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Thuật ngữ

Các thuật ngữ sau đây được sử dụng trong suốt cẩm nang đào tạo được xác 
định dưới đây.

Xe lăn lý tưởng Một chiếc xe lăn đáp ứng nhu cầu của người dùng và

điều kiện môi trường; cung cấp phù hợp và

hỗ trợ tư thế và an toàn và bền vững; có sẵn

trong nước; và có thể được lấy và duy trì

và các dịch vụ được duy trì ở trong nước nhiều nhất

kinh tế và giá cả phải chăng.

Xe lăn thủ công Một chiếc xe lăn được đẩy bởi người dùng hoặc bởi 
một người khác.

Xe lăn Thiết bị cung cấp sự di chuyển bằng bánh xe và hỗ trợ 
tư thế cho người gặp khó khăn trong việc đi lại hay di 
chuyển.

Chuỗi cung ứng xe lăn Thuật ngữ chung bao gồm các khâu thiết kế, sản xuất 
và phân phối xe lăn.

Dịch vụ xe lăn Là một phần trong chuỗi cung ứng xe lăn liên quan 
đến việc mội người dùng đều nhận được một chiếc xe 
lăn lý tưởng.

Nhân viên cung ứng xe lăn Người có kĩ năng trong việc cung ứng xe lăn lý tưởng.

Người dùng Người gặp vấn đề trong việc di chuyển hay đi lại và 
phải sử dụng một chiếc xe lăn cho việc đó.

Tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý đã được Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện để xác minh thông tin có 
trong ấn phẩm này. Tuy nhiên, các tài liệu được xuất bản đang được phân phối mà không có bảo hành dưới 
bất kỳ hình thức nào, được thể hiện hoặc ngụ ý. Trách nhiệm giải thích và sử dụng tài liệu nằm ở người đọc. 
Trong mọi trường hợp, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh từ việc 
sử dụng nó.
ảnh bìa (theo chiều kim đồng hồ, từ trên xuống): Mile End Films /Jesse Moss; WHO /Chapal Khasnabis; Mile 
End Films / Jesse Moss; Panos /Dieter Telemans; WHO /Chapal Khasnabis.

In ấn tại Malta. Thiết kế bởi Inís Communication – www.iniscommunication.com  
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Về gói dịch vụ đào tạo xe lăn cấp độ cơ bản 

Giới thiệu
Để đảm bảo thực hiện tốt Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công ở các khu vực ít 
nguồn lực, WHO đã phát triển Gói đào tạo dịch vụ xe lăn này - Cấp độ cơ bản. Sự cần 
thiết cho nhân viên xe lăn là phổ quát. Xe lăn là một trong những thiết bị hỗ trợ được 
sử dụng phổ biến nhất để cho phép di chuyển cá nhân, nhưng có rất ít cơ hội đào tạo 
cho các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo rằng người sử dụng xe lăn có thể đạt được 
khả năng di chuyển cá nhân với tính độc lập cao nhất có thể, có năng suất cao và tận 
hưởng cuộc sống với chất lượng cao . Gói đào tạo cấp độ cơ bản này là phần đầu tiên 
của chuỗi đào tạo các dịch vụ về xe lăn.

Gói đào tạo dịch vụ xe lăn - Cấp độ cơ bản bao gồm một số tài liệu và bài thuyết trình 
để cung cấp đào tạo xe lăn. Điều quan trọng nhất trong số này là Hướng dẫn dành 
cho Huấn luyện viên. Vì lý do thực tế, cẩm nang hướng dẫn  chỉ có sẵn ở dạng điện tử 
(không có phiên bản in). Đĩa bao gồm cẩn nang hướng dẫn và tất cả các tài liệu thông 
tin khác cần có để cung cấp chương trình đào tạo cấp độ cơ bản cho việc cung cấp 
dịch vụ xe lăn.

Đọc giả mục tiêu
Gói đào tạo này dành cho tất cả nhân viên hoặc tình nguyện viên dự kiến sẽ thực 
hiện việc cung cấp dịch vụ xe lăn tại nơi họ làm việc. Điều này có thể bao gồm 
nhân viên y tế, nhận viên phục hồi chức năng hoặc nhân viên kỹ thuật, nhân viên 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhân viên phục hồi chức năng cộng đồng (CBR), 
nhân viên trị liệu nghề nghiệp, vật lý trị liệu, phục hình, bác sĩ chỉnh hình, thợ thủ 
công địa phương, kỹ thuật viên và người sử dụng xe lăn.

Chương trình đào tạo đã được thiết kế giả định rằng người tham gia sẽ có kiến 
thức và kỹ năng sau đây:

• Người tham gia có khả năng đọc và viết bằng ngôn ngữ của chương trình đào 
tạo;

• Những người tham gia sẽ có kiến thức cơ bản về các khiếm khuyết về thể chất 
thông thường có thể ảnh hưởng đến những người sử dụng xe lăn, bao gồm bại 
não, cắt cụt chi dưới, viêm đa cơ (bại liệt), chấn thương tủy sống và đột quỵ.

XE LĂN
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Cấp độ cơ bản

Trong trường hợp người tham gia chưa có thông tin về các khiếm khuyết về thể 
chất thông thường, các giảng viên nên đưa thông tin này như  kiến thức cốt lõi bổ 
sung.

Mục đích
Gói đào tạo Cấp độ cơ bản được thiết kế để hỗ trợ đào tạo nhân viên hoặc tình 
nguyện viên để cung cấp một chiếc xe lăn và đệm tay phù hợp cho các cô gái, 
chàng trai, phụ nữ và nam giới bị suy giảm khả năng vận động nhưng có thể ngồi 
thẳng mà không cần hỗ trợ thêm về tư thế.

Mục đích chính của gói đào tạo này là phát triển các kỹ năng và kiến thức của 
nhân viên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xe lăn. gói đào tạo này sẽ giúp:

• tăng số lượng người sử dụng xe lăn nhận được xe lăn đáp ứng nhu cầu của họ;

• tăng số lượng người sử dụng được đào tạo về cách sử dụng và bảo dưỡng xe lăn 
và cách giữ gìn sức khỏe khi sử dụng xe lăn;

• tăng số lượng nhân viên được đào tạo về cung cấp dịch vụ xe lăn mức cơ bản;

• nâng cao năng lực của nhân viên cung cấp dịch vụ xe lăn;

• tăng chất lượng cung cấp dịch vụ xe lăn; và

• đạt được sự tích hợp lớn hơn của việc cung cấp dịch vụ xe lăn trong các dịch vụ 
phục hồi chức năngs.

Phạm vi
Gói đào tạo bao gồm:

• kiến thức cốt lõi cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ xe lăn;

• tổng quan về các bước chính trong việc cung cấp dịch vụ xe lăn được mô tả 
trong hướng dẫn của WHO về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít 
nguồn lực (Bảng 1);

• làm việc với người dùng xe lăn để đánh giá nhu cầu di chuyển của họ và xác 
định giải pháp di chuyển tốt nhất có thể;

• cung cấp một chiếc xe lăn thích hợp với một chiếc đệm thích hợp;

• giải quyết vấn đề để tìm các sửa đổi đơn giản cho xe lăn có thể giúp đảm bảo 
phù hợp nhất cho người dùng;
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• sửa chữa và bảo dưỡng xe lăn;

• đào tạo người sử dụng để sử dụng xe lăn một cách tốt nhất; và

• chế tạo đệm bọt.

Việc bao gồm các sửa đổi xe lăn đơn giản đặc biệt có liên quan trong bối cảnh 
nơi có những hạn chế trong phạm vi và kích thước của xe lăn thủ công hiện 
hành. Thường là cần thiết để thực hiện các sửa đổi đơn giản để đảm bảo một 
chiếc xe lăn vừa vặn hơn.

Việc cung cấp xe ba bánh không được đề cập chi tiết trong gói đào tạo này, mặc dù giá 
trị của xe ba bánh cho người dùng xe lăn cần di chuyển quãng đường dài hơn được ghi 
nhận.

Bảng 1. Các bước chính trong việc cung cấp dịch vụ xe lăn:

Bước 1 Giới thiệu và tạo cuộc hẹn

Bước 2 Đánh giá

Bước 3 Lựa chọn

Bước 4 Tài trợ và đặt hàng

Bước 5 Chuẩn bị sản phẩm(xe lăn)

Bước 6 Độ vừa vặn

Bước 7 Đào tạo người dùng

Bước 8 Bảo trì, sửa chữa và theo sát

Huấn luyện viên
Kỹ năng:  Gói đào tạo này phụ thuộc vào các giảng viên có kỹ năng cung cấp dịch 
vụ xe lăn cơ bản và có thể tự tin minh hoạ các kĩ năng được dạy trong chương 
trình đào tạo này. Kinh nghiệm liên quan đến việc đào tạo trước đây sẽ có ích.

Người sử dũng xe lăn:  Việc đưa người sử dụng xe lăn vào nhóm đào tạo rất được 
khuyến khích. Người sử dụng xe lăn có thể rút ra kinh nghiệm của bản thân để 
dạy người khác. Người sử dụng xe lăn cũng có thể thực hiện các minh hoạ về 
nhiều kỹ thuật được dạy trong chương trình đào tạo. Được đào tạo bởi người sử 
dụng xe lăn sẽ giúp người tham gia đánh giá cao vai trò trung tâm mà trong đó họ 
đóng vai trò tiên quyết trong việc lựa chọn xe lăn của chính mình.
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Cấp độ cơ bản

Số lượng huấn luyện v iên:  Chúng tôi đề nghị rằng cứ 8 người tham gia thì có hai 
huấn luyện viên. Tỷ lệ này đặc biệt quan trọng đối với các buổi thực hành, để các 
giảng viên có thể cung cấp cho người tham gia sự hỗ trợ và phản hồi tốt, đảm bảo 
rằng tất cả những người tham gia có thể thực hành một cách an toàn.Một người 
sử dụng xe lăn có kinh nghiệm và nắm được chọn vẹn gói đào tạo này, có thể 
được coi là một lợi thế rất lớn.

Làm thế nào để bắt đầu
Trước khi thực hiện chương trình đào tạo, bạn phải sao chép đĩa (bên trong mặt 
sau của thư mục) vào ổ cứng của bạn. Bạn cần khoảng 8Gb dung lượng lưu trữ và 
đầu đĩa DVD để sử dụng đĩa đào tạo này. Cách đơn giản nhất để cung cấp chương 
trình đào tạo là:

1. Mở cẩm nang hướng dẫn từ thư mục.

1.1  đọc phần Giới thiệu về Gói đào tạo và dịch vụ đào tạo xe lăn và các ghi 
chú hướng dẫn của giảng viên;

1.2 in và phân phát bản sao của cẩm nang hướng dẫn huấn luyện viên cho 
mỗi huấn luyện viên;

1.3 in thời gian biểu và danh sách kiểm tra quan sát của huấn luyện viên;

1.4 in các mẫu chương trình đào tạo, mẫu đánh giá chương trình đào tạo và 
mẫu dịch vụ xe lăn, bao gồm cả danh sách kiểm tra dịch vụ.

2. Thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết, như được đề xuất trong phần Cách 
chuẩn bị trước để phân phối gói đào tạo.

3. Cung cấp cho người tham gia trọn vẹn bộ tài liệu đào tạo đầy đủ bao gồm: Hướng dẫn 
tham khảo (1 cho mỗi người tham gia), Sổ ghi chép của người tham gia (1 cho mỗi 
người tham gia) và một bộ áp phích (1 bộ cho mỗi người tham gia). Nếu bạn không có 
những thứ này trong kho, chúng có thể được in từ đĩa.

4. Mở thời gian biểu và nhấp vào siêu liên kết của mỗi phiên, điều này sẽ đưa bạn đến 
các trang chiếu và vị trí video chính xác. Cách tốt nhất để thực hiện đào tạo là tiến 
hành các bài học theo thứ tự liên quan đến thời gian được phân bổ cho mỗi phiên, 
càng nhiều càng tốt.
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1.  Ghi chú hướng dẫn cho huấn luyện viên

1.1 Tổng quan đào tạo

Phút
Chào mừng, giới thiệu tổng quan. Giới thiệu 60
A:  Kiến thức trọng tâm
Các phiên cung cấp cho người 
tham gia kiến thức nền cần thiết 
để thực hiện trong các bước dịch 
vụ xe lăn. 

A.1 Người dùng xe lăn 45
A.2 Các dịch vụ xe lăn 30
A.3 Tính di động của xe lăn 90
A.4 Dáng ngồi thẳng 60
A.5 Các chấn thương do áp lực 60
A.6 Xe lăn lý tưởng 120
A.7 Nệm 75
A.8 Di chuyển ra vào xe lăn 120

B:  Các bước trong dịch vu xe lăn
Giới thiệu và tạo lịch hẹn B.1 Giới thiệu và tạo lịch hẹn 30
Đánh giá B.2 Đánh giá 30

B.3 Phỏng vấn đánh giá 90
B.4 Đánh giá vật lý 90

Chọn lựa B.5 Chọn lựa 120
Tài trợ và đặt hàng B.6 Tài trợ và đặt hàng 15

Phần 1 Đánh giá và chọn lựa 90

Chuẩn bị sản phẩm( xe lăn) B.7 Chuẩn bị sản phẩm( xe lăn) 75
B.8 Chất liệu nệm 120

Độ vừa vặn B.9 Độ vừa vặn 60
B.10 Xử lý vấn đề 45

 Đào tạo người dùng B.11 Đào tạo người dùng 60
Bảo trì, sửa chữa và theo sát B.12 Bảo trì và sửa chữa 120

Phần 2 độ vừa vặn và đào tạo người dùng 120

Bảo trì, sửa chữa và theo sát B.13 Theo sát 45

Phần 3 Theo sát 90

Phần 4 Đánh giá,chọn lựa,
Chuẩn bị sản phẩm ( xe lăn),
độ vừa vặn và đào tạo người dùng

240

B.14 Sắp xếxep61ai5 với nhau 105
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1.2 Thời khóa biểu và thời gian đào tạo
Gói đào tạo này có thể được cung cấp vào các ngày liên tiếp hoặc theo khối trong 
một khoảng thời gian. Thời lượng tối thiểu cần thiết để truyền đạt gói đào tạo cấp 
độ cơ bản hoàn chỉnh là 35- 40 giờ. Ước tính thời gian cần thiết để dạy mỗi phần 
được bao gồm trong kế hoạch phiên.

Lưu ý - thời gian thực tế để dạy mỗi buổi sẽ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố sau:
• kinh nghiệm và kỹ năng của người tham gia;

• tổng số người tham gia;

• số lượng xe lăn sẵn có;

• có nhu cầu dịch thuật trong các phiên đào tạo hay không;

• liệu có bao gồm tài liệu bổ sung hay không.

Tùy thuộc vào các yếu tố này, có thể cần nhiều thời gian hoặc ít hơn để hoàn 
thành chương trình đào tạo.

Thời khóa biểu mẫu 05 ngày được cung cấp trong Phụ lục 1. Thời gian biểu này và 
mẫu thời gian biểu trống đều có sẵn trên DVD.

Giảng viên được khuyến khích để thích nghi và sửa đổi thời gian biểu sao cho phù 
hợp với bối cảnh địa phương và nhu cầu học tập của người tham gia. Ví dụ:
• các phiên từ gói đào tạo có thể được kết hợp vào các chương trình đào tạo về 
sức khỏe hoặc phục hồi chức năng hiện có;

• bất cứ nơi nào nhân viên phục hồi chức năng đã được đào tạo về một số khía 
cạnh của chương trình đào tạo, các phiên tương ứng có thể được lược bỏ;

• khi xe lăn cần thêm thời gian để chuẩn bị bổ sung (ví dụ như yêu cầu lắp ráp đầy 
đủ), có thể cần phải giảm số lượng người dùng xe lăn trong các phiên thực tế 
hoặc tăng thời gian đào tạo.

1.3 Kế hoạch đào tạo
Mỗi phiên đều có một kế hoạch phiên hướng dẫn giảng viên trong việc truyền đạt 
mỗi phiên đào tạo. Đầu mỗi kế hoạch phiên là các thông tin sau:
• Mục tiêu: những gì người tham gia sẽ có thể làm vào cuối phiên đào tạo;

• Tài nguyên: những tài nguyên cần thiết cho phiên đào tạo;

• Bối cảnh: làm thế nào phiên có thể điều chỉnh trong các bối cảnh hoặc tình 
huống khác nhau;

• Chuẩn bị: làm thế nào để chuẩn bị cho phiên đào tạo;
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• Tóm lược: một bản tóm lược các phần chính trong phiên đào tạo.

Phần còn lại của kế hoạch phiên được chia thành các chủ đề. Đối với mỗi chủ đề, 
kế hoạch phiên đưa ra những hướng dẫn về cách truyền đạt thông tin cho chủ đề 
đó. Ghi chú:
• Từ in đậm biểu thị hành động từ người huấn luyện (ví dụ: hỏi, minh hoạ, giải 
thích, trình chiếu DVD);

• các ô được tô bóng đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của giảng viên - nhưng 
khuyến khích người tham gia nghĩ về câu trả lời cho các câu hỏi đó.

Vào cuối mỗi kế hoạch phiên là một bản tóm tắt các điểm chính. Thay vì đọc các 
điểm chính, giảng viên có thể đặt câu hỏi cho người tham gia để họ tự xác định 
các điểm chính trong phiên đào tạo.

Bằng cách tuân theo các kế hoạch phiên một cách cẩn thận, các giảng viên sẽ có 
thể dạy tốt từng buổi và đúng giờ. Kế hoạch phiên cung cấp tất cả các điểm chính 
cần thiết và các kỹ năng thực tế cần được bảo hiểm. Giảng viên được khuyến 
khích sử dụng kiến thức cá nhân, kỹ năng và phong cách của riêng họ vào buổi 
học. Tuy nhiên, điều quan trọng là không ra khỏi các chủ đề và phương pháp được 
cung cấp trong các kế hoạch.

1.4 Thuyết tr ình PowerPoint
Có các bản trình bày PowerPoint (PPT) cho hầu hết các phiên. Giảng viên nên lưu 
ý rằng chỉ có các điểm chính được viết trên các slide. Giảng viên nên cung cấp 
thông tin bên cạnh mỗi slide trong Hướng dẫn dành cho người huấn luyện để đảm 
bảo rằng mọi điểm đều được bảo vệ. Cố gắng tránh đọc các slide. Thay vào đó, 
hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho người huấn luyện.

1.5 Quan sát / theo dõi quá tr ình phát tr iển của người tham gia
Giảng viên nên quan sát chặt chẽ tiến trình của từng người tham gia. Cơ hội tốt nhất 
để quan sát tiến độ là trong các buổi thực hành.

Một danh sách kiểm tra quan sát người tham gia của huấn luyện viên cho mỗi phiên 
thực tế có thể được tìm thấy trên CD.

Giảng viên nên sử dụng danh sách kiểm tra này để:

• Giúp họ quan sát tiến trình của từng nhóm người tham gia trong mỗi buổi thực 
hành.
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• Ghi lại các ví dụ về những phần đã thực hiện tốt và phần cần cải thiện - sẽ được 
thảo luận phản hồi trong mỗi phiên đạo tào.

Danh sách kiểm tra tiến độ người tham gia của huấn luyện viên có thể được sửa 
đổi và / hoặc phát triển thêm bởi các giảng viên muốn thu thập thông tin chi tiết 
hơn về tiến trình của mỗi người tham gia.

1.6 Đánh giá chương tr ình đào tạo sau mỗi lần đào tạo hoàn 
chỉnh
Đó là một hành động tốt để đánh giá chương trình đào tạo sau khi hoàn thành 
hoàn chỉnh chương trình đào tạo. Giảng viên có thể thu thập thông tin phản hồi 
từ những người tham gia thường xuyên trong suốt chương trình đào tạo. Giảng 
viên cũng có thể ghi lại những suy nghĩ của riêng họ về chương trình đào tạo trong 
quá trình đào tạo người tham gia. Thông tin này có thể giúp họ đánh giá chương 
trình đào tạo ở cuối, bao gồm cả việc xác định điểm mạnh và điểm yếu. Điều này 
sẽ giúp các giảng viên cải thiện cả gói đào tạo cũng như các kỹ năng của chính họ 
trong việc truyền đạt trong tương lai.

