
 1 

 
                                 BAÏI NAÕO 

 
MOÄT TIEÁP CAÄN TOAØN THEÅ 

 
 

                                                                                          BS.Phan Thieäu Xuaân Giang 
 
Beänh nguyeân                                                           Caùc tình traïng ñi keøm vaø     
Phaân loaïi                                                                  caùc vaán ñeà söùc khoûe  
Bieåu hieän                                                                  Vaán ñeà söùc khoûe lieân quan  
Chaån ñoaùn                                                                ñeán tuoåi taùc 
Xöû trí ñoái vôùi treû em vaø ngöôøi lôùn                           Caùc nôi caàn giôùi thieäu ñeán 
                                                                                   Trôï giuùp ñoái vôùi caù theå vaø gia ñình 
 
 
 
Baïi naõo laø moät roái loaïn vaän ñoäng vaø tö theá gây  ra giới hạn các hoạt động,   hằng định 
veà beänh sinh nhöng coù thay ñoåi veà caùc bieán chöùng.Roái loaïn naøy xaûy ra do söï khieám 
khuyeát hoaëc tổn thöông xaûy ra ôû naõo ñang phaùt trieån.Tyû leä xaûy ra vaøo khoaûng 2/1000 
treû coøn soáng sau sanh.Coù moät phaàn lôùn caùc treû baïi naõo seõ soáng ñöôïc ñeán tuoåi tröôûng 
thaønh,vì theá “baïi naõo phaûi ñöôïc xem nhö laø moät tình traïng maø beänh nhaân coù theå soáng 
hôn laø  moät tình traïng maø töø ñoù beänh nhaân cheát”.Mặc dầu tỷ lệ tử vong ở thời kỳ chu 
sanh giảm đi do những tiến bộ về điều trị và chăm sóc sơ sinh ,sản khoa nhưng tỷ lệ 
bại não vẫn không thay đổi theo hướng giảm đi. Bại não thường xảy ra nhiều ở trẻ trai 
hơn so với trẻ gái. Ở các nước kém phát triển thì tỉ lệ bại não cũng giao động khoảng 
1,4-4/1000.  
Ở những nước phát triển, bại não là tình trạng hay đi kèm nhiều nhất với sanh non và 
cân nặng lúc sanh thấp, ví dụ ở Mỹ mỗi năm có xấp xỉ khoảng 50.000 trẻ sơ sinh có cân 
nặng lúc sanh rất thấp ( dưới 1500 gram), trong đó có khoảng 10-15% có bại não gồng 
cứng ( Volpe, 2003). Tỷ lệ bại não gia tăng theo tuổi thai giảm ( tuổi thai càng non càng 
dễ bị) và có thể xảy ra đến 28% ở những trẻ sanh trước 28 tuần tuổi ( Ancel và cộng sự, 
2006). Các yếu tố đi kèm theo sanh non bao gồm: nhiễm trùng khi mang thai, tiền sản 
giật, các bất thường về hình thái của thai nhi do di truyền. 
Ảnh hưởng của tuổi tác sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy khó khăn khi họ bước vào tuổi 
30.Xöû trí các vấn đề ôû ngöôøi lôùn bò baïi naõo coù theå gaëp khoù khaên do hoï khoâng coù khaû 
naêng giao tieáp vôùi thaày thuoác,ñieàu naøy laøm cho tieàn caên veà beänh taät khoâng ñöôïc ghi 
nhaän chính xaùc hoaëc ñaày ñuû.Vì theá, löôïng giaù moãi ngöôøi nhö moät caù theå ñoäc laäp laø raát 
quan troïng,neân khuyeán khích beänh nhaân vaø ngöôøi chaêm soùc duy trì  ghi nhaän veà tình 
traïng söùc khoûe thaät chính xaùc. 
Beänh nguyeân:Coù nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau gaây ra baïi naõo.Coù moät söï lieân 
quan maïnh meõ, roõ reät giöõa baïi naõo vaø caân naëng luùc sanh thaáp vaø sanh non.Trong moät 
tyû leä coù theå khaûo saùt ñöôïc ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp,nguyeân nhaân vaãn coøn chöa bieát roõ 
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hoaëc khoù tìm thaáy.ÔÛ treû sanh raát non(tröôùc 32 tuaàn tuoåi),nguy cô bò baïi naõo goàng 
cöùng nöûa ngöôøi gaáp 13 laàn so vôùi treû ñuû thaùng vaø coù nguy cô bò baïi naõo bò baïi naõo 
goàng cöùng töù chi laø 84 laàn. 
Chuù yù:Raát quan troïng,coá gaéng chaån ñoaùn ñöôïc nguyeân nhaân neáu coù theå. 
Thoâng tin veà nguyeân nhaân gaây ra khuyeát taät coù ích lôïi cho gia ñình vaøcaàn thieát cho 
vieäc tö vaán veà gene.Caùc xeùt nghieäm nhö : Saøng loïc caùc beänh lieân quan ñeán chuyeån 
hoùa qua nöôùc tieåu,phaân tích nhieãm saéc theå coù theå laøm saùng toû ñöôïc caùc nguyeân nhaân 
hieám hoi cuûa baïi naõo.Caùc thuû thuaät hình aûnh nhö MRI coù theå coù lôïi ích neáu caùc xeùt 
nghieäm khôûi ñaàu khoâng tìm thaáy nguyeân nhaân. 
Caùc söï kieän tröôùc sanh: Ngöôøi ta thaáy raèng nhöõng söï kieän tröôùc khi sanh coù khaû 
naêng gaây ra xaáp xæ 75% nguyeân nhaân baïi naõo.Caùc nguyeân nhaân hieän ñaõ bieát ñöôïc 
bao goàm:Nhieãm truøng baåm sinh trong töû cung nhö: Rubella, Cytomegalovirus, 
Toxoplasmosis, Herpes ( Virus gây bóng nước). Các nhiễm trùng ở giữa hay cuối thai 
kỳ ( từ tháng thứ tư đến tháng thứ 09) chủ yếu dẫn đến tổn thương thiếu oxy-thiếu máu 
não cục bộ hay lan toả. Cơ chế tổn thương là do huyết áp đến vùng não bị giảm, thiếu 
tưới máu não do nhiễm trùng tại chỗ hay nhiễm trùng  huyết. Bất thường trước sanh 
cũng bao gồm caùc baát thöôøng phaùt trieån cuûa naõo;suy nhau thai(ñoâi khi). 
Tật đầu nhỏ ( Microcephalia): có biểu hiện giảm kích thước rõ rệt của não trước, rối 
loạn này có thể xảy ra do nguyên nhân khiếm khuyết về di truyền ảnh hưởng bởi sự bất 
thường của nhiễm sắc thể hay bệnh lý thứ phát do tiếp xúc với môi trường.  Tiên lượng 
về phát triển nhận thức đối với trẻ có tật đầu nhỏ quá mức nhìn chung là kém. Có sự bất 
sản hai bên của đường dẫn truyền thần kinh tủy vỏ não ( đường tháp) ở tật đầu nhỏ từ 
mức trung bình cho đến mức nặng, những suy kém về khả năng vận động đi kèm cũng 
có thể hiện diện . 
Caùc söï kieän chu sanh: 
Ngaït khi sanh do xuaát huyeát tröôùc sanh hoaëc caùc vaán ñeà cuûa nhau vaø giaây roán.Ngaït 
chu sanh chieám chæ khoaûng 8-10% trong taát caû caùc tröôøng hôïp baïi naõo. 
Caùc vaán ñeà sô sinh nhö : haï ñöôøng huyeát naëng, vaøng da nhaân khoâng ñieàu trò coù theå laø 
nguyeân nhaân gaây baïi naõo. 
Caùc söï kieän sau sanh: 
Caùc söï kieän sau sanh chieám khoaûng 10% nguyeân nhaân trong taát caû caùc tröôøng 
hôïp.Caùc nguyeân nhaân ñaõ ñöôïc bieát bao goàm:thöông tích do tai naïn,caùc söï kieän gaây 
thieáu oxy naõo nhö tai naïn ngaït nöôùc,chaán thöông ñaàu do tai naïn giao thoâng,caùc 
thöông tích khoâng do tai naïn hoaëc laïm duïng treû em;nhieãm truøng naõo naëng nhö vieâm 
naõo, maøng naõo. 
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐI KÈM VỚI BẠI NÃO: 
Các yếu tố nguy cơ trước khi mang thai: 
Tiểu đường phụ thuộc Insulin ( tiểu đường type I) 
Tiền căn vô sinh 
Tuổi của mẹ ( <20 hay >35) 
Những lần mang thai trước bị sẩy hay con chết ngay sau sanh 
Trẻ sanh lần trước bị bại não 
Mẹ bị bệnh tuyến giáp 
Các yếu tố nguy cơ trong lúc mang thai: 
Phát triển chậm 
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Thụ tinh trong ống nghiệm 
Mẹ bị nhiễm trùng 
Đa thai 
Nhau bong non 
Suy nhau 
Tiền sản giật 
Vỡ ối kéo dài 
Các yếu tố sơ sinh: 
Bị ngạt lúc sanh 
Bất thường của não bẩm sinh 
Các rối loạn về di truyền 
Vàng da nhân 
Giới tính nam 
Tổn thương mạch máu não chu sanh 
Cân nặng lúc sanh thấp/ sanh non 
Phải thông khí cơ học kéo dài ( sử dụng máy thở) 
Các yếu tố nguy cơ đối với trẻ nhỏ: 
Nhiễm trùng não ( viêm não – màng não so vi trùng hay virus) 
Tổn thương não ( do tai nạn hay không do tai nạn) 
Các rối loạn về di truyền 
Tai biến mạch máu não 
 
