ sinhQuả bóng

Chơi



Về lối sống năng động
Trẻ em hoặc người lớn có khuyết tật nặng cần giữ lối sống năng động, việc này rất cần
thiết, giúp và cho phép họ:

• Duy trì lưu lượng máu
• Xây dựng cơ bắp
• Thở
• Làm chắc xương
• Sử dụng đôi tay
• Được cho ăn
• Tiêu hóa thức ăn
• Ngủ
• Phát triển
• Tương tác

Quan trọng là tìm ra những việc khiến họ có thể làm và học hỏi được, không chỉ tập trung 
vào những gì một người không thể làm được. Sức mạnh và khả năng của họ có thể hỗ trợ 
những thách thức trong cuộc sống thường ngày. Đừng cho là họ không có kỹ năng. Não 
họ chỉ bị tổn thương một số phần, không phải toàn bộ não. Việc bắt đầu hỗ trợ trẻ phát 
triển càng sớm thì càng tốt.
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Duy trì lưu lượng máu phát triển

cho ăn
thở

giúp xương
chắc khỏe

xây dựng cơ bắp

ngủ

tương tác
tiêu hóa sử dụng đôi tay

Về lối sống năng động



Về lối sống năng động

Người có khuyết tật nặng cần tích cực tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như 
di chuyển, ăn có sự hỗ trợ, vui chơi hoặc các hoạt động khác. Huấn luyện gia đình thực 
hành các kỹ năng được lồng ghép trong các hoạt động gần gũi với cuộc sống hàng ngày.

Để khuyến khích một lối sống năng động, hãy đảm bảo trẻ hay người lớn:

ü đang thực hiện các hoạt động của đời sống hàng ngày

ü đang tự xem sách, ảnh

ü đang chơi đồ chơi, sử dụng đồ chơi và thích thủ

ü đang nhìn xung quanh và giao lưu

ü đang ở một tư thế để tìm hiểu các hoạt động của trường học

ü có thể làm việc ở trường học/ ở nhà
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Các hoạt động của cuộc sống thường ngày