Một mẫu đánh giá chương trình đào tạo có sẵn trên DVD. Giảng viên có thể muốn 
điều chỉnh hoặc xây dựng theo mẫu này để đáp ứng nhu cầu của họ.

1.7 Các mẹo giúp luyện tập tốt 

Chuẩn bị • đọc kỹ từng kế hoạch phiên trước khi bắt đầu đào tạo;
• đảm bảo bạn tự tin về tài liệu bạn đang cung cấp;
• thu thập tài nguyên đào tạo và chuẩn bị tốt phòng đào tạo.

Mô hình thực 
hành tốt cho 
một dịch vụ xe 
lăn

• tôn trọng người tham gia và người sử dụng xe lăn;
• thể hiện sự quan tâm trong công việc;
• cảnh giác mọi lúc về an toàn của phòng huấn luyện;
• đúng giờ và thực hiện các phiên theo thời gian biểu..

Trình bày thông 
tin rõ ràng

• nói rõ ràng và bình tĩnh;
• đảm bảo mọi người trong phòng có thể nghe thấy bạn;
• Đặt câu hỏi để kiểm tra xem người tham gia đã hiểu chưa;
• đảm bảo rằng văn bản của bạn trên bảng trắng có thể được đọc bởi 
tất cả mọi người;

• lặp lại những điểm quan trọng để củng cố chúng.
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Quản lý thời gian 
của các phiên

• lưu ý thời gian cho phép cho mỗi phiên 
• nếu có thể cần thêm thời gian, hãy lập kế hoạch cho việc này ngay từ 
đầu;

• hãy chắc chắn hoàn thành tất cả các phiên theo kế hoạch trong ngày 
đã định.

Đưa ra các minh 
chứng rõ ràng và 
cẩn thận

• đảm bảo mọi người đều có thể nhìn rõ;
• giải thích những gì sẽ xảy ra và mô tả những gì bạn sẽ làm;
• Minh hoạt từ từ và lặp lại nếu cần thiết.

Xây dựng kỹ 
năng cho người 
tham gia

• luôn theo dõi các lần minh hoạ và tạo cơ hội cho người tham gia 
thực hành;

• hãy nhớ rằng người mời tham gia cần thời gian để hiểu thông tin 
mới.

Xây dựng thành 
công hoạt động 
dành cho nhóm 
nhỏ

• quan sát  hoạt động nhóm chặt chẽ và đưa ra giúp đỡ nếu cần thiết;
• đảm bảo rằng bạn lưu hành giữa các nhóm nhỏ và kiểm tra tiến độ 
của từng cá nhân.

Đa ngôn ngữ • nếu người tham gia đang học bằng ngôn ngữ thứ hai của họ, hãy 
kiểm tra xem họ có hiểu không – chậm lại nếu cần thiết;

• lưu ý về ngôn ngữ mà người tham gia cũng như là người chăm sóc 
cho họ sử dụng;

• sử dụng công cụ phiên dịch khi cần thiết.

Khuyến khích 
người tham gia 
năng động và 
cam kết nhiều 
hơn

• sửa dụng các phương pháp truyền đạt được nêu trong phần kế 
hoạch đào tạo

• tránh việc nói quá nhiều – khuyến khích người tham gia nếu lên ý 
kiến và thảo luận

• đưa ra các câu hỏi khuyến khích người tham gia suy nghĩ về câu trả 
lời hơn là việc chờ đợi câu trả lời từ phía người huấn luyện

• khuyến khích mọi người nêu lên ý kiến, không để một cá nhân nào 
nói quá nhiều;

• hãy tán dương khi họ làm tốt và đưa ra nhựng nhận xét tích cực;
• hãy cho người tham gia biết họ có thể đặt câu hỏi mọi lúc;
• liên kết nhựng gì đạ học với ví dụ thực tiễn mà người tham gia dễ 
dàng liên tưởng;

• luôn giữ cho không khí vui vẻ!

Sử dụng những 
trò chơi khởi nhỏ

• sử dụng những trò chơi khởi động ngắn để thu hút sự tập trung, nên 
sử dụng những sinh hoạt phù hợp với người khuyến tật, một loạt 
các sinh hoạt khởi động có thể tìm thấy trong mục các công cụ của 
chương trình đào tạo. 

Xem xét về nhu 
cầu của từng cá 
nhân tham gia 

• hãy nghĩ về nhu cầu của từng người tham gia về bất kì các khó khăn 
liên quan đến khả năng nhìn, nghe hay di chuyển. một vài hoạt động 
và phương pháp giảng dạy nên được cần nhắc phù hợp. 
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2.  Chuẩn bị gì trước khi đào tạo

2.1 Có sự hiểu biết về mạng lưới cung cấp dịch vụ xe lăn
Người làm việc cần phải làm quen với hệ thống cung cấp xe lăn tại nơi họ làm việc.

Bao gồm:
• các loại xe lăn có sẵn tại địa phương và người cung cấp chúng;

• các dịch vụ xe lăn trong khu vực, bao gồm cả mức độ dịch vụ họ cung cấp;

• mạng lưới giới thiệu trong khu vực;

• tài nguyên con người trong khu vực, bao gồm cả người sử dụng xe lăn mà có thể 
hỗ trợ đào tạo;

• các dịch vụ phục hồi chức năng khác mà nhân có thể giới thiệu người sử dụng 
xe lăn theo yêu cầu.

2.2 Làm rõ vai trò của người tham gia trong việc cung cấp dịch vụ 
xe lăn
Tìm hiểu cách cung cấp dịch vụ xe lăn phù hợp với những người tham gia, nhiệm 
vụ tổng thể của họ. Ví dụ, những người tham gia sẽ chỉ làm việc trong việc trong 
chuỗi cung cấp dịch vụ xe lăn, hay họ cũng có những nhiệm vụ khác?

Xác định vai trò của người tham gia  trong chuỗi cung cấp dịch vụ xe lăn. Ví dụ, 
một số nhân viên có thể được yêu cầu chỉ thực hiện các khía cạnh lâm sàng hoặc 
kỹ thuật được đề cập trong khóa đào tạo. Những người khác có thể hoàn thành cả 
vai trò lâm sàng và kỹ thuật.

Vai trò dự kiến nên được làm rõ trước khi bắt đầu đào tạo. Sau đó, các giảng viên 
có thể liên hệ đào tạo trực tiếp với các nhiệm vụ dự kiến của người tham gia. 
Trước khi thực hiện đào tạo, các huấn luyện viên địa phương có thể cần điều chỉnh 
việc đào tạo để phù hợp với vai trò mà người tham gia sẽ thực hiện trong chuỗi 
cung cấp dịch vụ xe lăn.

2.3 Xem lại từng kế hoạch phiên và điều chỉnh nếu cần thiết
Xem từng kế hoạch phiên và phân bổ một huấn luyện viên chính cho mỗi phiên.

Một số các khóa đào tạo có thể cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với bối 
cảnh địa phương. Các đề xuất điều chỉnh phiên cho các bối cảnh khác nhau được 
cung cấp vào đầu mỗi kế hoạch phiên dưới tiêu đề “bối cảnh ”.
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2.4 Xác định kiểu xe lăn sẽ được sử dụng
Xác định loại xe lăn nào sẽ được sử dụng trong gói đào tạo.

Đây phải là những chiếc xe lăn có sẵn tại nơi làm việc của người tham gia. Nếu có 
nhiều loại xe lăn khác nhau, hãy chọn các ví dụ tốt nhất về các loại xe lăn khác 
và những loại phổ biến nhất có sẵn.không bao gồm các loại xe lăn được hỗ trợ ở 
mức" trung cấp" như các thiết bị hỗ trợ tư thế có thể điều chỉnh được ( ví dụ: hỗ 
trợ vai hay cột sống)

Hãy chắc chắn rằng bạn rất quen thuộc với các tính năng của mỗi chiếc xe lăn. 
Hoàn thành mẫu tóm tắt xe lăn (xem DVD: mẫu dịch vụ xe lăn) cho mỗi xe lăn và 
thu thập thông tin sản phẩm từ nhà cung cấp.

2.5 Mời người dùng đến các buổi thực hành sử dụng xe lăn
Để cung cấp cho người tham gia thực hành các kỹ năng được dạy trong gói đào 
tạo này, họ cần phải thực hành với người sử dụng xe lăn. Trước khi chương trình 
đào tạo bắt đầu, giảng viên cần xác định và mời người dùng xe lăn sẵn sàng tham 
gia các buổi thực hành.

Dưới đây là danh sách kiểm tra để giúp xác định người dùng xe lăn phù hợp.

Danh sách tìm k iếm người sử dụng xe lăn để tham gia vào các phiên thực hành:

Đồng ý tham gia hỗ trợ trong các buổi thực hành của gói đào tạo 

Có thể ngồi tốt và không cần phải điều chỉnh hoặc cần hỗ trợ tư thế bổ sung trên xe 
lăn của họ, vì điều này không  bao gồm trong gói đào tạo này 

Có đủ sức khỏe và sức chịu đựng khi tham gia chương trình đào tạo. Có thể ngồi tốt 
và không cần [hải điều chỉnh hoặc cần các hỗ trợ tư thế bổ sung 

Họ phải có xe lăn cá nhân, vì xe lăn không được bao gồm trong chương trình đào 
tạo này 

Sống đủ gần để tham dự buổi thực hành mà không phải đi xa 

Có thời gian để tham dự buổi thực hành 

Sống đủ gần để đon vị tổ chức theo sát họ sau khóa đào tạo 

Số người sử dụng xe lăn nam và nữ bằng nhau 

Một loạt các nhu cầu vật lý khác nhau được cần được liệt kê 

Người tham gia hỗ trợ ở nhiều độ tưởi khác nhau 

Đối với người dùng xe lăn tham dự các phiên theo dõi – phải sử dụng xe lăn ít nhất 
từ ba tháng trở lên 
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Cần bao nhiêu người sử dụng xe lăn?

Số lượng người sử dụng xe lăn cần thiết cho các buổi thực hành phụ thuộc vào số 
lượng người tham gia. Tuy nhiên, cần tối thiểu hai đến bốn người sử dụng xe lăn 
cho bất kỳ quy mô chương trình đào tạo nào. Thông thường những người tham gia 
sẽ làm việc theo nhóm hai hoặc ba với một người sử dụng xe lăn. Tốt hơn là không 
có nhiều hơn bốn người sử dụng xe lăn cho bất kỳ một buổi thực tế nào, vì điều 
này sẽ trở nên khó khăn cho các giảng viên để quản lý, theo dõi và quan sát.

Người dùng xe lăn tham dự các buổi thực hành cần biết gì?

Người dùng xe lăn tham dự các buổi thực hành cần biết:
• điều gì sẽ xảy ra khi họ tham dự phiên thực hành;

• thời gian phiên thực hành;

• họ được chào đón tham dự với một thành viên gia đình / trợ lý cá nhân;

• họ có nhận được xe lăn thông qua việc tham gia khóa đào tạo không.

Huấn luyện viên và các đơn vị tổ chức được khuyến khích đảm bảo rằng tất cả 
người dùng xe lăn tham dự các buổi thực tế được cung cấp vận chuyển hoặc tiền 
để trang trải chi phí vận chuyển để  tham gia. thức ăn và giải khát nên có sẵn 
trong khi họ đang ở trong chương trình đào tạo. Giảng viên và đon vị tổ chức tổ 
chức cũng có thể cung cấp cho người sử dụng xe lăn một khoản trợ cấp hàng ngày 
trong thời gian họ tham gia khóa đào tạo.

Một thư mời mẫu và mẫu chấp thuận cho người dùng xe lăn cớ trong thư mục mẫu 
chương trình đào tạo trong DVD. điều này tuỳ theo các trường hợp cụ thể, được 
dịch và gửi cho mỗi người sử dụng xe lăn (tình nguyện viên) để giúp anh ấy / cô ấy 
đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc tham gia khóa đào tạo.

Hoạt động theo sát

• Huấn luyện viên hoặc đon vị tổ chức cần lên kế hoạch theo dõi ngay lập tức cho 
bất kỳ người sử dụng xe lăn nào trong quá trình đào tạo, vì có thể không phải 
mọi thứ sẽ được đều được hoàn thành vào cuối chương trình đào tạo đối với 
mỗi từng cá nhân sử dụng xe lăn.

• Bất kỳ người sử dụng xe lăn được nhận xe lăn trong quá trình đào tạo nên được 
theo dõi bởi đơn vị tổ chức/ huấn luyện viên trong vòng 6 tuần sau khi nhận 
được xe lăn.
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2.6 Lập kế hoạch nhóm cho các buổi thực hành
Mỗi nhóm không nên quá ba người tham gia. Tốt hơn là có hai nhóm hai người 
hơn một nhóm bốn người. Điều này đảm bảo rằng người tham gia có cơ hội tốt 
trong việc áp dụng việc học và phát triển kỹ năng của họ.

Giảng viên cần quyết định ai thuộc nhóm nào. Không nên để cho người tham gia 
quyết định. Tùy thuộc vào kỹ năng của người tham gia và bối cảnh, giảng viên có 
thể chọn nhóm của họ như sau.

• Lập nhóm gồm người tham gia tự tin hơn so với những người tham gia ít tự tin. 
Những người tham gia tự tin sẽ giúp hướng dẫn những người tham gia kém tự 
tin. Giám sát/ quan sát các nhóm chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi người đều tham 
gia.

• Lập thành nhóm những người sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai, để họ có 
thể phát triển các kỹ năng của mình như một nhóm.

Đối với mục "Một và hai", hãy giữ những người tham gia trong cùng một nhóm. 
Đối với mục ‘Ba và bốn", các nhóm có thể được thay đổi xung qua lại với nhau, tùy 
thuộc vào mức độ họ làm việc cùng nhau.

Đối với mỗi phiện thực hành, hãy chỉ định một người "dẫn dắt"  trong mỗi nhóm. 
Hãy chắc chắn rằng mọi người tham gia đều có cơ hội trở thành người "dẫn dắt". 
Yêu cầu người dẫn đầu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các bước được thực 
hiện. Người dẫn đầu phải là người  giao tiếp chính với người sử dụng xe lăn và gia 
đình / người chăm sóc của anh ấy / cô ấy nếu cần thiết.

2.7 Chuẩn bị cơ sở vật chất
Để diều hành công việc đào tạo, một phòng đào tạo lớn (hoặc khoảng không gian) 
có thể được sử dụng. Không gian cần phải đủ rộng cho phép người tham gia và 
người sử dụng xe lăn tham gia vào các buổi thực hành để di chuyển thoải mái và 
chia thành các nhóm nhỏ. có thể là một khu vực ngoài trời để thực hành kỹ năng 
di chuyển xe lăn; một không gian riêng cho việc ăn trưa và giải khát; và phòng vệ 
sinh sạch sẽ. Tất cả các khu vực, bao gồm cả nhà vệ sinh, phải có lối dành cho xe 
lăn.
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Danh sách kiểm tra sau đây có thể được sử dụng để đánh giá và chuẩn bị các cơ sở 
đào tạo.

Phòng đào tạo:

Khu vực đào tạo

Ghế cho mỗi người tham gia - với chỗ cho người tham gia viết ghi chú 

Không gian đủ cho người tham gia chia thành các nhóm nhỏ từ 2- 3 người 

Không gian đủ để có thể di chuyển cùng lúc 3 xe lăn 

Màn hình để cung cấp cho người dùng xe lăn sự riêng tư trong các phiên thực 
hành điều khiển xe lă 

Bàn lớn hoặc ghế dài cho phiên chế tạo đệm 

Ánh sáng và thông gió đầy đủ 

Có thể khóa / có tính an toàn 

Khu vực đào tạo xe lăn di động
Bề mặt phẳng mịn 

Có bậc thang ngắn 

Có ít bậc thang 

Bề mặt thô 

Bề mặt dốc 

Khu vực ăn trưa/nghỉ ngơi
Khu vực ăn uống 

Bàn và ghế 

Khu vực dành cho việc rửa tay có trang bị khăn lau 

Nhà vệ sinh
Nhà vệ sinh sạch sẽ được cung cấp nước, giấy vệ sinh, thiết bị rửa tay và thùng 
rác 

2.8 Chuẩn bị tài nguyên đào tạo và tài liệu in ấn

Printed resources

Tài nguyên Chất lượng  Nhận xét/ hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng,  sổ ghi chép và áp phích:

Hướng dẫn dành cho 
người huấn luyện

1 cuốn/ huấn 
luyện viên

 Đặt hàng từ WHO hoặc in ấn có bản 
quyền.

Hướng dẫn tham khảo 1 bản/người 
tham gia

 Đặt hàng từ WHO hoặc in ấn có bản 
quyền.
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Sách ghi chép cho 
người tham gia

1 bản/người 
tham gia

 Đặt hàng từ WHO hoặc in ấn có bản 
quyền.

Bộ áp phích 1 bản/người 
tham gia

 Đặt hàng từ WHO hoặc in ấn có bản 
quyền.

Tài liệu bổ trợ:
Hướng dẫn của WHO 
về việc cung cấp xe lăn 
thủ công ở các khu vực 
ít nguồn lực

Ít nhất 1 bản sao 
cho mỗi huấn 
luyện viên

 Cung cấp một bản mềm nếu khả thi; 
bản sao chép với ngôn ngữ khác, xin 
vào http://www.who.int/disabilities/en/

Công Ước về quyền 
của người khuyết tật

1 bản/người 
tham gia

 Các ngôn ngữ khác tại:
http://www.un.org/disabilities/default.
asp?id=150
http://uncrpdindia.org/about/text/

Đơn chương trình đào tạo:
Đơn đăng ký của người 
tham gia

1 người/ gói đào 
tạo

 Dùng mẫu đơn này để lưu hồ sơ người 
tham dự

Bảng tên 1 bảng/người 
tham gia 

1 bảng/huấn 
luyện viên



Thời khoá biểu 1bảng/người  Mẫu đơn có trên DVD và có thể sửa đổi 
để phù hợp với hoàn cảnh

Đơn cam kết 1 đơn/người 
tham gia

 Dùng mẫu đơn này trong việc đào tạo/
trong đơn vị tổ chức; đảm bảo rằng 
người được chụp hình ký vào đơn này

Thư mời và đơn cam 
kết của người dùng xe 
lăn

1 bảng/ 1 người 
dùng xe lăn

 Cung cấp mẫu đơn này cho người dùng 
xe lăn trong những phiên thực hành

Danh sách người tham 
dự trong mỗi buổi thực 
hành

1 danh sách/ 
huấn luyện viên

 Sử dụng danh sách này trong việc lập 
kế hoạch và điểm danh người tham dự 
trong mỗi phiên thực hành.

Giấy chứng nhận tham 
dự khoá đào tạo

1 giấy chứng 
nhận/ người 
tham gia

 Chuẩn bị giấy chứng nhận hay theo 
mẫu đã cung cấp.

Đơn đánh giá chương trình đào tạo:
Mẫu đơn đánh giá 
chương trình đào tạo 
cho người tham dự

1 mẫu/người 

Những mẫu đơn đánh giá chương trình 
đào tạo có thể được thay thế bởi các 
huấn luyện viên nếu cần thiết.