Beänh sinh:Y hoïc ñaõ coù nhieàu tieán boä,ñaëc bieät laø laõnh vöïc chaån ñoaùn hình aûnh,nhôø 
vaøo nghieân cöùu beänh hoïc thaàn kinh vaø hình aûnh hoïc thaàn kinh,coù 3 quaù trình beänh 
sinh chính ñöôïc ghi nhaän,moãi quaù trình keát hôïp vôùi moät giai ñoaïn phaùt trieån khaùc 
nhau:caùc khuyeát taät cuûa naõo xuaát hieän trong giai ñoaïn sôùm cuûa baøo thai(3 thaùng 
ñaàu),caùc sang thöông quanh naõo thaát phaàn lôùn xuaát phaùt vaøo luùc tuoåi thai ñöôïc 24 
ñeán 34 tuaàn(keå caû trong töû cung hay ñaõ ñöôïc sanh ra) vaø nhoài maùu voû naõo xaûy ra chæ 
ngay tröôùc khi hoaëc xung quanh thôøi gian sanh ñuû thaùng. 
Sang thöông ôû haïch neàn(Basal ganglia) do vaøng da nhaân gaây ra baïi naõo daïng muùa 
vôøn.Tuy nhieân caùc phaân loaïi nhö treân coøn ñôn giaûn,ví duï, moät nhoùm sang thöông 
quanh naõo thaát coù theå ñöôïc chia nhoû hôn döïa vaøo hình aûnh MRI theo caùch huûy hoaïi 
quanh naõo thaát do nhoài maùu xuaát huyeát hoaëc nhuyeãn chaát traéng(Leukomalacia),hôn 
nöõa cuõng coù nhöõng daïng hoãn hôïp vaø daïng trung gian vaø cuõng coù nhöõng treû vôùi nhieàu 
beänh sinh khaùc nhau vaø coù nhoùm khoâng xaùc ñònh ñöôïc beänh sinh. 
Phaân loaïi: 
Baïi naõo coù theå ñöôïc phaân loaïi theo nhieàu caùch: 
-Theo kieåu roái loaïn vaän ñoäng:Ví duï: goàngcöùng(Spasticity),muùa vôøn(Athetosis),loaïn 
tröông löïc cô(Dystonia),thaát ñieàu(Ataxia), daïng phoái hôïp (Mixed). 
-Theo söï phaân boá cuûa roái loaïn vaän ñoäng:Ví duï: Lieät nöûa ngöôøi (Hemiplegia),lieät 
hai chi döôùi(Diplegia), lieät töù chi (Quadriplegia). 
-Theo vò trí toån thöông treân naõo:Toån thöông ñöôøng thaùp(Pyramidal tract) gaây ra 
goàng cöùng,toån thöông ñöôøng ngoaïi thaùp (Extrapyramidal tract) gaây ra muùa vôøn. 
-Theo ñoä naëng cuûa roái loaïn vaän ñoäng(Döïa vaøo phaân loaïi veà möùc ñoä thöïc hieän chöùc 
naêng). 
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Caùc kieåu roái loaïn vaän ñoäng: 
-Goàng cöùng laø kieåu roái loaïn vaän ñoäng thöôøng gaëp nhaát chieám khoaûng 70% trong taát 
caû caùc tröôøng hôïp,coù taøi lieäu tyû leä naøy leân ñeán 85-95% trong ñoù goàng cöùng nöûa ngöôøi 
chieám 35%, goàng cöùng töù chi chieám 55%.Goàng cöùng ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï gia taêng 
toác ñoä phuï thuoäc trong phaûn xaï keùo giaõn (Stretch reflexes) vaø gia taêng rung giaät gaân 
cô(clonus). 
Ñaëc tính laâm saøng bao goàm: suy keùm ñieàu khieån caùc vaän ñoäng töï yù, rung giaät gaân cô, 
gia taêng phaûn xaï, yeáu cô, coøn toàn taïi caùc phaûn xaï nguyeân thuûy(Primitive reflexes),co 
ruùt cô. 
-“Loaïn ñoäng” (muùa vôøn hoaëc loaïn tröông löïc cô) luoân haàu nhö aûnh höôûng ñeán toaøn 
boä cô theå vaø töù chi ,roái loaïn naøy do söï huûy hoaïi cuûa haïch neàn (Basal ganglia). 
Ñaëc tính laâm saøng bao goàm: tröông löïc cô thay ñoåi, noùi khoù, maát kieåm soaùt tö theá vaø 
caùc chuyeån ñoäng töï yù moät caùch haèng ñònh. 
-Thaát ñieàu (ataxia),aùm chæ moät roái loaïn thaêng baèng lieân quan ñeán huûy hoaïi ôû tieåu 
naõo. Loại thất điều hay kèm theo giảm trương lực cơ.  
Maát thaêng baèng tö theá, daùng ñi dang roäng hai chaân, rung vaø giaûm tröông löïc cô laø caùc 
daáu hieäu thöôøng gaëp. 
-Daïng phoái hôïp: coù moät söï phoái hôïp nhieàu loaïi vôùi nhau, ñaëc bieät laø phoái hôïp giöõa 
goàng cöùng vaø muùa vôøn. 
-Thaát ñieàu ñôn thuaàn vaø muùa vôøn ñôn thuaàn chæ chieám khoaûng 5%. 
Caùc bieåu hieän vaø chaån ñoaùn: 
ÔÛ treû nhoû:neân theo doõi saùt moät treû coù nguy cô(treû sanh non, nheï caân, coù daáu hieäu 
ngaït sau sanh…); caùc moác phaùt trieån vaän ñoäng bò chaäm treã;phaùt trieån caùc kieåu vaän 
ñoäng khoâng ñoái xöùng ñaëc bieät laø quaù sôùm(tröôùc 06 thaùng tuoåi);baát thöôøng veà tröông 
löïc cô;caùc vaán ñeà veà khaû naêng xoay sôû ví duï nhö: khoù khaên naëng neà trong aên 
uoáng,caùc baát thöôøng veà haønh vi nhö: deã bò kích thích. 
Raát quan troïng caàn ghi nhôù raèng: nhieàu treû nhoû coù theå coù tröông löïc cô bình thöôøng 
trong suoát vaøi thaùng ñaàu ñôøi sau ñoù goàng cöùng coù theå khôûi phaùt töø töø; töông töï nhö 
theá, caùc vaän ñoäng kieåu muùa vôøn cuõng coù theå khoâng bieåu hieän cho ñeán khi treû ñöôïc 
khoaûng 9-12 thaùng tuoåi.Caàn phaûi loaïi tröø caùc roái loaïn phaùt trieån thaàn kinh coù tính tieán 
trieån(progressive) vaø sang thöông ôû tuûy soáng, caùc roái loaïn naøy cuõng coù theå bieåu hieän 
khôûi ñaàu gioáng nhö hình thöùc baïi naõo. 
ÔÛ tuoåi tröôûng thaønh:Ngöôøi lôùn ñaõ ñöôïc chaån ñoaùn laø baïi naõo cuõng caàn phaûi ñöôïc xöû 
trí caùc vaán ñeà lieân quan ñeán söùc khoûe caáp tính hay maõn tính khaùc.Moät söï suy keùm 
chöùc naêng toaøn boä coù theå lieân quan ñeán söï phoái hôïp giöõa suy keùm veà vaän ñoäng keùo 
daøi,caùc tình traïng keøm theo, tuoåi taùc vaø caùc beänh lyù lieân quan ñeán tuoåi taùc. 
Xöû trí caùc vaán ñeà ôû treû vaø ngöôøi lôùn: 
-Xöû trí moät treû baïi naõo bao goàm: 
  +Chaån ñoaùn chính xaùc bao goàm tö vaán veà gene 
  +Xöû trí caùc roái loaïn keøm theo caùc vaán ñeà veà söùc khoûe. 
  +Giôùi thieäu vaø lieân keát vôùi caùc chuyeân gia y teá ñòa phöông vaø caùc thaày coâ giaùo. 
  +Trôï giuùp cho caù theå vaø gia ñình. 
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Xử trí bại não có thể phải xem xét nhiều mặt: phòng ngừa, điều trị y khoa với các bệnh 
lý, phục hồi chức năng đối với các suy kém về vận động và những suy kém khác. 
Ba điểm mấu chốt cần phải có trong xử trí trẻ bại não: 

