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Mục tiêu

1. Phụ huynh hiểu được quá trình phát triển vận động thô của trẻ

2. Phụ huynh có thể lượng giá trẻ theo ICF

3. Phụ huynh có thể đặt được mục tiêu SMART cho trẻ

4. Phụ huynh có thể làm được gối nằm giảm Trương lực cơ cho trẻ

5. Phụ huynh có thể tập được các bài tập kéo dãn và thụ động trên trẻ



Quá trình phát triển vận động thô

• Hoạt động



Quá trình phát triển vận động thô



Quá trình phát triển vận động thô

• File word

• PH thực hành



CP



GMFCS





Vấn đề khớp háng



Vấn đề khớp háng





• Schematic depiction of hip joint structures' positions in hip 
dysplasia A - Normal, B - Dysplasia, C - Subluxation, D -
Luxation



Hậu quả của trật khớp háng





Tư thế tốt của khớp háng

• Gập 80-90 độ

• Dang 70-80 độ



Tư thế xấu của khớp háng



Ngăn ngừa sớm trật khớp 
háng

• Quản lý tư thế

• Quản lý co cứng



Ghế ngồi ăn





Bàn đứng cho trẻ





Chọn bàn đứng nào?









Video hướng dẫn cách tự làm bàn đứng

• https://www.youtube.com/watch?v=4ugbDKzgwQE&t=38s



Vấn đề vẹo cột sống



Hậu quả của vẹo cột sống



Phòng ngừa và làm chậm tiến trình vẹo cột sống





Quản lý trương lực cơ và tư thế

• Hoạt động













Video cách đặt tư thế đúng

• https://www.youtube.com/watch?v=M-rwHuCfv9k&t=296s



Tự may gối thư giãn và gối chêm lót cho trẻ



• https://www.youtube.com/watch?v=AfT6GIk6Jl8



ICF



Tình trạng sức khỏe

• Là thuật ngữ về bệnh
lý, rối loạn, chấn
thương

• Có thể bao gồm những
tình huống như là cao
tuổi, căng thẳng, dị tật
bẩm sinh hoặc khuynh
hướng di truyền



Chức năng cơ thể/cấu trúc cơ thể

• Chức năng cơ thể: liên quan
đến chức năng sinh lý của các
hệ thống, bao gồm cả chức
năng tâm lý

• Cấu trúc cơ thể: các thành phần
giải phẫu của cơ thể, như là các
cơ quan, các chi thể

• Ví dụ: giảm TVĐ, yếu cơ, đau, 
mệt mỏi, biến dạng khớp, tăng
cảm,…



Hoạt động

• Thực hiện một tác vụ, hoạt
động nào đó

• Bao gồm: các hoạt động
chăm sóc cá nhân (ADLs), 
hoạt động chăm sóc cá nhân
cao cấp (IADLs), sản xuất, 
giải trí



Sự tham gia

• Sự liên quan của một cá nhân vào các tình huống
hằng ngày trong xã hội



Yếu tố môi trường
• Môi trường vật lý: nhà cửa, lớp học, sân vườn,…

• Môi trường thể chế: các quy định, luật lệ

• Môi trường xã hội: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp







Yếu tố cá nhân

• Nền tảng của một người, những điều làm cho họ trợ nên
cá thể đặc biệt bao gồm cả những yếu tố không liên quan
đến tình trạng sức khỏe

• Có thể bao gồm: tuổi, giới tính, chủng tộc, lối sống, thói
quen, chức vụ xã hội,…



Mô hình y khoa vs mô hình sinh học, tâm lý, xã hội



Mục tiêu SMART



Ví dụ

• Bé An có thể đi lại được

• Trong vòng 1 tháng, bé An có thể đi với khung tập đi từ giường đến
phòng vệ sinh dưới sự giám sát của mẹ



Thực hành viết mục tiêu