Mẫu đơn đánh giá 
phiên thực hành cho 
huấn luyện viên

1bảng/phiên 
thực hành



Mẫu đơn đánh giá 
chương trình đào tạo 
của huấn luyện viên

1 bảng/huấn 
luyện viên
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Danh sách k iểm tra quan sát của Huấn luyện v iên cho các buổi thực hành:

Mục một

1 bảng/huấn 
luyện viên



In ra.
Mục hai 

Mục ba 

Mục bốn 

Mẫu dịch vụ xe lăn:
Đơn tiếp thị xe lăn 1 đơn/ người 

tham gia
 Áp dụng vào ngữ cảnh thích hợp 

và dùng mẫu tiếp thị có sẵn nếu 
có

Đơn đánh giá xe lăn 1 đơn/ người sử 
dụng xe lăn

 Áp dụng trong ngữ cảnh thích 
hợp – ví dụ: thêm tên các dịch 
vụ xe lăn hoặc thông tin bổ 
sung dựa trên các dịch vụ tại địa 
phương

Đơn lựa chọn xe lăn 1 đơn/ người sử 
dụng xe lăn

 Tổng kết dựa trên số lượng và 
tuỳ chọn của xe lăn.

Đơn tóm lược xe lăn 1 đơn/ xe lăn  Chuẩn bị sẵn một đơn trên mỗi 
xe lăn trước khi chương trình 
đào tạo bắt đầu.

Đơn theo dõi xe lăn 1 đơn/ người sử 
dụng xe lăn

 Áp dụng vào ngữ cảnh thích hợp 
– ví dụ, thêm vào các dịch vụ xe 
lăn hoặc thông in bổ sung dựa 
trên các dịch vụ tại địa phương .

Danh sách:
Danh sách kiểm tra độ vừa 
vặn của xe lăn

1 danh mục/ 
người tham gia


Danh mục có thể được tìm thấy 
trong các tài liệu in ấn trong 
mục” các loại đơn dịch vụ xe 
lăn” 

Danh mục đào tạo người 
dùng xe lăn 

Danh mục kiểm tra an toàn 
xe lăn 

Áp phích:
Các bước dịch vụ xe lăn 1 

1 bảng/ người tham gia.
Các kĩ năng di chuyển trên xe lăn 1 

Chấn thương do áp lực 1 

Cách bảo dưỡng xe lăn tại nhà 1 

Đơn yêu cầu các chỉnh sửa xe lăn (x in vui lòng ghi chú mẫu đơn này không bao 
gồm cẩm nang ,  chỉ sử dụng có sẵn tại địa phương):
Đơn đặt xe lăn 1 bảng/ người 

tham gia
 Huấn luyện viên sẽ đặt xe lăn 

nếu có sẵn tại địa phương
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Vật liệu

Danh mục Số lượng
Bút lông 3–4 

Bông tẩy viết lông 4–5  Kích thước khoảng
( 100 x 110 x 50 mm).

Dây đeo mắt cá chân / bắp 
chân

2–3 bộ  Nếu có sẵn.

Trang thiết bị

Danh mục Số lượng
Bảng trắng 1 

Máy chiếu 1 

Máy điện toán 1 

Loa không dây 1 bộ  Để phát âm thành đầu DVD.
Camrea kỹ thuật số 1  Nếu có sẵn – dành cho các 

phiên khác nhau.
Giường nằm đánh giá 1 giường/ người 

tham gia phiên 
thức hành

 Một chiếc ghế dài hay giường đánh 
giá với chiều cao ngang với các loại 
xe lăn thông dụng.

Tránh mặt bằng cứng – nếu dùng 
ghế dài, xin hãy cung cấp thêm một 
nệm bên dưới hoặc thảm yoga

Miếng đặt bàn chân  Những khối gỗ cung cấp cho 
người dùng xe lăn chỗ đạt chân 
trong quá trình sử dụng giường 
đánh giá . một vài loại giường 
với chiều cao khác nhau nên 
được xem xét

Bảng nhóm 1 bảng/ 3 người 
tham gia

 Nếu có sẵn.

Thước đo 1/ người tham gia 
Bộ xương giải phẫu với cột 
sống, xương chậu và xương 
đùi

1  Nếu có sẵn.

Xe lăn và nệm dùng trong 
chương trình đào tạo

Lý tưởng nhất là 
mỗi 1 chiếc xe lăn 
và một chiếc nệm 
cho mội 2 người 
tham gia

 Đãm bảo rằng tất cả xe lăn đều 
trong điều kiện tốt và có trang 
bị nệm; đảm bảo rằng luôn có 
ít nhất 1 ví dụ về nệm lót giúp 
phân tán trọng lực
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Xe lăn và nệm cung cấp
Cho người dùng xe lăn và
Tình nguyện viên

1/ người tham 
Gia các phiên
Thực hành



Phải đảm bảo đủ số lượng

Xe lăn và nệm lót người người 
dùng xe lăn để miêu tả
Các loại xe lăn hay nệm lót
Phù hợp với họ

Bộ bảo dưỡng xe lăn tại
nhà

1 bộ/ 3 người
Tham gia



Bao gồm cờ lê điều chỉnh,
Khoá lục giác, tua vít, bơm bánh 
xe ,
Dầu bôi trơn,xô,xà phòng, vải,
Giấy nhám.

Giấy ghi chú 1/ người tham gia 

Chế tạo đệm - vật liệu và công cụ

Danh mục Số lượng
Mẫu bọt viền nệm giảm
Áp và tấm phủ nệm 

1  Nếu không có sẵn, huấn luyện
Viên phải chuẩn bị trước khi 
Chương trình đào tạo bắt đầu.Mẫu đệm nâng 1 

Bộ dung cụ dành cho nệm 1 bộ mỗi
2 người
Tham gia 

• Bao gồm:
• 1 x lưỡi cưa sắc hay dao dài
• 1 x bút lông đen;
• keo và miếng bìa cứng để rải keo

Chất liệu nệm 1 bộ / 2
Người tham 
gia 

• Bao gồm 1 miếng:
• bọt cứng (e.g. bọt chíp) – 50 x
• 400 x 400 mm;
• bọt mềm – 50 x 400 x 400 mm.

Mẫu các chất liệu có thể
Dùng để chế tạo miếng 
Phủ nệm

Mội loại 1 
miếng 

Xin xem phần chất liệu nệm để 
Biết thêm chi tiết về cái loại chất
Liệu phù hợp.
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3.  Kế hoạch phiên đào tạo – chi tiết
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Giới thiệu

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối phiên này, người tham gia sẽ:

 Biết mục đích của chương trình đào tạo;

 Biết tên của giảng viên và người tham gia;

 Có cái nhìn tổng quan về thời khóa biểu chương trình đào tạo;

 Biết những quy tắc quan trọng cần nhớ trong chương trình đào tạo.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Cho phiên này:

 Slide PPT: Giới thiệu;

 Tài liệu tham khảo cho từng người tham gia;

 Sổ ghi chú dành cho người tham gia;

 DVD: giớI thiệu

 Bản sao thời gian biểu cho mỗi người tham gia;

 Thẻ tên cho mỗi huấn luyện viên và mỗi người tham gia.

BỐ
I C
ẢN
H

Áp dụng phiên đào tạo này cho phù hợp với bối cảnh địa phương nơi khoá đào 
tạo được thực hiện. Ví dụ::

 Bao gồm một lễ khai mạc phù hợp với văn hóa / bối cảnh;

 Thay đổi hoặc điều chỉnh phần Giới thiệu về giảng viên và người tham gia 
Chương trình phù hợp với giảng viên và người tham gia;

 Thay đổi, điều chỉnh và / hoặc thêm vào danh sách các" dịch vụ trông nhà" 
và mong đợi của người tham gia theo yêu cầu - ví dụ được cung cấp trong 
phần khái quát chương trình đào tạo;

 Thay đổi slide tổng quan chương trình đào tạo nếu chương trình đào tạo đã 
được sửa đổi (ví dụ: mục tiêu được thêm hoặc xóa).

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch 
phiên.

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Lễ khai mạc (nếu có)

2. Giới thiệu giảng viên và người tham gia

3. Tổng quan về chương trình đào tạo

4. Thời khóa biểu chương trình đào tạo, Hướng dẫn tham khảo và Người 
tham gia, Sổ ghi chú 

5. “Quản lý cơ sở vật chất ” và kỳ vọng của người tham gia

15
15
10
10 

10

Tổng thời gian 60



21

VIDEO

1.  Lễ khai mạc (thời lượng dự kiến 15 phút)

2.  Giới thiệu giảng viên và người tham gia (15 phút)

Giảng v iên:  Giới thiệu bản thân, cung cấp một cái nhìn tổng quan về nền tảng và 
kinh nghiệm của bạn về việc cung cấp xe lăn.

Yêu cầu người tham gia lần lượt giới thiệu bản thân, nêu rõ tên của họ, tổ chức nơi 
họ đến từ đâu và họ hy vọng học được gì từ chương trình đào tạo.

Phát  thẻ tên, nếu những cái này chưa được cung cấp trong quá trình đăng ký.

3.  Tổng quan về chương tr ình đào tạo (10 phút)

Giải thích:  Mục đích của chương trình đào tạo là dạy cho mỗi người tham gia cách 
cung cấp một chiếc xe lăn và đệm tay phù hợp cho các cô gái, chàng trai, phụ nữ 
và đàn ông có thể ngồi vững.

• Gói đào tạo bao gồm:
 - đánh giá xe lăn;
 - lựa chọn, chuẩn bị và tính vừa vặn;
 - hướng dẫn sử dụng xe lăn;
 - bảo trì và sửa chữa;
 - theo sát;
 - làm thế nào để chế tạo nệm giảm áp 
lực.

DVD:  giới thiệu– DVD này sẽ nói ngắn gọn về chương trình đào tạo xe lăn, 
mục đích, mục tiêu và kỳ vọng của nó.

Trình chiếu DVD.

Hỏi nếu có bất kì câu hỏi khác.

4.  Thời khóa biểu chương tr ình đào tạo,  sổ tham khảo và Sổ ghi chú 
của người tham gia (10 phút)

Đưa một bản sao thời gian biểu chương trình đào tạo cho mỗi người tham gia. 
Giải thích:

• chương trình đào tạo sẽ bắt đầu với buổi học lý thuyết.
• Sau đó, người tham gia sẽ thực hành một số kỹ năng mà họ đã được dạy trong 
các buổi lý thuyết với những người sử dụng xe lăn đã tình nguyện hỗ trợ.
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Đưa một bản sao của hướng dẫn tham khảo cho mỗi người tham gia. Yêu cầu 
người tham gia viết tên của họ vào tài lệu hướng dẫn. Giải thích rằng họ có thể 
viết bất kỳ ghi chú bổ sung trong tài liệu hướng dẫn này.

Đưa một bản sao của Sổ ghi chú cho mỗi người tham gia. Yêu cầu người tham gia 
viết tên của họ vào sổ ghi chú. Giải thích rằng họ sẽ sử dụng Sổ ghi chú này trong 
suốt khóa đào tạo và họ nên mang nó đến từng phiên đào tạo.

5.  Cơ sở vật chất kỳ vọng (10 phút)

Giài thích các mục, theo nhu cầu:
• vị trí của nhà vệ sinh;

• người cần liên lạc về vấn đề nơi ở;

• người cần liên lạc về vấn đề di chuyển cho từng người tham gia (không đi sâu 
vào chi tiết);

• phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp.

Giải thích những kỳ vọng được đặt ra cho những người tham gia chương trình đào 
tạo, theo yêu cầu:

• mỗi phiên sẽ bắt đầu đúng giờ - người tham gia cần đảm bảo rằng họ đến đúng giờ 
vào đầu mỗi ngày và quay lại đúng giờ sau giờ nghỉ;

• người tham gia phải luôn đặt câu hỏi nếu họ không chắc chắn về điều gì đó;

• đối xử bình đẳng với tất cả những người sử dụng xe lăn và tôn trọng phẩm giá của 
họ;

• tắt điện thoại di động trong các phiên đào tạo;

• tận hưởng thời gian đào tạo!

Giải thích:  Trong suốt chương trình đào tạo, người tham gia sẽ được sử dụng xe 
lăn. Bất cứ khi nào sử dụng xe lăn, hãy nhớ các quy tắc an toàn sau đây:
• không được đứng trên chỗ tựa chân khi bước vào và ra khỏi xe lăn;

• giữ ngón tay khỏi nan bánh xe và phanh;

• khi đi xe lăn lên hoặc xuống dốc, cần thêm một trợ lý phía sau bạn trong trường 
hợp bạn nghiêng về phía sau.
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A: Kiến thức cốt lõi
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A.1:  Người sử dụng xe lăn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối phiên đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

 Liệt kê ít nhất bảy lợi ích của xe lăn phù hợp cho người sử dụng xe lăn;

 Giải thích cách nhân viên dịch vụ xe lăn có thể hỗ trợ người sử dụng xe lăn về 
quyền di chuyển cá nhân;

 Liệt kê ít nhất năm cách người dùng xe lăn có thể tham gia tích cực vào chuỗI 
cung ứng xe lăn.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Cho phiên đào tạo này:

 PPT slide A.1 Người dùng xe lăn;

 Tài liệu hướng dẫn tham khảo;

 DVD: Lợi ích của  việc sở hữu một chiếc xe lăn phù hợp;

 Bản sao của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật 
(UNCRPD) nếu có;

 Tài liệu tham khảo bổ sung (dành cho giảng viên) nếu có:

• Hướng dẫn của WHO về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít 
nguồn lực hơn (trang 23).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phiên đào tạo này phù hợp với những người tham gia. Ví dụ:

 Người tham gia có thể đã quen thuộc với UNCRPD - trong trường hợp này, 
bạn có thể hỏi những gì họ đã biết;

 Hãy biết liệu UNCRPD đã được ký / phê chuẩn ở quốc gia sở tại hay không.

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài nguyên, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch 

phiên.

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Giới thiệu

2. Lợi ích của một chiếc xe lăn?

3. Định nghĩa về “ xe lăn phù hợp”?

4. Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật

5. Người sử dụng xe lăn là đối tác bình đẳng trong việc cung cấp dịch             
vụ xe lăn

6. Tóm tắt điểm chính

2

10

5

5

20

3

Tổng thời gian 45
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VIDEO

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Trong phiên này, hãy nói về cách 
người dùng xe lăn được hưởng lợi từ chiếc 
xe lăn phù hợp.

Suy nghĩ về cách người tham gia có thể chủ 
động liên lạc với người sử dụng xe lăn trong 
quá trình cung cấp xe lăn và tại sao điều 
này lại quan trọng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét  ngắn gọn về 
Công ước Liên hợp quốc về quyền của người 
khuyết tật (CRPD), đặc biệt là Điều 1, Điều 3 
và Điều 20.

2.  Xe lăn mang lại lợi ích gì? (10 phút)

Đọc định nghĩa của một chiếc xe lăn phù 
hợp

Giải thích:

• Định nghĩa này xuất phát từ Hướng dẫn của 
WHO về việc cung cấp xe lăn thủ công trong 
khu vực nguồn lực . Trong chương trình đào 
tạo này, chúng tôi sẽ thường xuyên đề cập 
đến Cẩm nang Hướng dẫn.

• Xe lăn phù hợp  luôn phụ thuộc vào nhu cầu 
cá nhân của họ và điều kiện môi trường (nơi 
họ sống và làm việc). 

Giới thiệu DVD:  Những lợi ích của một chiếc xe lăn phù hợp - DVD ngắn này 
sẽ cho thấy nhiều người dùng xe lăn tham gia vào các hoạt động khác nhau. 
Hãy chú ý vào đoạn phim được chiếu, vì sau đó chúng ta sẽ nói về việc một 
chiếc xe lăn đã mang lại lợi ích như thế nào cho những người sử dụng xe lăn.

Trình chiếu DVD.

Hãy hỏi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
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Hỏi:  Những lợi ích của việc có một chiếc xe lăn được mô tả trong DVD? 
Khuyến khích trả lời ,  và v iết lên bảng.

Câu trả lời:

• tính di chuyển;
• sức khoẻ;
• hỗ trợ tư thế ngồi thẳng;
• thoải mái;
• có sự tự tin nhất định;
• phẩm giá con người;

• đi đến trường;
• chơi thể thao;
• làm việc;
• trở thành một phần trong gia đình và cộng
đồng;

• làm tăng tính độc lập cá nhân.

Giải thích:
• Như chúng ta có thể thấy  có rất nhiều lợi ích của xe lăn.

• Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng việc cung cấp xe lăn không chỉ là về  việc  cung
cấp một sản phẩm

• Cung cấp xe lăn là về việc cho phép người khuyết tật trở thành người có thể dễ
dàng di chuyển, khỏe mạnh và tham gia đầy đủ vào cuộc sống cộng đồng.

• Mỗi người sử dụng xe lăn trong video đều khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có
một chiếc xe lăn phù hợp .

3. Một chiếc xe lăn phù hợp là gì? (5 phút)

• Xe lăn phù hợp là chiếc xe lăn:
– đáp ứng nhu cầu người sử dụng;
– đáp ứng môi trường xung quanh người sử dụng;
– phù hợp với người dùng;
– có hỗ trợ tư thế thích hợp(giúp người dùng ngồi thẳng);
– có thể bảo trì và sửa chữa tại địa phương.

4. Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (5 phút)

Giải thích:

• Chúng ta đều biết rằng nhiều người vẫn không có xe lăn phù hợp. Tuy nhiên,
hiện nay có một công cụ quan trọng mà chúng ta có thể sử dụng để ủng hộ
quyền của những người cần xe lăn.

• Năm 2006, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật (viết tắt là
UNCRPD) đã được ký kết. Năm 2008, UNCRPD trở thành luật quốc tế. (Nếu UNCRPD đã
được ký kết ở quốc gia / quốc gia của người tham gia, hãy chỉ ra điều này.)
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Hỏi:  Có ai nghe nói về quy ước này?

Hãy tán dương những người đã nghe nói về nó.

Giải thích:  quyền con người áp dụng cho mọi người. Trọng tâm của UNCRPD là 
đảm bảo rằng mọi người đều nhận ra rằng các quyền này cũng áp dụng cho người 
khuyết tật.

Giải thích:

• Có 50 điều khoản khác nhau trong Công 
ước.

• Điều số 20 là về vấn đề di chuyển cá 
nhân.

• Phương tiện di chuyển cá nhân:
• Khả năng di chuyển theo cách thức và tại 
thời điểm theo ý của riêng bạn.

Hỏi:  Làm thế nào những người tham gia, trong vai trò cung cấp dịch vụ xe lăn, có 
thể hỗ trợ người dùng xe lăn nhằm đảm bảo quyền di chuyển cá nhân?

Khuyến khích trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời quan trọng:

• liên quan đến người sử dụng xe lăn trong các quyết định về xe lăn của họ;
• hiểu nhu cầu của người sử dụng xe lăn và giúp đáp ứng những nhu cầu đó;
• giúp cung cấp một chiếc xe lăn phù hợp;
• giúp người dùng xe lăn học cách tự ra vào xe lăn;
• giúp người dùng xe lăn học cách tự đẩy xe;
• khuyến khích các thành viên gia đình hỗ trợ người sử dụng xe lăn độc lập hơn;
• ủng hộ để tăng tính sẵn có của các sản phẩm hỗ trợ di chuyển được cải thiện trong 
nước;

• ủng hộ một môi trường không có rào cản đối với người dùng xe lăn.

Hỏi: Có ai có thể nghĩ đến bất kỳ quyền con người nào khác mà người bị suy giảm 
khả năng vận động có thể dễ dàng tiếp cận hơn nếu họ có một chiếc xe lăn phù hợp 
không? Khuyến khích trả lời và viết lên bảng (đưa ra ví dụ về quyền nếu cần).
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Câu trả lời (không cần thiết phải nêu tên các điều khoản trong Công ước):

• sống độc lập và không tách khỏi cộng đồng (điều 19);
• quyền được giáo dục (điều 24);
• qyền được hưởng thụ các tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể (điều 25);
• quyền làm việc và cơ hội việc làm (điều 27);
• quyền tham gia vào đời sống chính trị và công cộng (điều 29);
• quyền tham gia vào đời sống văn hóa, sáng tạo, giải trí và thể thao (điều 30).