1) Phối hợp về chăm sóc: liên quan đến sự phối hợp của các nhà chuyên môn về y 
tế, phục hồi chức năng 

2) Nhận định rằng những ưu tiên trong điều trị có thể thay đổi theo thời gian 
3) Đưa trẻ và gia đình của trẻ vào những chương trình can thiệp khác nhau. 

Các chiến lược phòng ngừa bao gồm: 
1) Tối ưu hoá sự tăng trưởng của thai nhi 
2) Ngăn ngừa sanh non 
3) Giảm nguy cơ tổn thương não sơ sinh 

Để giúp tối ưu hoá sự tăng trưởng của thai nhi, theo WHO ( tổ chức y tế thế giới): 
Một khái niệm bao gồm một  loạt các xem xét rộng rãi bao gồm:  
-Sức khoẻ của mẹ trước và trong khi mang thai 
-Thời gian của thai kỳ 
-Kích thước của trẻ so với tuổi thai 
-Sự phát triển của  thai nhi bị phá vỡ khi nào 
- Trẻ có được tiếp xúc với nguồn dinh dưỡng đầy đủ, môi trường tốt về thể chất và cảm 
xúc để làm cho tiềm năng của trẻ được phát triển tối đa và có một đời sống khoẻ mạnh. 
Sanh sản là một sự kiện đi theo một chuỗi liên tục của quá trình phát triển và thay đổi 
bắt đầu từ khi thụ thai hay trước đó và kéo dài cho đến tuổi trưởng thành trong đó kinh 
nghiệm vào lúc sớm có thể có những ảnh hưởng đến những chức năng sau đó trong suốt 
các giai đoạn của chu trình sống ( WHO, 2003) 
Khi sự tăng trưởng của thai nhi bị suy kém sẽ có những ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ tử 
vong và những khuyết tật bao gồm bại não. 
Baùc só nhi khoa (toång quaùt vaø baùc só nhi khoa phuïc hoài chöùc naêng) coù vai troø raát quan 
troïng trong vieäc löôïng giaù tieáp theo vaø xöû trí caùc khuyeát taät ôû tuoåi nhoû cho ñeán khi treû 
ñöôïc chuyeån sang dòch vuï ngöôøi lôùn. 
-Xöû trí moät ngöôøi lôùn bò baïi naõo bao goàm: 
  +Thieát laäp caùc kyõ thuaät giao tieáp thích hôïp. 
  +Löôïng giaù ñaày ñuû veà theå chaát,taâm lyù xaõ hoäi haèng naêm. 
  +Xöû trí caùc roái loaïn ñi keøm vaø caùc vaán ñeà veà söùc khoûe. 
  +Giôùi thieäu vaø lieân heä vôùi caùc chuyeân gia y teá ñòa phöông;taùi löôïng giaù haøng naêm 
coù theå caàn thieát ôû vaøi caù theå. 
  +Trôï giuùp cho caù theå vaø gia ñình. 
Caùc tình traïng phoái hôïp vaø caùc vaán ñeà veà söùc khoûe: 
Vaán ñeà chính                                                                             Khuyeán caùo 
 