5.  Người sử dụng xe lăn là đối tác bình đẳng trong việc cung cấp dịch 
vụ xe lăn (20 phút)

Giải thích:  Những người sử dụng xe lăn thường biết đậu thế nào là "  một chiếc "  xe 
lăn phù hợp" với họ. Nếu họ đã sử dụng xe lăn, họ sẽ có ý tưởng về những gì phù 
hợp với bản thân và những gì cần được thay đổi. Người dùng xe lăn chưa sử dụng 
xe lăn trước đây sẽ cần thêm thông tin liên quan

Nhân viên dịch vụ xe lăn nên làm việc với người sử dụng xe lăn như một đối tác 
một cách bình đẳng.

Hoạt động nhóm nhỏ

Nhóm: Từ 2 đến 3 người.  

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm dành năm phút để tạo ra một hoạt động
 2 phút, người dủng xe lăn sẽ hỏi một nhân viên dịch vụ xe lăn 
Về vấn đề liên quan đến xe lăn, và người còn lại sẽ làm thành viên 
trong gia đình người dùng xe lăn
Yêu cầu một nửa tổng số nhóm đóng vai là nhân viên dịch vụ 
Xe lăn, người không tôn trọng các quyền của những người dùng 
dùng xe lăn mong muốn có được một chiếc xe lăn phù hợp và

Người nhân viên này không tôn trọng họ như là một người dối tác 
tích cực trong các khâu cung cấp dịch vụ xe lăn.
Nửa nhóm còn lại đóng vai là một nhân viên dịch vụ xe lăn 
 người tôn trọng các quyền của người dùng xe lăn với mong muốn 
Có được một chiếc xe lăn phù hợp và đối xử với họ như là một 
Đối tác tích cực các khâu cung cấp dịch vụ xe lăn.

Quan sát: Giám sát / quan sát  các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết. 

Thời gian: 5 phút để chuẩn bị; 10 phút để trình diễn trước mặt mọi người

Và 5 phút để phản hồi.
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Phản hồi: Hỏi ít nhất một nhóm đóng vai nhân viên phục vụ xe lăn mà không 
tôn trọng các quyền lợi của người dùng xe lăn.

Thảo luận về các phản hồi:

• thảo luận về sự khác biệt trong cách nhân viên dịch vụ xe lăn giao 
tiếp với người sử dụng xe lăn và gia đình của anh ấy / cô ấy;

• hỏi người sử dụng xe lăn trong mỗi nhóm về cảm giác của anh ấy / cô 
ấy;

• nếu có người sử dụng xe lăn có mặt trong khóa đào tạo, hãy 
hỏi xem liệu họ đã có trải nghiệm tích cực hay tiêu cực tương 
tự như vậy hay không.

Hỏi:  Từ hoạt động đóng vai, hãy nêu một số cách mà nhân viên dịch vụ xe lăn có 
thể chủ động trong việc cung cấp các dịch vụ xe lăn đến người dùng ? Khuyến 
khích người tham gia trả lời.

Câu trả lời quan trọng:

• nói chuyện trực tiếp với người sử dụng xe lăn;
• hỏi ý kiến của người sử dụng xe lăn;
• đưa ra lựa chọn cho người sử dụng xe lăn bất cứ khi nào có thể và tôn trọng sự 
lựa chọn của anh ấy / cô ấy;

• cung cấp thông tin để giúp anh ấy / cô ấy lựa chọn;
• thu thập thông tin từ những người sử dụng xe lăn về cuộc sống của họ, những điều 
họ muốn làm trên xe lăn và môi trường họ sống và làm việc.

6.  Tóm lược ý  chính(3 phút)

Đọc các ý  chính.

Hỏi nếu có bất k ỳ  câu hỏi khác.
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A.2:  Dịch vụ xe lăn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Kết thúc phiên này, người tham gia sẽ có thể:

 Giải thích được dịch vụ xe lăn là gì;

 Xác định vai trò của họ trong dịch vụ xe lăn sơ cấp;

 Định nghĩa “dịch vụ xe lăn sơ cấp” trong việc cung cấp các dịch  vụ xe lăn.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Trong phiên này:

 PPT slides: A.2: dịch vụ xe lăn;

 Tài liệu hướng dẫn tham khảo;

 Áp phích: các bước trong dịch vụ xe lăn.

Các tài liệu tham khảo bổ sung (cho huấn luyện viên):

 Cẩm nang Hướng dẫn của WHO về việc cung ứng xe lăn thô so8 ở những khu 
vực ít nguồn lực (trang 71–72, 76–77).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phiên này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm 
việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

 Vai trò của mỗi người tham gia cung cấp dịch vụ xe lăn tại nơi làm việc của 
anh ấy / cô ấy. Ví dụ, mỗi người tham gia sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi trong 
tám bước cung cấp dịch vụ xe lăn? Sử dụng phiên này để làm rõ cho người 
tham gia vai trò của họ sẽ là gì.

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài nguyên, xem lại các slide, đọc qua kế hoạch phiên.

 Chuẩn bị thông tin về vai trò của người tham gia trong từng bước dịch vụ.

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Giới thiệu

2. Các dịch vụ xe lăns

3. Vai trò của nhân viên dịch vụ xe lăn

4. “Dịch vụ sơ cấp” là gì?

5. Tóm lược ý chính

2

10

10

5

3

Tổng thời gian 30
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1.  Giới thiệu ( 2 phút)

Giải thích:  trong phiên này:

• giải thích dịch vụ xe lăn là gì và sự khác 
biệt giữa dịch vụ sơ cấp và dịch vụ trung 
cấp;

• nói về những bước quan trọng trong 
cung cấp dịch vụ xe lăn;

• thảo luận về vai trò mà mỗi người tham 
gia sẽ thực hiện trong việc cung cấp xe 
lăn trong dịch vụ xe lăn ở mức sơ cấp.

2.  Dịch vụ xe lăn (10 phút)

Giải thích:  Dịch vụ xe lăn kết hợp với người sử dụng để cung cấp xe lăn phù hợp 
nhất (bao gồm cả xe lăn có sẵn) cho người sử dụng xe lăn đó.

Hỏi:  Nhân viên dịch vụ xe lăn nên làm gì trong việc cung cấp xe lăn phù hợp cho 
mỗi người sử dụng xe lăn? Khuyến khích trả lời,  và v iết lên bảng.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng xe lăn (đánh giá);
• giúp chọn xe lăn phù hợp nhất cho người sử dụng xe lăn (lựa chọn);
• cung cấp xe lăn (đặt hàng,  lắp ráp, điều chỉnh).

Hỏi:  Nhân viên dịch vụ xe lăn nên làm gì để giúp người sử dụng xe lăn được hưởng 
lợi nhiều nhất có thể từ xe lăn của họ?

Khuyế khích câu trả lời,  và v iết lên bảng.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• dạy người dùng cách sử dụng và chăm sóc xe lăn (đào tạo người dùng);
• giúp người dùng xe lăn quản lý việc sửa chữa (bảo trì tại nhà, sửa chữa và theo dõi);
• cung cấp hỗ trợ và sự theo dõi để đảm bảo xe lăn tiếp tục đáp ứng nhu cầu của 
người dùng;

• giới thiệu người dùng xe lăn đến các dịch vụ khác có thể giúp họ.
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3.  Vai trò nhân viên phục vụ xe lăn (10 phút)

Ghim lên các bước trong dịch vụ xe lăn.

Giải thích: Vai trò của nhân viên dịch vụ xe 
lăn cơ bản là cung cấp cho người dùng xe lăn 
có thể ngồi thẳng (không cần hỗ trợ thêm về 
tư thế) chiếc xe lăn tốt nhất hiện hành.

Để làm điều này, nhân viên làm việc với từng 
người sử dụng xe lăn và gia đình của họ, theo 
các bước dịch vụ xe lăn.

Giải thích các bước như sau.

Tiếp thị và tạo cuộc hẹn:

• Giới thiệu là cách mà người dùng xe lăn 
tiếp cận dịch vụ xe lăn.

• Cách người dùng xe lăn được giới thiệu 
đều khác nhau.

• Người dùng có thể tự giới thiệu hoặc 
được giới thiệu thông qua các mạng lưới 
được tạo thành từ các nhân viên hoặc 
tình nguyện viên phục hồi sức khỏe của 
chính phủ hoặc phi chính phủ hoặc tình 
nguyện viên làm việc dựa vào cộng đồng, 
cấp huyện hoặc khu vực.

• Mỗi dịch vụ cần có một hệ thống để quản 
lý các cuộc hẹn.

Đánh giá:

• Mỗi người cần có một đánh giá riêng của 
mình.

• Điều này bao gồm việc thu thập thông 
tin về lối sống của người sử dụng xe lăn, 
công việc họ làm, nơi họ sống và tình 
trạng sức khỏe của họ, và chỉ số đo của 
họ.
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Lựa chọn:

• Sử dụng các thông tin từ việc đánh giá, 
việc lựa chọn xe lăn của người sử dụng, 
thành viên gia đình hoặc người chăm 
sóc.

• Lựa chọn  chi tiết loại xe lăn, kích thước, 
tính năng đặc biệt và sửa đổi.

• Sự lựa chọn cũng có thể bao gồm việc 
liệt kê việc đào tạo người dùng cần sử 
dụng và bảo dưỡng tốt xe lăn.

Lựa chọn chi t iết  loại xe lăn,  t ính năng 
đặc biệt và sửa đổi trong mục Tài trợ và 
đặt hàng:

• Một nguồn tài trợ được xác định và xe lăn 
được đặt hàng từ cổ phiếu được giữ bởi 
đơn vị dịch vụ hoặc từ nhà cung cấp. 

Chuẩn bị xe lăn:

• Nhân viên phục vụ chuẩn bị xe lăn.
• Tùy thuộc vào xe lăn được chọn và các 
phương tiện có sẵn, sự chuẩn bị có thể 
bao gồm:
 - dây chuyền lắp ráp xe lăn;
 - dây chuyền sản xuất đầy đủ của một 
chiếc xe lăn;
 - những sửa đổi nhỏ cho xe lăn.
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Độ vừa vặn:

• Người dùng thử xe lăn.
• Những điều chỉnh cuối cùng được thực 
hiện để đảm bảo xe lăn được lắp ráp và 
thiết lập chính xác.

• Nếu có yêu cầu sửa đổi hoặc các  hỗ trợ 
tư thế nào, có thể cần thêm phụ kiện. 

Đào tạo người dùng:

• Nhân viên dịch vụ xe lăn kiểm tra những 
gì người sử dụng và người chăm sóc đã 
biết về việc sử dụng và bảo dưỡng xe lăn 
đồng thời tìm hiểu những gì họ cần biết.

• Nhân viên phục vụ cung cấp bất kỳ 
hướng dẫn cần thiết. Một số chủ đề 
chính bao gồm:
 - cách xử lý xe lăn;
 - làm thế nào để ra vào xe lăn;
 - tính di chuyển xe lăn;
 - cách bảo dưỡng xe lăn;
 - làm thế nào để ngăn ngừa loét áp lực;
 - xử lý vấn đề phát sinh như thế nào.

• Some services may also be able to 
assist with advice on how to modify 
the wheelchair user’s home, school or 
workplace to make wheelchair access 
easier. This is not covered in this training 
programme.
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Bảo tr ì,  sửa chữa và theo dõi:

• Cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa cho 
các vấn đề kỹ thuật không thể giải quyết 
trong cộng đồng.

• Các cuộc hẹn tiếp theo là một bước quan 
trọng trong việc cung cấp dịch vụ xe lăn.

• Trong quá trình theo dõi, nhân viên dịch 
vụ kiểm tra xe lăn phù hợp cụng như đào 
tạo và hỗ trợ thêm.

• Nếu xe lăn không còn phù hợp, xe lăn 
mới cần được cung cấp, bắt đầu lại từ 
bước 1.

Giải thích:  Người tham gia sẽ học trong chương trình đào tạo này cách thực 
hiện từng bước. Tuy nhiên, trong một số dịch vụ, những người khác nhau có thể 
chịu trách nhiệm cho các bước khác nhau. Ví dụ, việc đặt lịch hẹn có thể là trách 
nhiệm của quản trị viên hoặc đào tạo người dùng có thể được thực hiện bởi một 
huấn luyện viên đồng đẳng.

Hỏi:  Có ai có câu hỏi về vai trò của họ như một nhà cung cấp dịch vụ xe lăn 
không?

4.  Dịch vụ ” sơ cấp”  là gì? (5 minutes)

Giải thích

• Người sử dụng xe lăn có nhu cầu thể chất khác nhau. Cần nhiều kiến thức và kỹ 
năng để cung cấp xe lăn cho người gặp vấn đề với việc ngồi hoặc gặp khó khăn 
trong việc giữ thăng bằng, hơn là nếu người sử dụng xe lăn có thể ngồi và giữ 
thăng bằng tốt.

• Một dịch vụ cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu thể chất của người dùng xe lăn có 
khả năng ngồi dậy tốt. Trong chương trình đào tạo cơ bản này, người tham gia 
học cách cung cấp xe lăn cho một người có thể ngồi vững.

• Trong đào tạo nâng cao hơn, người tham gia học cách cung cấp xe lăn cho 
người không thể ngồi thẳng và có thể gặp vấn đề về tư thế.

• Điều rất quan trọng vì phải trải qua đào tạo trước khi cung cấp xe lăn cho người 
có vấn đề về tư thế. Điều này là do phải hiểu thêm về tư thế, lý do mọi người 
gặp vấn đề về tư thế là gì và cung cấp hỗ trợ an toàn cho người sử dụng xe lăn 
có vấn đề về tư thế.
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Giải thích:  Clara sống ở Đông Timor. Cô 
ấy làm việc trong cửa hàng gia đình của 
cô ấy, ở phía trước nhà của họ. Clara mắc 
bệnh bại liệt và cần một chiếc xe lăn để 
di chuyển trong nhà, làm việc trong cửa 
hàng và di chuyển quanh làng. Cô ấy có 
thể ngồi thẳng mà không cần bất kỳ sự 
hỗ trợ nào, và sử dụng xe lăn thủ công đã 
được điều chỉnh và trang bị phù hợp với 
cô ấy.

Clara là một ví dụ về người có thể được 
cung cấp xe lăn thông qua dịch vụ cơ bản.

Giải thích:  Ishade tám tuổi và sống ở Sri 
Lanka. Cô bị bại não. Đối với Ishade, điều 
này có nghĩa là cô gặp khó khăn trong 
việc kiểm soát tay, chân, đầu và cổ. Cô 
không thể ngồi thẳng mà không có sự hỗ 
trợ.

Ishade là một ví dụ về một người cần hỗ 
trợ tư thế bổ sung trên xe lăn của cô ấy. 
Điều này không được dạy trong chương 
trình đào tạo dịch vụ xe lăn cơ bản này. 
Ishade nên được cung cấp với một chiếc 
xe lăn thông qua một dịch vụ trung cấp 
hoặc nâng cao. 

5.  Tóm tắt ý  chính (3 phút)

Đọc những ý  chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.



37

A.3:  Tính di chuyển của xe lăn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Kết thúc phiên này, người tham gia sẽ có thể:

 Sử dụng các kỹ năng di chuyển xe lăn cơ bản một cách an toàn, bao gồm 
đẩy, xoay, đi lên và xuống dốc, đi lên và xuống với sự trợ giúp, và một phần 
bánh xe.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Trong phiên này:

 Slide PPT A.3: Di chuyển xe lăn;

 Hướng dẫn tham khảo ;

 DVD: Học cách sử dụng xe lăn của tôi;

 DVD: Kỹ năng di chuyển bằng xe lăn;

 Áp phích: Kỹ năng di chuyển bằng xe lăn;

 Một xe lăn cho mỗi cặp tham gias.

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phiên này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc 
trong.

 Giảng viên chỉ nên dạy một phần trong buổi này, nếu huấn luyện viên tự tin thực 
hiện kỹ năng này và giám sát người tham gia khi họ học.

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Thu thập tài nguyên, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch 
phiên.

 Chọn một địa điểm phù hợp để thực hành kỹ năng di chuyển bằng xe lăn 
- cần một khu vực bằng phẳng, một số khu vực dốc, một hoặc hai bước và 
một số mặt đất gồ ghề.

 Mời một người sử dụng xe lăn có kỹ năng di chuyển xe lăn tốt để hỗ trợ giảng 
dạy các kỹ năng này.

 Tự luyện tập các kỹ năng di chuyển trên xe lăn, sử dụng DVD làm tài liệu 
tham khảo, để đảm bảo rằng bạn có thể trình diễn các kỹ thuật.

 Đảm bảo rằng xe lăn luôn trong tình trạng tốt và bánh xe được bơm căng. 

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Giới thiệu

2. Tại sao tính di chuyển của xe lăn lại quan trọng?

3. Các kỹ năng di chuyển xe lăn – an toàn

4. Các kỹ năng di chuyển  – minh hoạt và luyện tập

5. Tóm lược ý chính

2

15

5

65

3

Tổng thời gian 90
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VIDEO

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Trong phần này, những người 
tham gia sẽ học các kỹ năng di chuyển xe 
lăn cơ bản, điều này sẽ giúp họ dạy cho 
người sử dụng xe lăn cách di động nhất có 
thể trên xe lăn của họ.

2. Tại sao kỹ năng di chuyển xe lăn là quan trọng? (15 phút)

Giải thích:  Nhiều người sử dụng xe lăn sống và làm việc ở những nơi khó sử dụng 
xe lăn. Hỏi:  Một số đặc điểm trong môi trường địa phương gây khó khăn khi sử 
dụng xe lăn là gì?

Khuyến khích trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• cầu thang;
• đất bùn;
• đất cát;
• sườn dốc;

• không gian nhỏ (ví dụ trong nhà);
• mặt đất gồ ghề hoặc không bằng phẳng;
• mặt đường bị hỏng hoặc không bằng phẳng;
• ô tô hoặc các rào cản khác đậu trên vỉa hè.

Giải thích:  Rèn luyện kỹ năng di chuyển cho xe lăn có thể giúp người sử dụng xe 
lăn giải quyết một số trở ngại / khó khăn này, một cách độc lập hoặc yêu cầu hỗ 
trợ.

GiớI thiệu về DVD:  sử dụng xe lăn của tôi Trong video này, một cô 
gái trẻ tên Sai nói về cách học sử dụng xe lăn đã tạo nên sự khác biệt 
trong cuộc sống của cô.

Trình chiếu DVD.

Hỏi nếu có bất kỳ câu hỏi.
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Hỏi:  Một số kỹ năng xe lăn mà Sai đã học là gì?

Câu trả lời quan trọng nhất:

• ra vào xe lăn;
• đi qua lề đường / gập ghềnh - để vào và ra khỏi nhà cô ấy;
• đi lên và xuống dốc;
• đẩy.

Hỏi:  Có gì khác biệt khi có những kỹ năng trong cuộc sống của Sai,?

Câu trả lời quan trọng nhất:

• cô ấy trở nên độc lập hơn;
• cô ấy trở nên tự tin hơn;
• cô ấy có thể ra ngoài, đi học, kết bạn và chơi.

3.  Kỹ năng di chuyển bằng xe lăn – sự an toàn (5 phút)

Ghim áp phích kỹ  năng vận động xe lăn.

Giải thích:  sự an toàn là rất quan trọng khi học và dạy kỹ năng di chuyển xe lăn.

Hỏi người tham gia – những vấn đề an toàn chính mà chúng ta đã nói về khi làm 
việc với xe lăn là gì?

Câu trả lời quan trọng nhất:

• không được đứng trên miếng tựa chân khi ra vào xe lăn;
• tránh để tay vào niềng xe và phanh;
• khi học cách đi lên hoặc xuống dốc, LUÔN LUÔN có một trợ lý đứng sau bạn trong 
trường hợp bạn nghiêng về phía sau.

Giải thích

• Trong phần này, bạn sẽ được thực hành các kỹ năng khác nhau, bao gồm đi lên 
và xuống dốc và thực hiện một phần bánh xe (tức là bằng bánh sau).
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VIDEO

Giải thích

• Luôn đảm bảo rằng bạn có một trợ lý 
đứng đằng sau người ngồi xe lăn đang học 
những kỹ năng này.

• Trợ lý nên ở sát phía sau xe lăn.
• Trợ lý nên sẵn sàng để ổn định xe lăn nếu 
nó bắt đầu nghiêng về phía sau. Anh ấy / cô 
ấy không nên giữ tay đẩy.

• Không hỗ trợ người sử dụng xe lăn lên 
xuống các bước trừ khi bạn cảm thấy rằng 
bạn có thể điều khiển xe lăn an toàn. Nếu 
không chắc chắn, hãy giúp đỡ.

4.  Kỹ năng di chuyển bằng xe lăn – minh hoạ và thực hành (65 phút)

GiớI thiệu DVD:  Kỹ năng di chuyển bằng xe lăn.  Hỏi người tham gia để 
xem DVD về các kỹ năng di động khác nhau một cách cẩn thận. Họ nên chú 
ý đến các kỹ năng khác nhau, vì họ sẽ thực hành chúng sau khi xem DVD.

Tr ình chiếu DVD.
Hỏi nếu có bất kì câu hỏi nào.

Giải thích

• Người tham gia giờ đây sẽ thực hành các kỹ năng di chuyển bằng xe lăn được 
hiển thị trong video, ngoại trừ tư thế di chuyển xe lăn bình thường.

• Một bánh xe đầy đủ là một kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo hơn trong việc thực 
hành. Khi một người sử dụng xe lăn có thể giữ thăng bằng trên các bánh sau, 
anh ấy / cô ấy có thể sử dụng kỹ năng này để lăn trên mặt đất gồ ghề, lăn xuống 
dốc, lề đường và các bước. Đừng thử điều này mà không có một huấn luyện 
viên có kinh nghiệm với bạn.

• Học các kỹ năng vận động mà chúng ta sẽ thực hành ngày nay rất hữu ích cho 
bất kỳ ai làm việc với người sử dụng xe lăn. Sẽ dễ dàng hơn để dạy người sử 
dụng xe lăn nếu bạn có thể tự làm những việc này.
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Hoạt động nhóm

Hướng dẫn: Tổ chức những người tham gia thành các nhóm hai người. Phù hợp với 
những người có chiều cao, cân nặng và sức mạnh tương tự. Cho mỗi 
cặp một chiếc xe lăn.

Hướng dẫn: Yêu cầu người tham gia tham khảo phần di chuyển xe lăn của họ

Hướng dẫn tham khảo.giải thích rằng họ cần phải làm việc theo cặp 
để thực hành:

1. đẩy và xoay xe lăn;

2. đi lên và xuống dốc;

3. đi lên và xuống cầu thang với sự hỗ trợ;

4. di chuyển xe lăn bằng nửa bánh xe.

Nhắc nhở người tham gia rằng:

• thực hành sử dụng các kỹ thuật được hiển thị trong video và được mô 
tả trong Hướng dẫn tham khảo;

• LUÔN LUÔN đảm bảo rằng họ có một người phía sau họ khi lên 
xuống dốc, lên xuống cầu thang hoặc di chuyển xe lăn một phần 
bánh xe;

• khi luyện tập đi cầu thang, đảm bảo rằng chỉ những người cảm thấy 
thoải mái khi nâng mới thực hiện thao tác này. Giám sát / quan sát 
chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

Giám sát: Di chuyển xung quanh các nhóm và  theo dõi để đảm bảo rằng  các kĩ 
thuật được luyện tập một các an toàn và chính xác.

Đừng lại và giải thích khi bạn phát hiện người sử dụng xe lăn

Đang luyện tập một cách không an toàn.

Minh hoạ và sửa các kỹ thuật khi cần thiết (xem Kỹ thuật bên dưới).

Thời gian: Hãy dành 50 phút thực hành và 15 phút cho việc phản hồi.

Phản hồi: Tập hợp các nhóm lại với nhau.

Sửa chữa bất kỳ lỗi phổ biến trong kỹ thuật mà các giảng viên lưu 

ý trong quá trình.thực hành ( thực hiện đúng kĩ thuật)

Hỏi: Những người tham gia đã học được gì từ việc rèn luyện các kỹ 
năng vận động?
Giải thích Trong chương trình đào tạo, người tham gia được khuyến 
giờ nghỉ trưa Họ phải luôn đảm bảo rằng họ luyện tập với ai đó
đằng sau họ nếu đi lên và xuống dốc hoặc bằng một bánh xe.
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Lưu ý cho giảng viên - củng cố những điểm này trong quá trình luyện tập.

Đ
ẩy

• Đẩy đúng có nghĩa là ít dùng sức hơn.
• Đẩy từ phía 10 giờ đến 2 giờ.
• Lấy đà dài để đẩy.

Q
ua
y

• Giữ một vành đẩy về phía trước còn cái kia về phía sau.
• Kéo tay phía trước về phía sau và đẩy tay về phía sau về 
phía trước cùng một lúc. 

Lê
n 
dố
c

• Ngã người về phía trước - điều này giúp ngăn chặn xe lăn 
nhỏng về phía trước.

• Khi luyện tập,nên có một trợ lý đứng phía sau để đảm bảo 
an toàn.

• Khi  dừng hoặc nghỉ ngơi - đỗ xe lăn sang một bên.

Xu
ốn
g 
dố
c

• Ngã người về phía sau.
• Thả lỏng tay từ từ trên vành đẩy.
• Những người sử dụng xe lăn có kinh nghiệm có thể thực 
hiện một cú nhỏng bánh xe (tức là chỉ cân bằng xe lăn ở 
bánh sau) có thể lăn xuống dốc bằng bánh sau của họ. Kĩ 
năng này rất hiệu quả.

Lê
n 
cá
c 
bư
ớc
 v
ới
 s
ự 

tr
ợ 
gi
úp

• Ngã người về phía sau.
• Nghiêng xe lăn về bánh sau, tựa chân như hình.
• Trợ lý kéo từ phía sau  lên trên – giữa thăng bằng cho xe lăn 
như hình.

• Người sử dụng xe lăn có thể hỗ trợ bằng cách kéo vành đẩy 
về phía sau.

• Trợ lý thứ hai có thể hỗ trợ bằng cách giữ khung xe lăn từ 
phía trước (không phải chỗ để chân).
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Bư
ớc
 x
uố
ng
 v
ới
 s
ự 

tr
ợ 
gi
úp

• Ngã người về phía sau.
• Nghiêng xe lăn về bánh sau.
• Trợ lý thả bánh sau từ từ lăn xuống từng bước một.
• Người sử dụng xe lăn có thể hỗ trợ bằng cách điều khiển 
vành đẩy.

• Trợ lý thứ hai có thể giúp đỡ bằng cách giữ vững chiếc xe lăn từ 
phía trước, giữ khung xe lăn (không phải chỗ để chân).

M
ột
 p
hầ
n 
bá
nh
 x
e

• Có khả năng làm nhỏng bánh xe rất có ích cho người sử 
dụng xe lăn.

• Người sử dụng xe lăn có thể nâng bánh trước để lên lề 
đường,vượt qua đá và va đập nhỏ.

• Bánh sau về phía sau cho đến khi tay ở mức 10 giờ, sau đó 
đẩy nhanh về phía trước.

• Các bánh xe thầu phải nhỏng lên.
• Khi luyện tập nhiều, người dùng xe lăn cò thể nhỏng bánh 
xe lăn đúng lúc để vượt qua chướng ngại vật.

• Luôn đảm bảo có một người đứng đằng sau người sử dụng 
xe lăn khi anh ấy / cô ấy bắt đầu thực hành kỹ năng nàyl.

5.  Tóm lược ý  chính (3 phút)

Đọc các ý  chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không
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A.4:  Ngồi thẳng lưng

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối phiên này, người tham gia sẽ có thể:

 Liệt kê được ít nhất 10 đặc điểm của người ngồi thẳng đứng (tư thế ngồi 
trung lập);

 Liệt kê ít nhất sáu lợi ích của việc ngồi thẳng;

 Thể hiện bốn cách mà xương chậu có thể di chuyển;

 Giải thích cách chuyển động của xương chậu đến đổi tư thế ngồi;

 Nhận ra các tư thế ngồi khác nhau với tư thế ngồi thẳng.

 T
ÀI
 N
G
U
YÊ
N

Trong phiên này:

 PPT: A.4 tư thế ngồI thẳngt;

 Tài liệu hướng dẫn tham khảo;

 Sổ ghi chép cho ngườI tham gia;

 Mô hình một nửa bộ xương với xương chậu, cột sống và xương đùi (nếu có).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phiên này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc 
và nhu cầu học tập của họ.

 Phiên này giả định kiến thức cơ bản về khung chậu. Nếu người tham gia 
chưa biết các mốc xương của xương chậu, hãy giảng về điều này trong phiên 
đào tạo hoặc trước chương trình đào tạo. 

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài nguyên, xem lại các slide PPT và đọc qua kế hoạch phiên.

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Giới thiệ

2. Tư thế ngồi thẳng / trung lập

3. Xương chậu ảnh hưởng đến cách chúng ta ngồi

4. Tư thế ngồi khác nhau

5. Tóm lược ý chính

2

20

10

25

3

Tổng thời gian 60
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Hầu hết người dùng xe lăn dành 
nhiều giờ ngồi. Xe lăn của họ không chỉ là 
một trợ giúp di chuyển. Nó cũng giúp hỗ trợ 
họ ngồi thẳng một cách thoải mái.

Trong phiên này, chúng ta sẽ tập trung vào 
việc ngồi.

Chúng ta sẽ nói dáng ngồi thẳng đứng trông 
như thế nào. Chúng ta sẽ suy nghĩ về lợi ích 
của việc ngồi thẳng người. Người tham gia 
sẽ thực hành xác định sự khác biệt giữa tư 
thế ngồi thẳng và các tư thế khác. Chúng ta 
cũng sẽ thảo luận về các vấn đề gây ra bởi 
việc không ngồi thẳng.

2.  Tư thế ngồi thẳng / trung lập (20 phút)

Hỏi:  có ai có thể giải thích được ý nghĩa của từ “ tư thế”? Khuyến khích người 
tham gia trả lời.

Giải thích:  Có nhiều tư thế ngồi khác 
nhau”.

Chỉ ra nhựng tư thế ngời khác nhau xung 
quanh.

Giải thích:

• khi cung cấp xe lăn, điều quan trọng là 
khuyến khích người dùng xe lăn “ngồi 
thẳng”;

• “ngồi thẳng đứng đôi khi được gọi là tư 
thế ngồi trung lập”. 

Yêu cầu một tình nguyện viên  ngồi vào ghế ở phía trước của nhóm. Yêu cầu anh 
ấy / cô ấy ngồi thẳng lưng lên. (Đảm bảo rằng anh ấy / cô ấy ngồi với tư thế thẳng 
đứng / trung lập).

Yêu cầu các nhóm miêu tả tư thế ngồi đó. Khuyến khích trả lời.
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Câu trả lời quan trọng nhất:

• Xương chậu thẳng đứng và ngang tầm;
• Ngang vai, cánh tay tự do di chuyển;
• Thân người thẳng;
• Theo ba đường cong tự nhiên;
• Đầu thẳng và cân cần với cơ thể;
• Hông uốn cong gần 90 độ;;

• Chân hơi mở;
• đầu gối và mắt cá chân cong gần 90 
độ;

• gót chân ngay dưới đầu gối hoặc hơi 
hướng về phía trước hoặc phía sau;

• bàn chân song song với sàn nhà.

Làm cách nào để biết được một người dang ngổi thẳng

Nhìn từ bên hông và kiểm tra:

 Xương chậu thẳng đứng;

 Thân thẳng, lưng cong theo ba đường cong tự nhiên;

 Hông tạo gốc gần 90 độ;

 Đầu gối và mắt cá chân tạo góc 90 độ;

 Gót chân ngay dưới đầu gối hoặc hơi hướng;

 Về phía trước hoặc phía sau. 

 Bàn chân song song với trên sàn nhà hoặc chỗ để chân

Nhìn từ phía trước và kiểm tra:

 Xương chậu;

 Vai, tay thoải mai di chuyển;

 Chân hé mở;

 Đầu thẳng và cân đối với cơ thể.

Giải thích:

• Dáng ngồi thẳng của mỗi người là khác nhau.
• Các trang trình bày sau đây sẽ cho thấy những điều quan trọng cần tìm - tuy 
nhiên, đây chỉ là một hướng dẫn.

• Điều quan trọng nhất về tư thế ngồi thẳng là người đó thoải mái và cân đối.
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Nhấp vào trang chiếu để hiển thị các 
điểm chính.

Giải thích:

•  Hông, đầu gối và mắt cá chân có thể mở 
hơn một chút hoặc uốn cong hơn một chút.

• Người ngồi nên cảm thấy cân bằng và 
thoải mái.

Nhấp vào trang chiếu để hiển thị các 
điểm chính.

Yêu cầu tất cả những người tham gia ngồi thẳng trong tư thế ngồi trung lập.

Hỏi người tham gia có thể ngồi như thế này cả ngày mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào (ví 
dụ như tựa lưng) không?

Đa số câu trả lời sẽ là KHÔNG.

Giải thích:

• Không có sự hỗ trợ tốt trên ghế của bạn, sẽ rất khó để ngồi như thế này cả ngày.

Đây là lý do tại sao mọi người thường xuyên thay đổi cách ngồi.

• Người sử dụng xe lăn ngồi trên xe lăn cả ngày sẽ cần sự hỗ trợ tốt ở ghế xe lăn, đệm, tựa 
lưng và chân ghế để duy trì dáng ngồi thẳng.

Hỏi:  Những lợi ích của việc ngồi thẳng?  
Khuyến khích trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• lợi ích về sức khoẻ;
• ổn định;
• phân bố trọng lượng;
• sự thoải mái;

• năng động hơn;
• tránh được những vần đề từ tư thế ngồi;
• sự tự tin.
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Hỏi:  Làm thế nào nhân viên có thể giúp người sử dụng xe lăn ngồi thẳng?  
Khuyến khích trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• đảm bảo xe lăn hõ ngồi một cách thoải mái;
• giải thích cho  họ tại sao điều quan trọng là ngồi thẳng mọi lúc nếu có thể;
• hướng dẫn người dùng cách ngồi thẳng trên xe lăn.

Giải thích:  Không phải mọi người sử dụng xe lăn đều có thể ngồi thẳng. Chúng ta 
sẽ nói về điều này sau trong phiên đào tạo tiếp theo.

3.  Xương chậu ảnh hưởng đến cách chúng ta ngồi (10 phút)

Giải thích:  Xương chậu là bộ phận thiết yếu để có dáng ngồi thẳng, mạnh mẽ và 
ổn định, một tòa nhà cần một nền tảng vững chắc. Tương tự, để ổn định khi ngồi, 
xương chậu phải mạnh mẽ và ổn định.

Giải thích:

Xương chậu di chuyển theo những cách 
khác nhau liên quan đến khớp thân và 
khớp hông. Các vận động như:

• lăn về phía trước (xương chậu nghiêng 
về phía trước).

Giải thích:  Hình minh họa trên slide cho 
thấy một góc nhì bên của khung chậu:

• lăn về phía sau (nghiêng về phía sau 
xương chậu).
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Giải thích:  Hình minh họa trên slide cho 
thấy góc nhìn từ phía sau xương chậu:
• nghiêng sang một bên (nghiêng bên).

Giải thích:  Hình minh họa trên slide cho 
thấy góc nhìn từ phía trên xương chậu:
• xoay vòng.

Yêu cầu mỗi người đặt hai bàn tay của mình lên đỉnh xương chậu (trên đỉnh mào 
chậu). Đặt tay lên đỉnh xương chậu và làm từng chuyển động của xương chậu. Yêu 
cầu người tham gia làm theo.



XE LĂN
CẨM NANG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

50

Cấp độ cơ bản

Sau mội động tác, yêu cầu người tham gia để mô tả những gì họ cảm thấy chuyễn 
động gì trong cơ thể của họ.

Động tác Minh hoạ Những thay đổi trong cơ thể

Lăn về phía trước::

(nghiêng về phía 
trước).

Mặt bên xương chậu

• Phần thân duỗi thẳng và phần vai
• Kéo ngược về phía sau;
• Cẩm thấy phần xương cụt phía trên 
xương chậu cong hơn.

Lăn về phía sau:

(nghiêng về phía sau).

Mặt bên xương chậu

• Phần thân trở nên tròn hơn với vai 
thẳng. 

Nghiêng sang một 
bên: (nghiêng bên).

Mặt sau xương chậu

• Cơ thể uốn cong sang một bên. 

Xoay vòng.

Mặt trên xương chậu

• Phần còn lại trên cơ thể có xu hướng 
xoay theo.

Hỏi:  cảm giác của người tham gia khi thực hiện các tư thế khác nhau? Nếu người 
tham gia không chắc chắn, hãy yêu cầu họ lặp lại các động tác và giữ nguyên tư 
thế để cảm nhận. Khuyến khích trả lời.
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Câu trả lời quan trọng nhất:

• không thoải mái;
• khó di chuyển;
• cân nặng phân bố không đều;
• khó dùng tay để di chuyển hay hoạt động;

• khó thở;
• gây mệt mỏi;
• gây áp lực từ phía trong;
• khó giữ thăng bằng.

Giải thích:  Khi ngồi thẳng, xương chậu cũng thẳng (hoặc hơi nghiêng về phía 
trước) và hai bên bằng nhau. Nếu xương chậu không thẳng, việc ngồi thẳng là 
không thể.

4.  Những tư thế ngồi khác nhau (25 phút)

Hoạt động

Nhóm: Từ 2 – 3 người/nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mội nhóm:

• Xem xét kỹ từng ví dụ về các tư thế khác nhau trong sỗ ghi chép của 
họ;

• Viết ra những tư thế ngồi khác với tư thế ngồi thẳng như thế nào;
• Nghĩ về các đặc điểm của dáng ngồi thẳng từ mặt trước và mạt sau.

Giám sát: Giám sát các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết. 

Thời gian: 10 phút.

Phản hồi: Máy chiếu trình bày lần lượt nhựng tư thế. Sau đó, yêu cầu các 
nhóm làm báo cáo về nhựng tư thế đã trình chiếu như thế nào so 
với dáng ngồi thẳng. Yêu cầu người tham gia ghi chú lại những 
phần còn thiếu trong sổ ghi chép của họ.
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Ghi chú dánh cho giảng v iên - câu trả lời 
quan trọng nhất:

• xương chậu không bằng nhau (bên phải 
cao hơn);

• vai trong ngang bằng nhau (bên rái cao 
hơn);

• phần thân nghiêng sang một bên;
• bàn chân phải hướng vào bên trong;
• mắt cá chân phải hướng vào bên trong;
• mắt cá chân trái hướng vào bên trong.

Ghi chú dánh cho giảng v iên - câu trả lời 
quan trọng nhất:

• xương chậu nghiêng về phía sau;
• phần thân bị sập xuống (cong về phía 
trước,nghiêng sang một bên và hơn 
xoay);

• đầu nghiêng về phía sau, cằm thò về 
phía trước - không cân đối với xương 
chậu;

• đầu gối không tự nhiên;
• mắt cá không tự nhiên;
• một tay giữa hai chân và một tay móc 
ra sau tay đẩy - người sử dụng xe lăn 
không ổn định trên xe lăn.

Ghi chú dánh cho giảng v iên - câu trả lời 
quan trọng nhất:

• xương chậu không thẳng đứng (nghiêng 
về phía sau);

• phần thân cong về phía trước;
• vai cong về phía trước;
• phần đầu không cân đối với xương chậu;
• cầm thò ra phía trước.
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Giải thích:

• Ba ví dụ vừa xem qua tư thế ngồi khác với tư thế ngồi thẳng. Những tư thế này 
có thể là tư thế ngồi cố định có nghĩa là chúng không thể sửa được. Đối với 
những người có cơ thể chưa bị biến dạng. Điều này có nghĩa là người đó có thể 
ngồi thẳng nếu được hỗ trợ phù hợp.