Nghe                                                                                          Neân ñöôïc khaùm thính löïc                         
              moãi 2-5 naêm. 
 
Thò giaùc            Neân ñöôïc thaêm khaùm  
             moãi 2-5 naêm. 
 
Ñoäng kinh                                                                            Nguy cô bò loaõng xöông,            
                                                                                             Deã teù ngaõ vaø gaõy xöông, 
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                                                                                                                            ñaëc bieät laø ñieàu trò vôùi thuoác 
                                                                                            Phenytoin;theo doõi thuoác ñeàu   
 ñaën. 
 
Dinh döôõng                                                                        Chuù yù ñeán beùo phì hoaëc keùm  
                                                                                             dinh döôõng, neân khaùm baùc só   
                                                                                             dinh döôõng hoaëc nhaø aâm ngöõ 
                                                                                            trò lieäu ñeå löôïng giaù khoù nuoát 
Tình traïng veà raêng                                                               Kieåm tra moãi 6 thaùng 
 
Beänh daï daøy thöïc quaûn                                                        Coù nguy cô hoaëc bieåu hieän  
                                                                                                Khoâng thöôøng xuyeân, nhö 
                   khoù nuoát,hít phaûi thöùc aên 
                                                                                                hay dòch vò,thieáu maùu do 
                             maát maùu töø loeùt daï daøy  
 thöïc quaûn 
 
Caùc vaán ñeà veà sinh duïc tieát nieäu                                           Thöôøng xaûy ra 
 
Taùo boùn                                                        Thöôøng xaûy ra 
 
Beänh phoåi maõn tính Löôïng giaù caùc khoù khaên veà  
 aên vaø nuoát. 
 Caùc vaán ñeà ôû phoåi taùi ñi taùi  
 laïi coù theå laø moät daáu hieäu  
 cuûa hít phaûi thöùc aên hay  
 dòch vò,neân giôùi thieäu ñeán  
 chuyeân vieân aâm ngöõ neáu  
 thaáy nghi ngôø. 
 
AÛnh höôûng leân cô xöông                                                      Caùc baùc só vaø chuyeân vieân               
                                                                                               vaät lyù trò lieäu phaûi xöû trí   
                                                                                               lieân tuïc vaø laâu daøi: ôû giai 
                                                                                               Ñoaïn tuoåi nhoû ñeå phoøng  
                                                                                               ngöøa bao goàm hoaëc ñieàu trò 
                                                                                               goàng cöùng ñoäng hoaëc co ruùt 
                                                                                             ñoäng(Dynamic contracture). 
                                                                                               giai ñoaïn tröôûng thaønh:duy   
                                                                                               trì taàm vaän ñoäng, di chuyeån   
                                                                                               ñoäc laäp,caùc möùc ñoä taäp  
                                                                                              luyeän thaân theå thöïc teá, giaûm 
                                                                                               moûi vaø ñau cô. 
                                                                                              -Chuïp X quang khôùp haùng  
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                                                                                               moãi naêm ôû nhöõng treû khoâng  
                                                                                               ñi laïi ñoäc laäp ñöôïc. 
                                                                                              -Xöû trí veïo coät soáng. 
                                                                                             -Xöû trí guø vaø caùc tö theá ngoài. 
 
Söùc khoeû taâm lyù                                                                    -YÙ thöùc veà nguy cô roái loaïn  
                                                                                                 söùc khoeû taâm thaàn vaø caùc  
                                                                                                suy keùm veà taâm lyù. 
                                                                                             -Chuù troïng ñeán hình aûnh baûn  
                                                                                              thaân vaø caùc vaán ñeà tính duïc. 
 
Caùc vaán ñeà khaùc                                                                    -Keùm kieåm soaùt veà nuoát 
                                                                                                nöôùc boït,khoù khaên trong 
                                                                                                giao tieáp,khuyeát taät veà trí  
                                                                                               tueä, caùc vaán ñeà veà tri giaùc. 
 
 
                                  HÖÔÙNG DAÃN XÖÛ LYÙ CHI TIEÁT 
 
Thính giaùc: 
Taát caû treû vaø ngöôøi lôùn caàn moät löôïng giaù chính xaùc veà thính giaùc moãi 2-5 naêm.Vaán 
ñeà veà thính giaùc cuõng thöôøng xaûy ra vaø coù khi bò boû soùt. 
Thò giaùc:  
Caùc caù theå bò baïi naõo caàn ñöôïc chaêm soùc thò giaùc ñaëc bieät.Neân ñöôïc khaùm vaø theo 
doõi bôûi baùc só nhaõn khoa.Treû em vaø ngöôøi lôùn caàn ñöôïc löôïng giaù thò giaùc moãi 2-5 
naêm.Caù roái loaïn veà thò giaùc raát thöôøng gaëp ñaëc bieät laø leù.Thò löïc cuõng coù theå bò suy 
keùm vaø khoâng ñöôïc xaùc ñònh. 
Ñoäng kinh: 
Ñoäng kinh xaûy ra leân ñeán 50% ôû caùc treû baïi naõo.Xaáp xæ khoaûng 20% ngöôøi lôùn bò baïi 
naõo coù ñoäng kinh.Toån thöông ôû naõo caøng roäng, roái loaïn vaän ñoäng caøng naëng, nguy cô 
bò ñoäng kinh caøng cao,caàn ñöôïc chaån ñoaùn vaø xöû trí caån thaän.Do ñieàu trò thuoác choáng 
ñoäng kinh laâu daøi, nguy cô bò loaõng xöông coù theå xaûy ra ñaëc bieät vôùi Phenytoin vaø 
Phenobarbital do ñoù khaû naêng bò gaõy xöông coù theå xaûy ra.Kieåm tra ñeàu ñaën thuoác 
choáng ñoäng kinh laø ñieàu quan troïng.Ño noàng ñoä thuoác trong maùu coù theå aùp duïng ñoái 
vôùi Carbamazepine, Phenytoin va Phenobarbital.Noàng ñoä caùc thuoác naøy neân ñöôïc 
kieåm tra neáu coù chæ ñònh laâm saøng,ví duï nhö: ñoäng kinh khoù kieåm soaùt, nghi ngôø taùc 
duïng ngoaïi yù.Ñaûm baûo ñuû löôïng canxi trong khaåu phaàn aên hoaëc thuoác boå sung, giaùo 
duïc cho beänh nhaân hoaëc gia ñình bieát caùc hoaït ñoäng ñeå ngaên ngöøa loaõng xöông cuõng 
raát caàn thieát.  
Dinh döôõng: 
Caùc vaán ñeà veà dinh döôõng ñaëc bieät laø beùo phì vaø keùm dinh döôõng raát thöôøng gaëp.Beùo 
phì coù theå do thieáu caùc hoaït ñoäng theå chaát ñeàu ñaën vaø caùc thoùi quen aên uoáng khoâng 
laønh maïnh.Beùo phì coù theå laøm naëng theâm vieâm khôùp,veïo coät soáng vaø laøm haïn 
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cheá,khoù khaên trong vieäc di chuyeån ñoäc laäp.Keùm ñieàu hôïp mieäng haàu, veä sinh mieäng 
keùm vaø roái loaïn nuoát coù theå goùp phaàn laøm gia taêng suy dinh döôõng. 
Giaùo duïc thoùi quen aên uoáng toát, thaêm khaùm raêng mieäng ñeàu ñaën,veä sinh raêng mieäng 
toát laø ñieàu raát quan troïng.Neân tham khaûo yù kieán cuûa chuyeân vieân dinh döôõng hoaëc 
nhaø aâm  ngöõ trò lieäu. 
Söùc khoeû raêng mieäng: 
Do khoù khaên trong nhai,nuoát vaø caùc tình traïng raêng mieäng thoâng thöôøng khaùc 
nhö:caén quaù chaët neân treû baïi deã bò deã bò caùc vaán ñeà veà raêng mieäng.Treû deã bò moøn 
raêng,beänh nha chu,saâu raêng vaø maát raêng sôùm.Ngöôøi chaêm soùc khoâng ñöôïc giaùo duïc 
caùch chaûi raêng ñuùng caùch neân vaán ñeà raêng mieäng caøng trôû neân naëng hôn.Neáu coù theå, 
neân khaùm raêng mieäng ñònh kyø moãi 6 thaùng vaø theo doõi söùc khoeû raêng mieäng thöôøng 
xuyeân trong caùc tröôøng hôïp caàn thieát.Neân söûa laïi cho ñuùng caùc kyõ thuaät veä sinh raêng 
mieäng vaø boå sung cheá ñoä dinh döôõng.Caàn coù söï thaûo luaän veà cheá ñoä thuoác men cuûa 
beänh nhaân giöõa baùc só ñieàu trò vaø nha só. 
Beänh lyù daï daøy thöïc quaûn: 
Traøo ngöôïc daï daøy thöïc quaûn,vieâm vaø chaûy maùu thöïc quaûn taát caû ñeàu laø nhöõng vaán 
ñeà raát thöôøng gaëp ôû ngöôøi bò baïi naõo naëng.Chaûy maùu ñöôøng tieâu hoaù treân laø nguyeân 
nhaân nhaäp vieän hay gaëp, ñaëc bieät ôû nhöõng beänh nhaân bò baïi naõo goàng cöùng töù chi vaø 
khuyeát taät veà trí tueä.Vieâm thöïc quaûn maõn tính do traøo ngöôïc cuõng laø moät nguyeân 
nhaân coù yù nghóa ñoái vôùi vieâm phoåi hít.Vieâm thöïc quaûn coù theå khoù chaån ñoaùn vì beänh 
nhaân khoâng coù khaû naêng noùi cho thaày thuoác bieát trieäu chöùng.Bieåu hieän cuûa beänh lyù 
daï daøy thöïc quaûn bao goàm: suy keùm veà möùc ñoâc chöùc naêng daàn  daàn nhöng khoâng 
ñaëc hieäu; thieáu maùu do maát maùu döôùi laâm saøng(maát maùu aån); noân vaø/hoaëc xuaát huyeát 
tieâu hoaù treân roõ raøng;ñau vaø/ hoaëc deã bò kích thích; bieáng aên.Caùc bieåu hieän thöôøng 
gaëp trong daân soá chung thì laïi khoâng roõ raøng ôû nhöõng ngöôøi khuyeát taät do caû 2 vaán 
ñeà: khoù khaên trong giao tieáp vaø / hoaëc tri giaùc veà chöùc naêng cô theå thay ñoåi laøm caûn 
trôû vieäc chaån ñoaùn sôùm vieâm thöïc quaûn do traøo ngöôïc.Caùc xeùt nghieäm phuø hôïp bao 
goàm: Coâng thöùc maùu ñeå löôïng giaù möùc Hb; giôùi thieäu ñeán caùc baùc só chuyeân khoa 
tieâu hoaù ñeå ñöôïc löôïng giaù theâm.Xöû trí coù theå bao goàm: ñaët tö theá cho thích hôïp vaø 
söû duïng caùc kyõ thuaät khaùc trong luùc aên (moät chuyeân vieân aâm ngöõ trò lieäu vaø/ hoaëc 