• Khi một người không thể ngồi thẳng (ngay cả dược hỗ trợ), cố định ở một tư 
thế khác, được hỗ trợ qua việc điều chỉnh trên xe lăn. Chương trình đào tạo này 
không bao gồm làm thế nào để làm điều này.

Hỏi:  Một số vấn đề có thể phát sinh do không ngồi thẳng

khuyến khích trả lời.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• có thể gây loét áp lực;
• theo thời gian, cơ thể người dùng bị biến dạng 
trong một tư thế khác, không thẳng đứn, anh 
ấy / cô ấy sẽ không ngồi thẳng được;

• khó di chuyển đầu, cổ để nhìn và khó làm việc 
hơn;

• khó thở hơn và có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa;

• làm tăng mệt mỏi;
• nuốt khó hơn;
• không thoải mái hay đau nhức;
• khó giữ thăng bằng;
• khó hoạt động bằng tay;
• có thể gây ra nhiều vấn đề hơn như 
co thắt hoặc cơ bắp trở nên căng 
cứng;

• làm mất tự tin.

Liệt kê các vấn đề có thể gây ra do không 
ngồi thẳng, như thể hiện trên slide. 
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5.  Tóm lược ý  chính (3 minutes)

Đọc qua các ý  chính .

Hỏi xem còn ai có câu hỏi nào khác.

A.5:  Loét áp lực

O
BJ
EC
TI
VE
S

Đến cuối phiên này, người tham gia sẽ có thể:

 Liệt kê bốn giai đoạn loét áp lực;

 Biết được khi một người bị loét áp lực nên được giớI thiệu đến các chuyên gia;

 Liệt kê các dịch vụ địa phương có  điều trị loét áp lực;

 Liệt kê ba nguyên nhân chính gây loét áp lực;

 Xác định các khu vực bi loét áp lực của người sử dụng xe lăn;

 Liệt kê các yếu tố rủi ro do loét áp lực;

 Liệt kê những cách người dùng xe lăn có thể ngăn ngừa loét áp lực;

 Minh hoã hai kỹ thuật làm giảm áp lực khi ngồI xe lăn.

R
ES
O
U
R
CE
S

Trong phiên này:

 PPT slides: A.5 loét áp lực;

 Tài liệu hướng dẫn tham khảo;

 DVD: chứng ngôn của ngườI bị loét áp lực;

 Áp phích: loét áp lực;

 Một xe lăn (được trang bị đệm) cho mỗi hai người tham gia.

CO
N
TE
XT

Điều chỉnh phiên đào tạo này phù hợp với bối cảnh mà người tham gia sẽ làm 
việc. Hãy nghĩ về:

 Mời một người sử dụng xe lăn bị đau do loét áp lực chia sẻ câu chuyện của 
mình với những người tham gia. 
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TO
 P
R
EP
AR
E

 Thu thập tài nguyên, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch 
phiên.

 Chuẩn bị một danh sách các dịch vụ địa phương nơi người dùng xe lăn có thể 
được điều trị loét áp lực. Nếu người tham gia đang tham gia khóa đào tạo từ 
các địa điểm xa, bạn có thể yêu cầu người tham gia mang theo những thông 
tin này.

 Mời một người sử dụng xe lăn đã trải qua một cơn đau do loét áp lực để chia sẻ câu 
chuyện của anh ấy / cô ấy.

 Nhập danh sách tài nguyên cần có vào slide 6 trong số các slide cho phiên 
này.

O
U
TL
IN
E

1. Giới thiệu

2. Loét áp lực

3. Địa điểm và thời điểm cần giúp đỡ

4. Nguyên nhân gây loét áp lực?

5. Các yếu tố rủi ro đau áp lực 

6. Làm thế nào có thể ngăn ngừa loét áp lực? 

7. Chứng ngôn cùa người bị loét áp lực

8. Những kĩ thuật phân bố trọng lượng

9. Tóm lược ý chính

2

5

5

10

10

10

5

10

3

Tổng thời gian                                                                                     60

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Trong phần này, chúng ta sẽ 
tìm hiểu về các vết thương do loét áp lực. 
Không phải mọi người sử dụng xe lăn đều 
có nguy cơ bị loét áp lực. Tuy nhiên, đối với 
những người bị lở loét do áp lực, hậu quả 
rất nghiêm trọng.

2.  Loét áp lực (5 phút)

Đính các áp phích về loét áp lực lên tường.

Hỏi:  Có ai nhìn thấy vết thương do loét áp lực chưa? Thảo luận ngắn gọn.
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Giải thích:

• Cơn đau càng cao,nguy hiểm người sử 
dụng xe lăn càng lớn.

• Loét áp lực có thể mất thời gian  trên 
giường bệnh.

• Nếu vết loét do áp lực bị nhiễm trùng, 
dẫn đến nhiễm trùng máu, tim hoặc 
xương. Điều này có thể dẫn đến tử 
vong.

Giải thích:  Loét áp lực có 4 giai đoạn.

Giải thích:

• Giai đoạn 1 là một vết đỏ, tối màu trên da. 
Màu đỏ hoặc màu sắc khác không không 
phai trong vòng 30 phút sau khi loại bỏ áp 
lực trên vùng đó.

• Giai đoạn 2 là vết thương nông và lớp ở da 
có thể bắt đầu bong ra hoặc phồng rộp.

• Giai đoạn 3 là vết thương sâu; toàn bộ lớp 
da bị bong ra.

• Giai đoạn 4 là vết thương rất sâu, qua cơ và 
có thể xuống tận xương.

Hỏi:  loét áp lực hay xảy ra ở đâu nhất? 
Khuyến khích trả lời.  
Những câu trả lời quan trọng nhất:
• Xương vùng mông;
• Xương cụt;
• Cột sống
• (xương mông);

• Xương hông;
•  Vai Xương 
dẹt;

• Xương sống.
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3.  địa điểm và thời điểm cần giúp đỡ (5 phút)

Hỏi:  Nhân viên nên đưa ra lời khuyên gì cho người sử dụng xe lăn bị loét áp lực 
giai đoạn 1?

Khuyến khích t r ả lời,Củng cố (hoặc đưa ra)  câu t r ả lời đúng.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Bất cứ ai bị đau áp lực giai đoạn 1 nên:
 - loại bỏ áp lực từ khu vực đó ngay lập tức;
 - giảm áp lực cho đến khi da phục hồi hoàn toàn.

• Điều này có thể có nghĩa là nghỉ ngơi tại giường (tùy thuộc vào vị trí loét).

• Xác định nguyên nhân và giải quyết.

• Dạy người sử dụng xe lăn về vết loét áp lực và cách phòng ngừa trong tương lai.

Hỏi:  Nhân viên nên đưa ra lời khuyên gì cho người sử dụng xe lăn với cơn đau 
áp lực giai đoạn 2, 3 hoặc 4? Khuyến khích câu t r ả lời.  Củng cố (hoặc đưa ra) 
câu t r ả lời đúng.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Thực hiện theo các hành động cho giai đoạn 1.
và

• Tham khảo cách điều trị đau áp lực bởi nhân viên y tế có kinh nghiệm.

Các vết loét áp lực sẽ cần được làm sạch, băng bó và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo vết 
thương được chữa lành và không bị nhiễm trùng.

Vết thương giai đoạn 4 có thể phải phẫu thuật.
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4.  Điều gì gây nên loét áp lực? (10 phút)

Giải thích:  Ba nguyên nhân chính gây loét áp lực.
Đọc các slide.

Giải thích:  Chúng ta sẽ xem xét từng 
nguyên nhân chi tiết hơn.

Giải thích:

• Vết loét áp lực trên da do ngồi hoặc nằm 
cùng một vị trí quá lâu mà không di chuyển.

• Loét áp lực là nguyên nhân chính gây tử 
vong cho những người bị chấn thương cột 
sống.

Yêu cầu người tham gia ngồi lên tay và cảm 
nhận áp lực từ xương vùng mông.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn giữ như vậy 
trong một thời gian dài mà không di chuyển? 

Trả lời:

• Bạn sẽ sớm trở nên khó chịu vì luôn phải chịu áp lực lên cùng một bộ phận cơ thể.

Giải thích:

• Lực ma sát là kết quả của việc cọ xát liên 
tục trên da. Ví dụ, một cánh tay cọ xát 
vào bánh xe / tay vịn khi xe lăn được di 
chuyển có thể gây ra đau nhức áp lực.

• Ma sát là vấn đề đối với người dùng xe lăn 
vì họ không thể cảm thấy nó.

• Những vết bầm có thể xảy ra khi người sử 
dụng xe lăn đang chuyển hoặc di chuyển 
xung quanh trên xe lăn.
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Giải thích:

• Bào mòn là khi da đứng yên và bị kéo 
căng hoặc bị chèn ép khi cơ hoặc xương 
di chuyển.

Yêu cầu những người tham gia ngồi lên tay 
một lần nữa và di chuyển xương chậu của 
họ về phía sau. Nói với họ hãy lưu ý đến cảm 
giác khi xương ghế của họ di chuyển trên 
bàn tay của họ.

Ví dụ, khi một người sử dụng xe lăn ngồi 
trên xe lăn, da có thể bị tổn thương do bị 
bào mòn bởi xương ghế khi xương chậu di 
chuyển ngược hoặc xương sống lưng ép da 
vào chỗ tựa lưng của xe lăn.

5.  Các yếu tố gây nguy hiểm của loét áp lực (10 phút)

Giải thích:

• Cũng như ba nguyên nhân chính gây ra 
loét áp lực, một số điều làm tăng khả 
năng bị loét áp lực. Chúng được gọi là: 
các yếu tố gây nguy hiểm do loét áp lực.

Hỏi:   ai có thể đề nêu lên các yếu tố gây 
nguy hiểm do loét áp lực?

Khuyến khích trả lời.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• mất cảm giác(xúc giác giảm);
• không di chuyển được;
• đổ mồ hôi bất thường;
• chế độ dinh dưỡng không tốt và thiếu nước;
• cao tuổi;
• cân nặng:quá nhẹ/ quá nặng;

• tư thế ngồi không đúng;
• đang bị loét áp lực hoặc trước đó;
• chấn thương, vết bầm do va đập;
• nóng/ sốt;
• vết côn trùng cắn.
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Giải thích:  Các yếu tố gây nguy hiểm nhất 
cần nhớ là:

• mất cảm giác(xúc giác giảm);
• không di chuyển được;
• đổ mồ hôi bất thường;
• tư thế ngồi không đúng;
• đang bị loét áp lực hoặc trước đó;
• chế độ dinh dưỡng không tốt và thiếu 
nước;

• cao tuổi;
• cân nặng:quá nhẹ/ quá nặng. 

Giải thích:

• Yếu tố gây nguy hiểm nhất là việc ( mất cảm giác) giảm khả năng của xúc giác.
có nghĩa là một người không cảm giác được da bị chèn ép. Có nghĩa là cô ấy/ 
anh ấy không biết nên thay đổi tư thế ngồi như thế nào để giảm áp lực.

• Bất cứ ai có cảm giác, hoặc cảm thấy gì khi chạm vào vùng mông, chân của 
mình có nguy cơ bị loét áp lực.

• Hầu hết những người bị chấn thương tủy sống sẽ không có cảm giác gì từ vùng 
bị chấn thương trở xuống. Điều này có nghĩa là họ có nguy cơ bị loét áp lực. 
Những người bị chấn thương tủy sống cũng có thể không kiểm soát được ruột 
hoặc bàng quang. Nếu họ không có cách thức để xử lý, nguy cơ bị loét áp lực rất 
cao do độ ẩm tăng.
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Giải thích:

• Nhân viên dịch vụ xe lăn cần biết các 
yếu tố gây nguy hiểm do loét áp lực 
để họ có thể xác định người sử dụng 
xe lăn có nguy cơ bị loét áp lực hay 
không.

• Kiểm tra các yếu tố gây nguy hiểm do 
loét áp lực một phần không thể thiếu 
trong việc đánh giá xe lăn:
 - Bất cứ ai bị mất cảm giác có nguy cơ 
bị nguy cơ bị loét áp lực;
 - Bất cứ ai có ba hoặc nhiều yếu tố gây 
nguy hiểm đều có nguy cơ bị loét áp 
lực. 

Những khu vực để bị ảnh hưởng bởi áp lực:

 Bên hông         Sau lưng

             

6.  Làm thế nào có thể ngăn ngừa loét áp lực? (10 phút)

Giải thích:

• Nhân viên dịch vụ xe lăn có thể giúp người sử dụng xe lăn để ngăn ngừa loét áp lực.
• Tránh thời gian nằm viện dài và có sự hỗ trợ đối với những người không thể sử 
dụng xe lăn tự thân.

• Những cách sau có thể ngăn ngừa loét áp lực bao gồm .
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Giải thích: Dùng nệm giảm áp:

• Đệm giảm áp sẽ giúp giảm áp ở bàn toạ.
• Bất cứ ai có nguy cơ bị loét áp lực nên 
được sử dụng đệm giảm áp.

Giải thích:  Dáng ngồi thẳng

• Ngồi thẳng giúp phân bổ trọng lượng 
đồng đều. Điều này làm giảm áp lực dưới 
các bộ phận xương và giúp giảm loét áp 
lực.

• Dáng ngồi thẳng cũng giúp tránh tình 
trạng loét áp lực do bào mòn.

• Hãy chắc chắn rằng xe lăn vừa vặn. Điều 
này giúp người dùng xe lăn có thể ngồi 
thẳng.

• Làm cho người sử dụng hiểu rõ tại sao 
dáng ngồi thẳng lại quan trọng.

Giải thích:  Sử dụng các kĩ t huật làm giảm 
áp lực

• Thực hiện các kĩ năng giảm áp thường 
xuyên có thể ngăn ngừa việc loét áp lực.

• Chúng ta sẽ đề cập đến điều này chi tiết 
hơn sau này trong phiên này.
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Giải thích:  Ăn uống đầy đủ và uống nhiều 
nước

• Một chế độ ăn uống cân bằng với rau, trái 
cây và thịt tươi có thể giúp ngăn ngừa 
loét áp lực.

• Uống nhiều nước sẽ giúp da khỏe mạnh 
và ngăn ngừa loét áp lực.

• Nếu bạn lo lắng về chế độ ăn cho người 
ngồi xe lăn, hãy cân nhắc việc giới thiệu 
anh ấy / cô ấy với một dịch vụ có thể giúp 
ích.

Giải thích:  tránh tạo ra lực ma sát

• Hãy chắc chắn rằng xe lăn vừa vặn và 
không có cạnh thô.

• Dạy cho những người sử dụng xe lăn 
mà bị mất cảm giác không được để c bộ 
phận nào trên cơ thể họ cọ xát thường 
xuyên với xe lăn.

• Dạy người sử dụng xe lăn cẩn thận khi ra 
vào xe lăn.

Giải thích:  tránh độ ẩm

• Người sử dụng xe lăn cần được khuyến 
cáo thay quần áo ướt hoặc bẩn ngay lập 
tức và không sử dụng đệm khi nệm đang 
ướt.

• Cách thức quản lý ruột và bàng quang có 
thể làm giảm các vấn đề về độ ẩm.

• Giới thiệu người dùng xe lăn mất khả 
năng tự chũ bản thân tự chủ với dịch vụ 
có thể giúp họ. 
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VIDEO

Giải thích:  iểm tra da mỗi ngày

• Loét áp lực có thể phát triển nhanh 
chóng. Điều quan trọng là phải nhanh 
chóng xác định vị trí loét áp lực và xử lý

• Khuyến khích người dùng xe lăn có nguy 
cơ bị loét áp lực kiểm tra da mỗi ngày. Họ 
có thể tự kiểm tra bằng gương hoặc nhờ 
người nhà kiểm tra.

• Nếu họ thấy một vùng da đỏ hoặc tối 
(giai đoạn 1),nên giảm áp lực vùng đó 
ngay lập tức.

Giải thích:  Trong khi nằm hoặc ngồi, thay 
đổi tư thế thường xuyên

• Thay đổi vị trí thường xuyên giúp giảm áp 
lực.

• Ví dụ: thay đổi tư thế từ ngồi sang nằm.
• Điều này đặc biệt quan trọng đối với 
người có một số yếu tố gây nguy hiểm do 
loét áp lực đã được chữa lành gần đây.

• Những người không thể tự thay đổi vị trí 
có nguy cơ bị loét áp lực.

7.  Chứng ngôn từ người bị loét áp lực (5 phút)

Giới thiệu DVD phim về chứng ngôn từ những người bị loét áp lực.

Trình chiếu DVD.

Hỏi nếu có bất kì một câu hỏi nào khác.

8.  Những k ĩ năng giải toả áp lực (10 phút)

Giải thích:

• Người sử dụng xe lăn có thể giảm áp lực từ xương chậu trở xuống khi ngồi xe lăn.
• Người sử dụng xe lăn sẽ thực hành những kĩ năng này tùy thuộc vào sức khoẻ và 
sự cân bằng của anh ấy / cô ấy.
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• Trong chương trình đào tạo này, hai phương pháp giảm áp được dạy là uốn cong 
về phía trước và nghiêng sang một bên.

• Nhân viên dịch vụ xe lăn nên dạy cho tất cả những người sử dụng xe lăn người 
có nguy cơ bị loét áp lực ít nhất một cách để giảm áp lực.

Hoạt động

Nhóm: Yêu cầu người tham gia chia thành các cặp. 

Hướng dẫn: Cho mỗi 2 người tham gia một chiếc xe lăn.

Yêu cầu các cặp tự định vị để họ có thể nhìn thấy bạn.

Chứng minh từng phương pháp và Giải thích rằng các phương pháp 
áp dụng cho những người dùng xe lăn khác nhau.

Yêu cầu người tham gia thực hành từng phương pháp ngay sau mỗi 
lần minh hoạ. 

Giám sát: Giám sát và điều chỉnh các kĩ thuật khi cần thiết. 

Thời gian: 10 phút.

Lưu ý cho huấn luyện viên: Một số người sử dụng xe lăn giảm áp lực bằng cách nâng 
mình lên bằng cả hai tay. Để đủ lưu lượng máu quay qua da, người sử dụng xe lăn 
phải giữ vị trí này trong hai phút. Điều này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh và đặt căng 
thẳng trên vai. Ngoài ra, người dùng xe lăn phải có khả năng kiểm soát cân nặng 
cẩn thận khi ngồi xuống. Nếu họ ngồi xuống một cách khó khăn, họ có thể gây tổn 
thương da của họ. Vì lý  do này,  phương pháp này  không được dạy  trong chương 
tr ình đào tạo này.

Uốn cong về phía trước:

Một phương pháp phù

Hợp cho mọi người.

Dùng xe lăn và khuyến 
khích họ thực hành 
phương pháp này thường 
xuyên

Độc lập: người giữ thăng 
bằng và có sức khoẻ tốt.

Cần hỗ trợ: những người giữ 
thăng bằng kém và sức. Khoẻ 
kém.
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Phương pháp nằm 
nghiêng sang một bên:  
Một phương pháp phù 
hợp cho người sử dụng xe 
lăn với sức khoẻ và sự cân 
bằng hạn chế

Móc tay qua tạo lực đẩy mạnh 
hơn.

9.  Tóm lược ý  chính (3 phút)

Đọc các ý  chính.

Hỏi nếu có bất k ỳ  câu hỏi nào khác.
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A.6:  Loại xe lăn phù hợp

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối phiên này, người tham gia sẽ có thể:
 Mô tả ít nhất bốn điều làm nên một chiếc xe lăn phù hợp”;
 Xác định các bộ phận của xe lăn ảnh hưởng đến dáng ngồi;
 Giải thích cách các bộ phận khác nhau của xe lăn hỗ trợ nhu cầu cụ thể khác 

nhau của người sử dụng xe lăn;
 Xác định xe lăn phù hợp với địa hình ngoài trời / địa hình gồ ghề;
 Đề xuất xe lăn phù hợp nhất cho người sử dụng xe lăn, xem xét nhu cầu 

của anh ấy / cô ấy.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Trong phiên này:

 Slide  PPT : A.6: loại xe lăn phù hợp;
 Tài liệu hướng dẫn tham khảo;
 Sổ ghi chép cho ngườI tham gia;
 DVD: Một chiếc xe lăn phù hợp có ý nghĩa như thế nào vớI tôi;
 DVD: Xe lăn đáp ứng các nhu cầu của ngườI sử dụng;
 DVD: Xe lăn đáp ứng các nhu cầu trong môi trường xung quanh;
 Ít nhất một xe lăn mẫu cho mỗi kiểu xe lăn đã đề cập phái trên .