moät chuyeân vieân hoaït ñoäng trò lieäu coù theå thích hôïp cho vieäc trôï giuùp; söû duïng caùc 
thuoác choáng traøo ngöôïc vaø phaãu thuaät choáng traøo ngöôïc ví duï: phaãu thuaät Nissen 
fundoplication, môû daï daøy ra da( Gastrotomy). 
Caùc vaán ñeà veà sinh duïc vaø tieát nieäu: 
Tieåu khoâng töï chuû, öù nöôùc tieåu laø nhöõng vaán ñeà  thöôøng gaëp ôû caû nam laãn nöõ bò baïi 
naõo.Roái loaïn chöùc naêng thaàn kinh, nhieãm truøng ñöôøng tieåu, maát khaû naêng hoaëc khoù 
khaên trong vieäc tieáp caän vôùi nhaø veä sinh, suy keùm veà caûm giaùc… taát caû ñeàu coù theå laø 
yeáu toá goùp phaàn vaøo. 
Tinh hoaøn aån cuõng laø vaán ñeà thöôøng gaëp nhöng thöôøng khoâng ñöôïc ghi nhaän, ñieàu 
naøy coù theå daãn ñeán ung thö tinh hoaøn neáu khoâng ñöôïc chuù yù.Saøng loïc caùc vaán ñeà sinh 
duïc khaùc ñoái vôùi caû nam vaø nöõ cuõng gioáng nhö nhöõng khuyeán caùo ñoái vôùi daân soá 
chung.Löôïng giaù theå chaát, bao goàm giôùi thieäu khaùm nieäu khoa neáu thaáy caàn thieát 
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.Tieáp theo sau laø xöû trí veà haønh vi vaø löôïng giaù veà moâi tröôøng, coù theå coù lôïi ích khi coù 
theâm chuyeân vieân hoaït ñoäng trò lieäu vaø chuyeân vieân taâm lyù. 
Saøng loïc caùc vaán ñeà veà sinh duïc cuõng gioáng nhö caùc höôùng daãn cho daân soá chung vaø 
neân khaùm söùc khoeû toaøn boä ñoái vôùi beänh nhaân môùi phaùt hieän ra tinh hoaøn aån. 
Taùo boùn: 
Treû em vaø ngöôøi lôùn thöôøng bò taùo boùn do khaåu phaàn aên thieáu chaát xô vaø nöôùc,thieáu 
vaän ñoäng cô theå ñeå thay ñoåi aùp löïc trong buïng, do söû duïng moät soá thuoác. 
Neân khuyeán khích caùc caù theå tuaân thuû caùc caùch thöùc gioáng nhau ôû baát kyø nôi naøo neáu 
coù theå,coá gaéng duy trì thoùi quen cuûa ruoät moät caùch ñeàu ñaën.Giaùo duïc cho caù theå baïi 
naõo vaø nhöõng ngöôøi chaêm soùc bieát ñöôïc taàm quan troïng cuûa khaåu phaàn aên ñaày ñuû 
chaát xô, ñuû dòch vaø hoaït ñoäng thaân theå.Neân laøm cho cha meï vaø ngöôøi chaêm soùc yù 
thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa caùc thoùi quen vaø phaûn xaï daï daøy-ruoät sau böõa aên trong 
vieäc xöû lyù vaán ñeà veà ruoät.Neáu caùc chieán löôïc naøy khoâng coù hieäu quaû,moät soá thuoác 
nhuaän traøng coù theå giuùp ích, moät soá thuoác laøm thay ñoåi nhu ñoäng ruoät coù theå caàn thieát 
nhöng neân traùnh neáu coù theå, ñaëc bieät laø söû duïng trong thôøi gian laâu daøi. 
Beänh phoåi maõn tính: 
Moät vaøi caù theå baïi naõo naëng seõ tieán trieån beänh phoåi maõn tính.Do hít phaûi thöùc aên hay 
dòch daï daøy,ñieàu naøy coù theå xaûy ra moät caùch yeân laëng  trong moät thôøi gian daøi.Ho 
xuaát hieän trong caùc böõa aên gôïi yù ñeán khaû naêng hít phaûi thöùc aên.Hít phaûi thöùc aên hay 
dòch vò coù theå ñöa ñeán caùc beänh lyù phoåi maõn tính nhö vieâm phoåi taùi ñi taùi laïi vaø hen 
suyeãn.Caùc beänh lyù hoâ haáp laø nguyeân nhaân gaây töû vong coù yù nghóa nhaát ôû ngöôøi bò baïi 
naõo.Caùc chuyeân vieân y teá neân theo doõi kyõ vaán ñeà naøy, neáu coù nghi ngôø veà vaán ñeà 
nuoát hoaëc vaán ñeà aên uoáng khaùc, moät löôïng giaù kyõ hôn neân ñöôïc thöïc hieän bôûi chuyeân 
vieân aâm ngöõ trò lieäu.Khoâng coù thöû nghieäm tieâu chuaån vaøng ñoái vôùi vieäc hít phaûi thöùc 
aên nhöng vieäc soi huyønh quang video coù barium (Barium videofluoroscopy) coù theå  
giuùp laøm roõ tình huoáng naøy.Neáu coù bieåu hieän khoù khaên aên uoáng naëng neà, neân xem 
xeùt ñeán vieäc thay ñoåi cheá ñoä nuoâi aên nhö: môû daï daøy ra da. 
Aûnh höôûng leân cô xöông khôùp: 
Treû em coù nguy cô tieán trieån co ruùt, ñieàu naøy coù theå caàn can thieäp chænh hình.Caùc can 
thieäp vaät lyù trò lieäu nhö keùo daõn cô, neïp boät haøng loaït coù theå trôï giuùp ngaên ngöøa vaø 
laøm chaäm treã söï phaùt trieån co ruùt.Vaät lyù trò lieäu tieáp tuïc ñoái vôùi ngöôøi lôùn cuõng coù theå 
trôï giuùp trong vieäc duy trì söï ñoäc laäp veà theå chaát vaø vaän ñoäng vaø cuõng coù theå laøm 
giaûm moûi cô vaø ñau.Keùo caêng baát thöôøng vaø söùc chòu treân caùc khôùp vaø caùc  chi coù theå 
daãn ñeán bieåu hieän sôùm caùc beänh  lyù lieân quan ñeán tuoåi nhö vieâm khôùp,thoaùi hoaù 
khôùp. 
   Chi döôùi:Xaùc ñònh sôùm traät khôùp haùng vaø baùn traät khôùp haùng ôû treû khoâng ñi laïi 
ñöôïc laø ñieàu quan troïng, X quang khôùp haùng thöôøng qui coù theå coù ích trong tình 
huoáng naøy.Neáu coù baát kyø baèng chöùng naøo veà traät khôùp hoaëc baùn traät khôùp haùng, neân 
giôùi thieäu treû ñeán baùc só chænh hình. 
Co ruùt gaäp ôû khôùp goái coù theå caàn phaûi phaãu thuaät ôû cô nhöôïng chaân(Hamstring). 
Bieán daïng baøn chaân ngöïa ôû khôùp coå chaân laø vaán ñeà chænh hình thöôøng gaëp nhaát ôû treû 
baïi naõo.ÔÛ treû nhoû vaán ñeà ñi nhoùn goùt ñöôïc ñieàu trò baûo toàn toát nhaát baèng neïp chænh 
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hình, boät choáng bieán daïng, tieâm Botulinum toxin A.Treû lôùn hôn coù theå nhaän ñöôïc  ích 
lôïi töø phaãu thuaät chænh söûa bieán daïng. 
Phaân tích daùng coù theå trôï giuùp trong vieäc hoaïch ñònh caùc thuû thuaät phaãu thuaät chænh 
hình. 
  Chi treân: Traät khôùp vai vaø baùn traät coù theå xaûy ra ôû ngöôøi lôùn vaø caàn phaûi ñieàu 
trò.Neân giôùi thieäu beänh nhaân ñeán chuyeân vieân vaät lyù trò lieäu vaø hoaït ñoäng trò lieäu. 
Phaãu thuaät ñeå caûi thieän vaø duy trì chöùc naêng cuûa baøn tay bao goàm:môû gaân, gheùp gaân 
vaø coá ñònh khôùp, nhöõng phaãu thuaät naøy coù theå ñöôïc xem xeùt nhöng phaûi löôïng giaù 
caån thaän. 
Vaán ñeà veä sinh baøn tay cuõng thöôøng gaëp ôû nhöõng caù theå coù baøn tay bò naém chaët. 
Veïo coät soáng : 
Veïo coät soáng tieán trieån ôû tuoåi vò thaønh nieân vaø coù theå laøm gia taêng caùc vaán ñeà veà hoâ 
haáp, laøm giaûm di chuyeån,gia taêng ñau cô vaø khôùp.Xöû trí coù theå caàn phaûi: Phaãu thuaät 
ngaên ngöøa ñaëc bieät laø ôû tuoåi vò thaønh nieân,chuù yù ñeán tö theá ngoài,caùc trôï giuùp ngoài ñaëc 
bieät ñoái vôùi treû vaø ngöôøi lôùn coù thay ñoåi tö theá ñi keøm vôùi co ruùt cô. 
Söùc khoeû taâm lyù: 
Caùc suy keùm taâm lyù cuõng thöôøng gaëp ôû ngöôøi bò baïi naõo vaø coù theå deã daøng bò boû qua 
hoaëc coøn chöa ñöôïc ñieàu trò.Caùc suy yeáu naøy coù theå laøm giaûm ñi khaû naêng thöïc hieän 
toát nhaát caùc nhieäm vuï hoïc taäp vaø laõnh vöïc töï chaêm soùc.Traàm caûm, baát toaïi, lo aâu,töùc 
giaän laø nhöõng phaøn naøn thoâng thöôøng ôû ngöôøi bò baïi naõo.Maát khaû naêng töï laäp, thay 
ñoåikhaû naêng thöïc hieän chöùc naêng vaø tieáp caän xaõ hoäi coù theå goùp phaàn vaøo nhöõng caûm 
nhaän naøy.Caùc töông taùc thuoác cuõng goùp phaàn laøm thay ñoåi haønh vi vaø caùc vaán 
ñeà.Neáu caàn thieát coù theå giôùi thieäu beänh nhaân ñeán chuyeân vieân taâm lyù hay baùc syõ taâm 
thaàn.Xem xeùt laïi caùc trôï giuùp xaõ hoäi cuõng coù theå mang laïi lôïi ích cho beänh nhaân. 
Kieåm soaùt nöôùc boït keùm: 
Giôùi thieäu  beänh nhaân ñeán chuyeân vieân aâm ngöõ trò lieäu laø ñieàu coù ích lôïi trong nhieàu 
khía caïnh xöû lyù kieåm soaùt nöôùc boït keùm.Baùc só nhi khoa, nha só, baùc só tai muõi hoïng, 
baùc só phaãu thuaät taïo hình cuõng coù theå coù vai troø trong ñieàu trò vaán ñeà naøy.Taàm quan 
troïng ñoái vôùi yù nghóa xaõ hoäi cuûa vieäc chaûy nöôùc boït neân ñöôïc löôïng giaù kyõ.Caùc chieán 
löôïc xöû lyù coù theå bao goàm: 
-Boå trôï trong aên uoáng 
-Taïo thuaän lôïi cho vuøng maët mieäng(Maùt-xa, chöôøm laïnh…). 
-Xöû duïng caùc duïng cuï nhö duïng cuï chöùc naêng cô(Myofunctional devices), duïng cuï 
huaán luyeän khaåu caùi(Palatal training devices)(hieám duøng). 
-Xöû trí haønh vi 
-Xöû duïng caùc chaát khöû muøi do muøi hoâi gaây ra bôûi nöôùc boït. 
-Xöû duïng caùc thuoác khaùng choline (Benzhexol vaø benztropine) thì ñeàu coù lôïi cho caû 
ngöôøi lôùn laãn treû em,glycopyrrolate döôøng nhö coøn môùi , ích lôïi vaø hieäu quaû cuûa 
thuoác coøn ñang xem xeùt. 
-Botulinum toxin A tieâm vaøo tuyeán nöôùc boït cuõng coù theå mang laïi lôïi ích nhöng phaûi 
ñöôïc löôïng giaù kyõ löôõng vaø phaûi ñöôïc xöû duïng bôûi chuyeân gia coù kinh nghieäm. 
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-Phaãu thuaät coù theå ñöôïc chæ ñònh khi caùc ñieàu trò baûo toàn thaát baïi;söùc khoeû raêng 
mieäng neân ñöôïc theo doõi caån thaän sau khi phaãu thuaät kieåm soaùt nöôùc boït vì coù söï gia 
taêng nguy cô saâu raêng. 
Khoù khaên trong giao tieáp: 
Caùc khoù khaên trong giao tieáp thoâng thöôøng bao goàm:khoù noùi,suy keùm thính giaùc vaø 
thò giaùc, suy keùm veà nhaän thöùc.Giao tieáp coù theå bò suy keùm hôn do meät moûi, buoàn 
nguû do taùc duïng cuûa thuoác( ví duï thuoác choáng ñoäng kinh) hoaëc caùc beänh lyù khaùc.Khoù 
khaên trong giao tieáp coù theå laøm cho beänh nhaân aám öùc vaø laøm chaån ñoaùn beänh sai 
laàm. 
Nhieàu ngöôøi bò baïi naõo xöû duïng ñöôïc caùc kyõ thuaät taêng cöôøng giao tieáp nhö caùc bieåu 
töôïng, baûng giao tieáp vaø caùc duïng cuï ñieän töû. Nhöõng ngöôøi chaêm soùc cuõng coù theå caàn 
phaûi trôï giuùp trong quaù trình giao tieáp.Vì theá , thaät caàn thieát khi thieát laäp khung thôøi 
gian cho giao tieáp trong khi khaùm beänh ñeå vieäc trao ñoåi thoâng tin chính xaùc dieãn ra 
maø khoâng bò thôøi gian laøm giôùi haïn. 
Khuyeát taät veà trí tueä: 
Khuyeát taät veà trí tueä vaø caùc vaán ñeà veà hoïc taäp thöôøng ñi keøm  vôùi baïi naõo.Xaáp xæ 