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phiên này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia.
 Nếu chỉ có một hoặc hai loại xe lăn khác nhau tại địa điểm tồ chức, hãy có sẵn 

một số xe lăn cùng loại, để mỗi nhóm nhỏ có xe lăn để thực hành. Nhiều kiểu 
dáng xe lăn có thể được trình bày bằng cách dán áp phích của các xe lăn khác.

 Điều chỉnh các ví dụ điển hình cho phù hợp với bối cảnh địa phương nếu 
được yêu cầu.

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Thu thập tài nguyên, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch 
phiên.

 Chọn một khu vực ngoài trời có địa hình gồ ghề (ví dụ như sỏi, cát) và đủ 
không gian để người tham gia quan sát lẫn nhau khi họ di chuyển dọc theo 
địa hình gồ ghề. Nếu trời nóng, một nơi râm mát sẽ là địa điểm lý tưởng.

 Kiểm tra tất cả các xe lăn có đang hoạt động  tốt và mỗi xe lăn có đệm.
 Điều chỉnh xe lăn để phù hợp với những người tham gia.
 Sắp xếp xe lăn gọn gàng ở phía trước phòng tập.

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Giới thiệu.
2. Định nghĩa “xe lăn phù hợp”.
3. Xác định các bộ phận của xe lăn ảnh hưởng đến dáng ngồi.
4. Xe lăn đáp ứng các nhu cầu trong môi trường xung quanh.
5. Xe lăn vừa vặn và cung cấp hỗ trợ tư thế.
6. Xe lăn đáp ứng các nhu cầu của ngườI sử dụng.
7. Tóm lược ý chính.

2
10
30
30
15
30
3

Tổng thời gian 120
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VIDEO

1.  Giải thích (2 minutes)

Giải thích:  Trong phiên này, chúng ta sẽ 
xem xét các loại xe lăn chính và một số tính 
năng khác nhau có thể tìm thấy trên xe lăn.

Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về một chiếc xe lăn 
phù hợp”.

Một chiếc xe lăn mà:

• đáp ứng nhu cầu của người dùng;
• đáp ứng môi trường của người dùng;
• phù hợp với người dùng;
• đảm bảo hỗ trợ tư thế (giúp người dùng 
ngồi thẳng);

• có thể được bảo trì và sửa chữa tại địa 
phương. 

2.  Định nghĩa “  xe lăn phù hợp”  (10 phút)

GiớI thiệu DVD:  một chiếc xe lăn có ý nghĩa như thế nào với tôi.  Trong 
đoạn phim ngắn này, một người sử dụng xe lăn giàu kinh nghiệm -  
Faustina giải thích những gì một chiếc xe lăn thích hợp có ý nghĩa với cô ấy.

trình chiếu DVD.

Hỏi nếu có bất kì một câu hỏi nào khác.

3.  Đáp ứng nhu cầu sử dụng xe lăn (30 phút)

Hỏi:  Những điều mà người sử dụng xe lăn cần phải làm trên xe lăn của họ là gì? 
Khuyến khích trả lời

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• di chuyển ra vào xe lăn (di chuyển);
• đẩy xe lăn;
• gập xe lăn khi không dùng hoặc để di chuyển xe lăn;
• thực hiện các hoạt động (ví dụ: làm việc, làm việc nhà, dành thời gian với bạn bè, đi vệ 
sinh, tắm rửa, mặc quần áo, đi qua các ô cửa, chui xuống gầm bàn).
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Giải thích:  Một chiếc xe lăn phù hợp sẽ giúp người dùng xe lăn dễ dàng làm 
những việc họ muốn. Hãy cùng xem một số tính năng của xe lăn ảnh hưởng đến 
việc người dùng có thể dễ dàng làm những việc họ muốn như thế nào.

3.1 Di chuyển 

Di chuyển ra vào xe lăn

Giải thích:  Người sử dụng ra vào xe lăn theo nhiều cách khác nhau. Ba phần tiếp 
theo nói về xe lăn ảnh hưởng đến cách mọi người ra vào xe:

Giải thích:  (nhấn vào đây  để hiển thị mũi 
tên trên mỗi bộ phận)

• phanh xe;
• tựa chân;
• tựa tay.

Giải thích:

• Tay vịn cơ động hoặc tay vịn có thể tháo 
rời theo thành ghế song song với bánh 
sau sẽ dễ dàng hơn cho những người ra 
vào xe lăn sang một bên.
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Giải thích:

• Những người đứng lên để ra vào xe lăn 
cần có tay vịn để giúp họ đứng lên.

• Chỗ để chân có thể di chuyển rất hữu ích 
cho những người đứng lên để ra khỏi xe 
lăn.

• Những người muốn di chuyển xuống sàn 
có thể thích xe lăn có chỗ để chân cơ 
động.

Giải thích:

• Phanh rất quan trọng đối với tất cả người 
dùng xe lăn. Chúng rất cần thiết để giữ 
cho xe lăn đứng yên trong khi người dùng 
ra vào.

3.2 Đẩy xe lăn

Giải thích: Các bộ phận của xe lăn ảnh hưởng đến mức độ người dùng có thể đẩy là:

Giải thích:  (nhấp vào để thấy  các mục)

• Tựa tay;
• Tựa lưng;
• Vành đẩy;
• Tay cầm;
• Trọng lượng tổng thể của xe lăn cũng có 
thể ảnh hưởng hiệu quả đẩy của xe lăn.
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Giải thích:

• Để chạm được vành đẩy để đẩy thoải 
mái, người sử dụng xe lăn cần vươn tay 
qua tay vịn một cách thoải mái.

• Người sử dụng xe lăn trong slide này khó 
chạm tới vành đẩy vì tay vịn quá cao.

Giải thích:

• Chiều cao của tựa lưng có thể ảnh hưởng 
đến việc đẩy xe lăn dễ dàng .

• Nếu tựa lưng quá cao, người dùng xe lăn 
khó có thể di chuyển tay và vai để đẩy.

• Người sử dụng xe lăn trong slide này sẽ 
cảm thấy khó khăn khi tự đẩy mình vì tựa 
lưng cao.

Giải thích:

• Khi tựa lưng thấp hơn, người sử dụng xe 
lăn có thể tự do di chuyển vai để đẩy.

• Đối với người sử dụng xe lăn có thể ngồi 
và giữ thăng bằng tốt, đây là một tựa lưng 
có chiều cao lý tưởng.

Giải thích:

• Đối với người dùng xe lăn đẩy bằng tay - 
việc họ dễ dàng tiếp cận bánh xe (vành 
đẩy) ảnh hưởng đến việc họ dễ dàng đẩy 
như thế nào.

• Người phụ nữ này được minh hoạ cách 
đẩy xe lăn từ giữa. Chú ý cách cô ấy có 
thể dễ dàng tiếp cận các bánh xe (đẩy 
vành).
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Giải thích:

• Theo hướng dẫn, bánh xe phía sau phải 
được định vị sao cho khi người sử dụng 
xe lăn giữ đỉnh của vành đẩy khuỷu tay 
của họ bị uốn cong ở 90 độ.

• Nếu các bánh xe lùi xa hơn, rất khó để 
chạm đến vành đẩy. Do đó sẽ mất nhiều 
sức hơn để đẩy.

Giải thích:

• Một số xe lăn có vị trí bánh sau điều 
chỉnh được.

• Vị trí của bánh sau ảnh hưởng đến việc 
đẩy xe lăn vào bánh xe dễ dàng như thế 
nào.

• Kỷ thuật nhỏng bánh xe rất hựu ích khi 
đi trên mặt đất gồ ghề hoặc lên xuống lề 
đường.

• Nếu bánh đẩy được đặt về phía trước, xe 
lăn sẽ dễ đẩy hơn.khi bánh đẩy ở vị trí 
hiện tại thì việc thực hiện một cú nhỏng 
bánh xe sẽ khó khăn hơn.

Giải thích:

• Một số người sử dụng xe lăn đẩy bằng 
chân.

• Để đẩy hiệu quả theo cách này, người dùng 
cần có khả năng ngồi với xương chậu được 
hỗ trợ tốt bởi tựa lưng và bàn chân song 
song với sàn.

• Đối với những người dùng này, chiều cao 
của ghế so với sàn (có tính đến đệm) là rất 
quan trọng.

• Chỗ để chân cơ động cũng rất cần thiết.
• Một số người dùng đẩy bằng chân có 
thể thích khay hoặc tay vịn để họ có thể 
nghiêng về phía trước trong khi đẩy. 
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Giải thích:

• Một chiếc xe lăn nặng cần nhiều năng lượng hơn để đẩy. Nếu xe lăn được thiết kế tốt, và 
cân bằng tốt, ảnh hưởng của trọng lượng có thể không quá tệ.

• Trọng lượng của xe lăn đặc biệt quan trọng đối với trẻ em. Nếu xe lăn nặng có thể khiến 
trẻ khó kiểm soát. 

Giải thích:

• Một số người sử dụng xe lăn không thể tự 
đẩy và cần được hỗ trợ.

• Những người sử dụng xe lăn khác có 
thể tự đẩy mình hầu hết thời gian, thỉnh 
thoảng cần giúp đỡ. Ví dụ: để đi lên và 
xuống, hoặc đi trên các bề mặt gồ ghề.

• Tay đẩy chắc chắn sẽ giúp người dễ dàng 
hỗ trợ. Đối với người dùng là trẻ em, tay 
đẩy cao sẽ dễ dàng hơn cho người lớn khi 
đẩy xe lăn.

3.3 Gấp xe lăn

Giải thích:  Một chiếc xe lăn có thể gấp được rất hữu ích cho việc lưu trữ hoặc vận 
chuyển. Xe lăn được gấp theo hai cách.

Giải thích:

• Xe lăn có khung gấp chéo để cả hai bên 
khớp với nhau. Đôi khi có thể tháo rời các 
bánh xe.

• Xe lăn có thể gập lại có thể hữu ích cho 
người dùng xe lăn cần ’ép xe qua các ô 
cửa hẹp.

• Để vận chuyển xe lăn, một số người thích 
xe lăn gấp.

• Một bất lợi với một số khung gấp chéo 
là cơ chế gấp có thể yếu đi, tạo cảm giác 
mất ổn định, gây khó khăn hơn khi đẩy. 
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Giải thích:

• Một số xe lăn khung cứng cũng có thể 
gấp được. Phần tựa lưng gập xuống về 
phía ghế và bánh sau sẽ bật ra.

• Cả khung cứng và xe lăn khung chéo đều 
có ưu điểm và nhược điểm riêng. lựa 
chọn tốt nhất sẽ phụ thuộc vào lối sống 
của người sử dụng xe lăn, cách họ chuyển 
vào và ra khỏi phương tiện giao thông và 
sở thích cá nhân của họ. 

Sinh hoạt

Nhóm: 3 người/nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm tìm ra cách gấp mỗi chiếc xe lăn khác nhau trong 
phòng.

Giám sát: Kiểm tra mọi người xem có thể gấp và mở ra loại xe lăn được không.

Điều chỉnh phương pháp nếu cần thiết. 

Thời gian: Trong thòi gian 5 phút Yêu cầu mỗi nhóm tìm ra cách gấp mỗi chiếc xe 
lăn trong phòng.

3.4 Thực hiện các sinh hoạt

Giải thích:  Có một số tính năng của xe lăn ảnh hưởng đến việc người dùng xe lăn 
có thể thực hiện các hoạt động dễ dàng như thế nào. Chúng ta đã nói về một số 
tính năng. Ví dụ, việc người dùng đẩy xe lăn dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến việc họ có 
thể dễ dàng tham gia các hoạt động như thế nào. Dưới đây là một số ví dụ khác.

Giải thích:

• Chiều dài tổng thể của xe lăn có thể ảnh 
hưởng đến việc sử dụng dễ dàng hay 
khó khăn trong không gian nhỏ.

• Chiều dài là từ điểm cuối phần sau đến 
điểm đầu của phần trước.

Hỏi người tham gia xe lăn nào chiều dài 
tổng thể dài nhất trong phòng?
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VIDEO

Giải thích:

• Tay vịn cao có thể khiến người dùng khó 
di chuyển gần bàn làm việc.

Giải thích:  Điều quan trọng cần nhớ là phải suy nghĩ về những gì người dùng cần 
làm khi lựa chọn xe lăn phù hợp nhất cho bản thân.

Giới thiệu DVD:  Đáp ứng nhu cầu sử dụng xe lăn.

Yêu cầu người tham gia theo dõi đoạn phim, để xem các tính năng khác 
nhau của xe lăn giúp những người trong DVD thực hiện công việc và hoạt 
động của họ như thế nào. Giải thích chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sau 
khi xem hết đoạn phim.

Trình chiếu DVD.

Giải thích:  trong DVD là nhiều người sử dụng các loại xe lăn khác nhau trong sinh 
hoạt hằng ngày của họ, Hỏi:  những sinh hoạt đó là gì?

Câu trả lời bao gồm:

• làm việc (trong văn phòng, siêu thị, xưởng bọc);
• nhảy múa;
• ra vào xe;
• đi dạo (với mẹ và chó);
• chơi bóng rổ. 

Hỏi:  Một số tính năng của xe lăn đã giúp Roger thực hiện công việc của mình trong 
siêu thị như thế nào? Khuyến khích câu rả lời (xin ghi chú dành cho huấn luyện 
viên bên dưới)).

Hỏi:  Ai đó có thể đưa ra một ví dụ khác từ video về cách các tính năng của xe lăn 
rất phù hợp với nhu cầu của người sử dụng xe lăn không? Khuyến khích câu trả 
lời – nhắc nhở mọi người về những người khác nhau trong clip và chiếu lại nếu 
cần.

Hỏi:  có ai có thể đưa ra một ví dụ khác không? Khuyến khích câu trả lời
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Lưu ý cho những người đào tạo:

• Không nhất thiết để xem lại cho từng người sử dụng sẽ lăn;

• Những lưu ý được cung ứng bên dưới cho những người sự dụng xe lăn;

Người sử 
dụng xe lăn 

Những hoạt động 
đang diễn ra 

Những đặc điểm của xe lăn mang đến sự hỗ trợ

Roger Đang làm việc tại 1 
siêu thị; tại kệ vớ.

• Chiều dài tổng thể ngắn – hỗ trợ anh ấy để tiến 
gần để những cái kệ và xoay chiếc xe lăn của anh 
trong những khoảng không gian nhỏ.

• 2 bánh trước được đặt trong 1 trí tốt cho việc 
đầy về phía trước và hạ thấp phần tự lưng (Roger 
không cần hỗ trợ để nâng cao hơn) giúp dễ dàng 
cho Roger đi chuyển về phía trước 1 cách hiệu quả.

• Không có tựa tay – dễ dàng hơn cho Roger đặt để 
vật dụng lên đùi và di chuyển 1 cách năng động 
hơn.

Ruan Đang đi bộ với mẹ 
và con chó của 
mình.

• Đẩy tay nắm - ở 1 độ cao tốt để mẹ giúp đẩy.
• Xe lăn của Ruan có thêm phần hỗ trợ tư thế (không 
cần thiết phải hiểu chi tiết) giúp anh ấy để ngồi 1 
cách an toàn và thoải mái. 

James  
và các bạn 
cùng nhóm

Đang chơi bóng rổ 
trên xe lăn.

James và các bạn còn lại trong nhóm đã sử dụng 
xe lăn thể thao chuyên dụng. Những đặc điểm bao 
gồm:

• 2 bánh xe sau được đặt ở 2 góc cách nhau (gia tăng 
sự kiên cố cho xe);

• Bánh xe sau mỏng (giúp gia tăng tốc độ);
• 2 bánh xe nhỏ trước (giảm trọng lượng và gia tăng 
tốc độ);

• Dây đeo cho phần đùi và bắp chuối – giúp cung 
ứng tính kiên cố và an toàn cho người sử dụng xe 
lăn;

• Hạ thấp phần tựa lưng – cho phép có thêm nhiều 
khoảng trống cho việc di chuyển trong khi chơi thể 
thao;

• Bánh xe sau được đặt ở trí tốt cho việc di chuyển 
về phía trước.

Mark Đang làm việc ở 1 
xưởng bàn ghế.

Mark có thể đẩy xe về phía trước với 1 bàn chân – 
điều đó có nghĩa anh ấy.

• Xe lăn có khả năng này thông qua việc không cần 
có phần tựa chân. 
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Dawid và Pinky Đang làm bảo vệ 
cho 1 siêu thị.

• Cả 2 đều có chiều dài tổng thể bánh xe rất ngắn – 
giúp họ di chuyển xung quanh cửa hàng.

• Cả 2 đều di chuyển trên chiếc xe lăn tự lập – tuy 
nhiên, Dawid sử dụng bánh sau; Pinky sử dụng xe 
lăn điện. 

Faizel Đang làm việc ở văn 
phòng.

• Bánh sẽ trước được lắp đặt tốt cho việc di chuyển 
về phía trước.

• Phần tự lưng thấp vừa đủ thuận tiện cho việc di 
chuyển vai. Tuy nhiên, chiều cao cũng vừa đủ để 
cung ứng sự hỗ trợ chính xác.

• Sử dụng găng tay đẩy – giúp anh ấy trong việc đẩy 
bánh sau và vành xe dễ dàng hơn.

• Không có phần tay vịn – giúp Faizel dễ dàng trong 
việc đẩy xe dưới bàn làm việc.

Keith  
(xe lăn 3 bánh) 
và Ralph (xe lăn 
4 bánh)

Đang làm việc ở 1 
xưởng lắp ráp xe 
lănWork in a.

• Ralph và Keith: Không có tay vịn – dễ dàng làm 
việc với các dụng cụ tại nơi làm việc, dễ dàng để 
mang đồ để trên đùi.

• Xe lăn 3 bánh của Keith cho phép anh ấy tiến gần 
hơn đến những đồ vật anh cần lấy.

• Ralph có 1 xe lăn với chiều dài tổng thể ngắn, cho 
phép anh ấy làm việc dễ hơn với các bề mặt.

• Ralph và Keith: Bánh xe trước được lắp đặt ở vị trí 
tốt cho việc di chuyển về phía trước và phần tựa 
lưng thấp mang đến nhiều không gian cho việc di 
chuyển. 

Ryan Ra và vào xe ô tô. • Xe lăn của Ryan có thể gấp lại và bánh xe sau có 
thể tháo rời nhanh chóng – giúp anh ấy có thể tự 
nâng xe và đặt vào xe ô tô. Nếu không có đặc điểm 
này anh ấy có thể không ra và vào xe ô tô tự lập 
được.

Jenee Nhảy múa. • Xe lăn có chiều dài ngắn – giúp cô ấy có thể xoay 
những vòng xoay nhỏ.

• Chiều dài thổng thể ngắn – giúp cải thiện việc xoay 
xe.

• Phần tựa lưng thấp mang đến nhiều không gian 
cho việc di chuyển.

• Thanh chống đẩy– giúp ngăn xe lăn không bị đẩy 
lùi về sau (điều thường xảy ra với những xe có 
chiều dài thổng thể ngắn).
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4.  Đáp ứng môi trường của người sử dụng xe lăn (30 phút)

Giải thích:  Các loại xe lăn các nhau thì phù hợp với những môi trường khác nhau. 
Những đặc điểm chính tác động đến cách bận hành của xe lăn trong 1 môi trường 
khác nhau gồm có:

• Khoảng cách giữa bánh xe trước và sau;
• Đường kính và chiều rộng của bánh xe.