khoaûng  40-50% nhöõng ngöôøi bò baïi naõo coù giôùi haïn veà möùc ñoä chöùc naêng trí tueä 
trung bình hoaëc thaáp hôn.Ñieàu naøy khoâng phaûi luoân luoân lieân quan ñeán ñoä naëng cuûa 
khuyeát taät theå chaát.Treû em vaø ngöôøi lôùn coù theå coù ñöôïc lôïi ích töø vieäc löôïng giaù veà 
nhaän thöùc ñuùng tieâu chuaån vaø coù theå caàn trôï giuùp tieáp theo vôùi caùc chuông trình giaùo 
duïc , daïy ngheà vaø hoaït ñoäng. 
Caùc vaán ñeà veà tri giaùc: 
Caùc vaán ñeà veà tri giaùc cuõng thöôøng gaëp nhö :caùc khoù khaên trong hoaïch ñònh vaän 
ñoäng, ñieàu hôïp tay-maét, caùc vaán ñeà veà yù thöùc khoâng gian vaø nhaän thöùc hình theå coù 
theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng toå chöùc vaø kyõ naêng soáng cuûa moät ngöôøi.Moät chuyeân 
vieân hoaït ñoäng trò lieäu vaø chuyeân vieân taâm lyù coù theå giuùp löôïng giaù vaø cho lôøi 
khuyeân. 
CAÙC VAÁN ÑEÀ VEÀ SÖÙC KHOEÛ LIEÂN QUAN ÑEÁN TUOÅI TAÙC: 
Ngöôøi lôùn bò baïi naõo thöôøng bò aûnh höôûng bôûi caùc tình traïng lieân quan ñeán quaù trình 
bình thöôøng cuûa tuoåi taùc vaøo giai ñoaïn sôùm ôû nhöõng naêm 20 vaø 30 ví duï nhö meät moûi 
khoâng döï ñoaùn ñöôïc, maát chöùc naêng veà theå chaát vaø söï ñoäc laäp, gia taêng söï aám öùc baát 
toaïi. 
Khuyeán caùo:Caùc vaán ñeà naøy coù theå ñieàu trò ñöôïc vaø khoâng neân xem nhö laø caùc ñaëc 
tính khoâng theå thay ñoåi ñöôïc cuûa baïi naõo.Thaày thuoác neân chuû ñoäng khuyeán khích 
beänh nhaân tieáp caän vôùi caùc nguoàn thích hôïp ôû coäng ñoàng nhö caùc hoaït ñoäng giaûi trí 
vaø trôï giuùp taïi nhaø khi caàn thieát.  
Giôùi thieäu: 
Giôùi thieäu vaø lieân keát vôùi caùc dòch vuï y teá  chuyeân bieät, caùc chuyeân gia söùc khoeû ñòa 
phöông,caùc thaày coâ giaùo laø ñieàu quan troïng trong chaêm soùc ngöôøi treû bò baïi naõo.Thaày 
coâ giaùo coù theå  cung caáp thoâng tin cho thaày thuoác veà caùc laõnh vöïc quan taâm ôû tröôøng 
hoïc.Ngöôøi lôùn bò baïi naõo coù theå caàn ñöôïc giôùi thieäu ñeán caùc chuyeân gia y teá ñòa 
phöông theo lòch trình ñeàu ñaën vaø caùc nhu caàu cô baûn caàn thieát. 
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-Baùc só nhi khoa coù vai troø quan troïng trong vieäc löôïng giaù vaø xöû trí lieân tuïc caùc 
khuyeát taät ôû tuoåi nhoû cho ñeán khi treû ñöôïc chuyeån sang chaêm soùc ôû dòch vuï  ngöôøi 
lôùn. 
-Chuyeân vieân vaät lyù trò lieäu cho lôøi khuyeân, huaán luyeän caùc phöông phaùp ñeå khuyeán 
khích vaän ñoäng, thoâng tin veà neïp chænh hình, trôï giuùp ñi laïi vaø ngoài ñaëc bieät. 
-Chuyeân vieân hoaït ñoäng trò lieäu trôï giuùp vieäc phaùt trieån töï chaêm soùc vaø caùc kyõ naêng 
chi treân, cho lôøi khuyeân veà duïng cuï vaø caùc boå trôï taïi nhaø. 
Chuyeân vieân aâm ngöõ trò lieäu trôï giuùp vieäc phaùt trieån aâm ngöõ vaø giao tieáp, cho höôùng 
daãn veà caùc khoù khaên aên uoáng vaø caùc vaán ñeà kieåm soaùt nöôùc boït.Hoï cuõng cho lôøi 
khuyeân veà söû duïng vaø giaù trò cuûa caùc duïng cuï taêng cöôøng giao tieáp. 
-Chuyeân vieân taâm lyù giuùp laøm caùc test ño löôøng taâm lyù ôû treû em, löôïng giaù chöùc naêng 
ôû ngöôøi lôùn, test naêng khieáu ngheà nghieäp,ñaøo taïo kyõ naêng vaø xöû trí caùc haønh vi thaùch 
ñoá. 
-Caùc nhaân vieân xöû trí ca ôû coäng ñoàng trôï giuùp cho vieäc phaùt trieån vaø thöïc teá hoaù caùc 
muïc tieâu caù nhaân. 
-Trôï giuùp ngheà nghieäp naâng ñôõ vaø hoã trôï ngöôøi lôùn trong  tình huoáng  coâng vieäc. 
-Caùc giôùi thieäu höõu ích khaùc bao goàm : y taù, chuyeân vieân dinh döôõng, nhaân vieân xaõ 
hoäi, chuyeân vieân laøm neïp chænh hình, baùc só nhaõn khoa vaø caùc chuyeân gia y teá khaùc. 
TRÔÏ GIUÙP CHO CAÙ THEÅ VAØ GIA ÑÌNH: 
Chaêm soùc treû baïi naõo cuoái cuøng cuõng phaûi lieân quan ñeán chaêm soùc cho gia ñình.Thaät 
söï quan troïng khi xem treû nhö laø moät phaàn cuûa ñôn vò gia ñình vaø coù theå xaùc ñònh 
ñöôïc caùc laõnh vöïc quan taâm ôû cha meï vaø anh chò em.Moät cuoäc soáng taïi nhaø haøi hoaø 
laø ñieàu quan troïng baäc nhaát vaø seõ aûnh höôûng ñeán keát quaû laâu daøi. 
Chuù yù:Cha meï coù theå caàn trôï giuùp thieát thöïc nhö laø chaêm soùc ñeå giaûi lao, vieäc gaëp gôõ 
caùc gia ñình khaùc trong caùc tình huoáng töông töï  hoaëc tham gia caùc nhoùm trôï giuùp cha 
meï cuõng coù theå giuùp ích raát nhieàu. 
Xem xeùt qua thoâng tin veà caùc phöông tieän nhö veù taxi ña muïc ñích vaø tieàn trôï giuùp 
cho treû khuyeát taät coù theå laø khía caïnh raát quan troïng trong vieäc chaêm soùc. Chăm soùc 
theá ñeå cha meï ñöôïc giaûi lao coù theå ñöôïc thöïc hieän taïi nhaø hoaëc taïi moät trung taâm coù 
phöông tieän. 
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