Một số ví dụ:

Giải thích:

• Khoảng cách giữa bánh xe trước và sau 
là quan trọng. 

• Khi bánh xe trước và sau xa nhau nhiều 
thì sẽ được gọi “chiều dài tổng thể dài”. 

• Còn khi bánh xe trước và sau gần nhau 
thì sẽ được gọi “chiều dài tổng thể 
ngắn”.

Giải thích:

• Xe lăn có chiều dài tổng thể dài sẽ kiên cố và ít khả năng lật về phía trước hơn.
• Xe lăn có chiều dài tổng thể dài sẽ tốt cho người sử dụng dành hầu hết thời gian ngoài trời 
và di chuyển trên những bề mặt khó hoặc không bằng phẳng.

• Xe lăn 3 bánh là 1 ví dụ cho loại xe lăn 
cho chiều dài tổng thể dài. Loại này 
thường rất kiên cố và phù hợp cho môi 
trường ngoài trời với những địa hình gồ 
gề. 

• Xe lăn 3 bánh không phù hợp với tất cả 
mọi người. 

• Ví dụ: Một xe lăn ba bánh có thể không 
phù hợp với người hay đứng lên để 
chuyển vào và ra khỏi xe lăn khi chỗ 
gác chân được cố định và thanh xà phía 
trước có thể gây trở ngại. 
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• Xe lăn bốn bánh với chiều dài tổng thể 
dài cũng có thể được sử dụng hiệu quả 
trên bề mặt không được bằng phẳng.

• Qua ví dụ này, bánh xe trước ở phía dưới 
thay vì phía sau chỗ gác chân. Việc này 
làm cho xe lăn có chiều dài tổng thể dài 
hơn và giúp xe kiên cố hơn.

Giải thích:

• Xe lăn với chiều dài tổng thể ngắn hơn sẽ phù hợp hơn ở những bề mặt bằng phẳng và 
trơn tru một cách hợp lý. 

• Xe lăn với chiều dài tổng thể ngắn dường như có thể dễ hơn trong việc đẩy về phía trước 
nếu đang đi xuống dốc, hoặc nếu nếu bánh xe trước và vào phần đường gồ gề. 

Giải thích:

• Đây là một ví dụ của một loại xe lăn 
chỉnh hình với chiều dài tổng thể ngắn.

• Loại xe lăn này sẽ không dễ dàng để được 
đẩy qua những địa hình khó khăn.

Giải thích:

• Xe lăn với chiều dài tổng thể ngắn thường 
là sự lựa chọn cho người dành nhiều thời 
gian trong nhà.
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Giải thích:

• Loại xe lăn bốn bánh ‘năng động’ thường 
có chiều dài tổng thể ngắn.

• Một số người sử dụng xe lăn với việc 
thông thạo những kỹ năng linh hoạt xe 
lăn có thể sử dụng hiệu quả những xe lăn 
có chiều dài tổng thể ngắn trên những 
bề mặt không bằng phẳng – ví dụ bằng 
việc giữ thăng bằng trên bánh sau để 
đi xuống dốc và qua những bề mặt khó 
khăn.

Giải thích:

• Bánh xe càng to thì càng dễ dàng để 
đẩy xe qua những địa hình không bằng 
phẳng và chướng ngại vật như đá và cây 
cối.

• Bánh xe sau và trước lớn giúp ngăn chặn 
việc lún vào bề mặt cát hoặc bùn lầy. 

• Bánh xe sau kích thướt tiêu chuẩn 24 
inch. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, bánh xe 24 
inch khó để tìm. Vì lý do này, một số nhà 
sản xuất làm những xe lăng với bánh 26 
inch. 

• Xe lăn dành cho trẻ em thường có bánh 
từ 20 hoặc 22 inch. 

• Bánh xe trước và sau có thể cần bơm đầy hơi (lốp khí nén) hoặc loại bánh đặc.
• Loại lốp khí nén cần được bơm đầy để có thể hoạt động tốt. 
• Ở một số địa điểm, việc thủng lốp là thông thường. Những người sử dụng ở những khu 
vực này có thể cần tự sửa xe hoặc có thể dễ dàng tìm thấy người sửa những lốp thủng. 

• Bánh xe đặc có thể là sự lựa chọn tốt nhất. Những chiếc bánh đặt không cần bơm lên 
và cũng không thể thủng. Tuy nhiên, băng qua những bề mặt gồ gề, bánh đặc có thể 
mang đến cảm nhận “cứng” cho người sử dụng. 

• Không phải bất kỳ loại bánh đặc nào cũng có thể sử dụng ngoài trời trong một thời 
gian dài. Những chiếc bánh đặc kém chất lượng có thể “ tách” vành của bánh xe ra.

• Có 2 loại bánh đặc:
 – Bánh đặc cao su – nặng, hơi cứng, và có thể rất bền nếu có chất lượng tốt.
 – Bánh chất liệu PU – nhẹ. Tuy nhiên, nếu không phải loại có chất lượng tốt, loại bánh 
này cũng nhanh chóng bị mòn và trở nên không sử dụng được.



81

VIDEO

Giới thiệu đoạn DVD:  Tiếp xúc với môi trường của người sử dụng xe lăn.

Hỏi participants to watch closely, to see the different features of 
wheelchairs that help the people to be mobile in different environments. 
Những người tham gia cần xe kỹ để thấy những đặc điểm khác biệt của 
những chiếc xe lăn trong việc giúp đỡ cho người sử dụng trở nên linh hoạt 
hơn trong những kiểu môi trường khác nhau. Giải thích ta sẽ cùng thảo 
luận sau khi xem.

Trình chiếu đoạn DVD.

Hỏi Nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Giải thích:  Trong đoạn DVD này có một số những người sử dụng xe lăn di chuyển ở 
những địa hình khác nhau bao gồm trong nhà, ngoài trời, trên những đoạn đường 
thẳng hoặc băng qua những bề mặt khó khăn/ bùn lầy.

Hỏi:  2 người sử dụng xe lăn – Venlamaranty và Sione băng qua bề mặt bùn lầy và 
khó khăn. Vậy đặc điểm nào của xe đã giúp họ di chuyển 1 cách dễ dàng?

Đáp:

• Loại xe lăn 3 bánh – giúp mang đến sự kiên cố trong những địa hình không bằng phẳng.
• Bánh trước lớn – giúp lăn qua những chướng ngại vật và ít bị lún trong địa hình cát/ 
bùn.

• Bánh sau lớn thuận tiện cho việc di chuyển – giúp việc đẩy xe dễ dàng hơn. 

Hỏi:  Jean, ai đã nấu ăn trong nhà bếp cùng với Jacques – huấn luyện viên đang 
làm việc ở phòng tập thể hình – cả 2 đều ở trong nhà. Vậy đặc điểm nào của xe lăn 
đã giúp việc di chuyển xung quanh nhà dễ dàng hơn?

Đáp án bao gồm:

• Chiều dài tổng thể và chiều dài tổng thể của xe ngắn.
• Loại xe có bánh trước nhỏ và mỏng sẽ giúp việc di chuyển trên các bề mặt bằng phẳng 
một cách dễ dàng. 

Hỏi:  Một người sử dụng xe lăn (Lalithamma)  đang di chuyển ngoài trời.  Đoạn 
đường cô ấy đang di chuyển rất  bằng phẳng; tuy nhiên cô ấy cần băng qua  một 
bề mặt ống cống. Vậy đặc điểm nào của xe đã giúp cô ấy thực hiện việc này dễ 
dàng hơn?



XE LĂN
CẨM NANG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

82

Cấp độ cơ bản

Đáp án bao gồm:

• Loại xe lăn bốn bánh có chiều dài tổng thể dài – sẽ mang đến sự kiên cố tốt (cũng 
giúp Lalithamma mang theo nước)

• Bánh xe trước to.
• Bánh sau lớn thuận tiện cho việc di chuyển – giúp việc đẩy xe dễ dàng hơn. 

Sinh hoạt nhóm nhỏ

Các nhóm: Mời mọi người đến khu vực có địa hình khó khăn với ba loại xe lăn 
khác nhau

Hướng dẫn: Nhắc nhở những người tham gia về những quy tắc an toàn: không 
được đứng lên phần gác chân, cẩn trọng giữa những ngón tay với găm 
và phanh xe; nếu di chuyển xe lên hoặc xuống dốc, cần phải có một 
người hỗ trợ trong trương hợp xe ngã ra sau.

Yêu cầu 2 người tình nguyện:

• Yêu cầu một người tình nguyện chọn 1 xe lăn họ nghĩ là dễ dàng nhất 
cho việc di chuyển qua những địa hình khó khăn;

• Yêu cầu người tình nguyện còn lại chọn 1 xe lăn mà họ nghĩ sẽ khó 
nhất để di chuyển qua địa hình khó khăn;

• Yêu cầu mỗi người tình nguyện di chuyển qua địa hình khó khăn 
khoảng 5 mét và quay trở lại;

• Lặp lại lượt di chuyển này với 2 người khác cho đến khi mọi người 
đều luân phiên nhau.

Người điều 
phối:

Đảm bảo sinh hoạt này được thực hiện một cách an toàn. Những người 
tham gia không được khuyến khích để đua xe vì có thể gây nguy hiểm.

Thời gian: 20 phút

Phản hồi: Hỏi: Loại xe lăn nào được chứng minh là dễ nhất để di chuyển qua địa 
hình khó khăn?

• Tại sao? Khuyến khích những người tham gia để suy nghĩ về kích 
thướt và chiều rộng của bánh xe; chiều dài tổng thể; dễ dàng sử dụng 
bánh xe để đẩy, độ cao của phần dựa lưng.

Giải thích: Một số người tham gia có thể thấy việc này dễ hơn những 
người khác, nếu họ may mắn đủ để chọn chiếc xe vừa vặn với họ!
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5.  Cung cấp hỗ trợ định hình tư thế phù hợp (15 phút)

Giải thích:

• Mỗi người sử dụng xe lăn đều có tất cả các kích cỡ cơ thể khác nhau. Xe lăn phải 
phù hợp với người sử dụng một cách chính xác để được cung cấp hỗ trợ thích 
hợp. May mắn thay, nhiều xe lăn có một loạt nhiều kích cỡ, hoặc có điều chỉnh 
kích thước. Việc đảm bảo những chiếc xe lăn này phù hợp với người dùng hơn 
nếu chỉ có một kích thước có sẵn sẽ dễ dàng hơn.

• Các thành phần hoặc tính năng sau đây của xe lăn sẽ ảnh hưởng đến mức độ 
phù hợp và mức độ có thể giúp người dùng ngồi thẳng.

Chỗ ngồi

Hiển thị trang chiếu:  Cũng chỉ ra các tính năng trên xe lăn trong phòng.

Giải thích:

• Ghế xe lăn có thể là loại đệm (có dây) nâng 
(sling) hoặc đệm cứng (solid).

• Ghế đệm cứng (solid) có thể được làm từ gỗ 
hoặc nhựa. Ghế ngồi chắc chắn phải luôn có 
đệm lót phía trên.

• Ghế đệm nâng (hiển thị trong trang chiếu) 
thường được làm từ vải bố.

• “Kích thước” của một chiếc xe lăn thường 
được mô tả bằng chiều rộng của ghế. 

Giải thích:

• Ghế đệm nâng (sling) được làm từ vải và 
thường được may vào mỗi bên của đệm.

• Ghế đệm nâng chất lượng kém sẽ xẹp và 
chùng xuống nhanh hơn. Ghế không cung 
cấp hỗ trợ tốt cho người dùng.

• Trong trang trình chiếu này, người sử 
dụng xe lăn không thể ngồi thẳng vì ghế 
không hỗ trợ tốt, làm cho anh ta khó ngồi 
thẳng.
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Giải thích:

• Đệm ngồi mang đến sự thoải mái và giúp 
giảm lực tỳ đè.

• Đệm ngồi cũng có thể giúp ngăn người sử 
dụng xe lăn tránh ngồi cong lưng sai tư 
thế.

• Chúng tôi sẽ nói về đệm chi tiết trong 
phần tiếp theo.

Giải thích:

• Tựa lưng có thể là loại có dây nâng hoặc 
cứng. Tất cả các tựa lưng cứng nên có 
một tấm lót/tấm đệm.

• Mỗi xe lăn đi kèm với chiều cao tấm tựa 
lưng khác nhau. Một số xe lăn có chiều 
cao tựa lưng có thể điều chỉnh. Chiều cao 
tựa lưng chính xác cần phải được chọn 
cho mỗi người dùng. Điều này sẽ được 
thảo luận sau.

• Một số xe lăn cũng có góc điều chỉnh trên 
tựa lưng. 

Giải thích:

• Tựa chân giúp hỗ trợ người dùng. Tựa 
chân được điều chỉnh chính xác là rất 
quan trọng. Vì lý do này, độ cao của tựa 
chân thường được điều chỉnh.

• Một số tựa chân cũng có thể được điều 
chỉnh bằng các góc và khoảng cách xa xe 
lăn.

Giải thích:

• Tay vịn cũng có thể được sử dụng để 
cung cấp hỗ trợ.

• Một số tay vịn có thể điều chỉnh độ cao.
• Nếu không, đôi khi chúng có thể được 
sửa đổi để cung cấp thêm hỗ trợ cho 
người dùng.
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6.  Kết hợp xe lăn phù hợp với nhu cầu của người sử dụng (30 phút)

Sinh hoạt

Chia nhóm: Chia hai đến ba người trong mỗi nhóm.

Hướng dẫn:  Yêu cầu mỗi nhóm:

• đọc các câu chuyện của người dùng ở bản ghi chép trong sổ ghi chép 
của họ;

• thảo luận về những chiếc xe lăn có sẵn nào là phù hợp nhất với từng 
nhu cầu của người dùng và tại sao;

• viết ra câu trả lời của họ.

Theo dõi: Theo dõi các nhóm và hỗ trợ nếu cần thiết.

Thời gian: Cho phép 20 phút và 10 phút để phản hồi.

Phản hồi: Từng đợt một, yêu cầu mỗi nhóm tiến lên và:

• cho một người sử dụng phát biểu lựa chọn loại xe lăn có sẵn cho 
người dùng mà họ nghĩ sẽ phù hợp nhất với người dùng đó;

• cung cấp ít nhất ba lý do tại sao họ nghĩ rằng đây là sự lựa chọn phù 
hợp nhất;

• hỏi những người tham gia còn lại nếu họ đồng ý với quyết định của 
nhóm phát biểu.

• (Cho phép 2 phút 3 mỗi phản hồi).
Vào cuối phản hồi, hãy nhắc nhở người tham gia rằng quyết định của 
họ là một khuyến nghị được thảo luận với người sử dụng xe lăn. Quyết 
định cuối cùng là của người sử dụng xe lăn.

Câu chuyện người dùng Bài học rút ra

Bảo sống ở một làng quê. Anh là một người bị cắt cụt 
tới hai bên trên đầu gối. Trước khi gặp tai nạn, anh ta đã 
điều hành một cửa hàng trên con đường chạy qua làng 
của mình, bán đồ tạp hóa nói chung. Bây giờ anh ta chỉ 
có thể đến cửa hàng với sự giúp đỡ, vì con đường dẫn 
từ làng của anh ta đến đường lộ cách xa (gần 1 km), gập 
ghềnh và thường lầy lội. Điều này đã gây khó khăn cho 
anh ấy và gia đình để duy trì cho cửa hàng hoạt động.

Cách đây rất lâu, anh đã nhận được một chiếc xe lăn 
theo kiểu chỉnh hình. Ghế bị rỉ sét và bọc ghế đã bị rách. 
Các bánh xe dưới chân rất nhỏ, và bánh xe phía sau 
rất mỏng và bị mòn. Anh ta không thể đẩy chiếc xe lăn 
này dọc theo đường ray từ túp lều của mình đến làng, 
vì những bánh xe rất khó để lăn trên đường đi. Anh ấy 
muốn có thể tự mình đến cửa hàng, để không dựa vào 
vợ hoặc người khác giúp đỡ nữa.

• Bao cần một chiếc xe lăn có thể 
được đẩy một cách độc lập trên 
mặt đất xốp và gồ ghề.

• Lối đi thích hợp với các bánh xe 
để đẩy là rất quan trọng.

• Hỗ trợ tư thế tốt sẽ giúp anh ta, 
vì anh ta sẽ ngồi một thời gian 
dài trên xe lăn mỗi ngày tại cửa 
hàng của mình.

• Khi có sẵn xe ba bánh, các huấn 
luyện viên có thể chỉ ra rằng 
xe ba bánh có thể là phương 
tiện di chuyển rất hiệu quả cho 
người sử dụng xe lăn có thể 
trạng tốt và cần phải di chuyển 
quãng đường dài hơn. 
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Câu chuyện người dùng Bài học rút ra

Amanthi 24 tuổi và sống cùng gia đình tại một 
thị trấn nhỏ. Cô ấy gặp một tai nạn xe hơi khi 
cô ấy 18 tuổi và trở thành một người bị khuyết 
tật các chi dưới. Amanthi gần đây bị loét tỳ đè, 
phải mất sáu tháng để chữa lành.

Cô ấy có một chiếc xe lăn chỉnh hình, nhưng 
nó không hỗ trợ tốt và làm cô ấy mệt mỏi. Xe 
không có đệm. Amanthi nghĩ rằng đây có lẽ là 
lý do tại sao cô ấy bị loét điểm tỳ.

Amanthi đã được mời tham dự một khóa học 
thư ký và muốn đi. Tuy nhiên, cô lo lắng rằng 
mình sẽ không thể ngồi cả ngày trên chiếc xe 
lăn hiện tại. 

• Amanthi cần một chiếc xe lăn giúp 
cô chuyển dễ dàng, hỗ trợ tư thế tốt 
và có đệm giảm lực tỳ đè.

• Một chiếc xe lăn có thể lắp vừa một 
chiếc bàn là rất quan trọng.

• Kích thước của bánh xe nhỏ phía 
trước phụ thuộc vào loại đường cô 
sẽ đi.

Phillip năm nay 62 tuổi và sống trong một cộng 
đồng đảo nhỏ. Sáu tháng trước, ông bị đột quỵ. 
Ông trở về nhà sau một tháng nằm viện mà 
không có xe lăn. Ông ta đã nằm trên giường hoặc 
ngồi trên ghế trước hiên nhà.

Phillip không thể di chuyển cánh tay trái hoặc 
chân trái của mình. Tuy nhiên, ông ấy đang trở 
nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày và giờ có thể đứng 
thẳng với sự giúp đỡ từ một thành viên trong gia 
đình. Ông ấy đang tập thể dục cánh tay phải, và 
rất muốn có một chiếc xe lăn để ông ấy có thể di 
chuyển linh hoạt hơn và ít phụ thuộc hơn vào gia 
đình. Ông ấy muốn có thể di chuyển xung quanh 
ngôi nhà nhỏ của mình, tất cả đều trên mặt 
đường bằng phẳng, và xung quanh cộng đồng địa 
phương của anh ấy. Địa thế lại rất nhiều cát. Một 
trong những đứa cháu của ông sở hữu một chiếc 
ô tô và nói rằng ông sẽ đưa ông ra ngoài nếu ông 
có một chiếc xe lăn. 

• Philip cần một chiếc xe lăn cho phép 
ông di chuyển với tư thế đứng thẳng. 
Miếng tựa chân chống lật có thể xoay 
sẽ giúp việc này dễ dàng thực hiện 
hơn.

• Bánh xe trước lớn hơn và bánh sau 
dày sẽ giúp việc di chuyển xung 
quanh cộng đồng của ông ấy dễ dàng 
hơn..

• Ông ấy có thể tự đẩy xe lăn ở khoảng 
cách ngắn bằng tay và chân phải - vì 
vậy chiều cao của ghế xe lăn (có đệm) 
nên cho phép ông ta ngồi bằng hai 
chân trên sàn.

• Một chiếc xe lăn có thể gập chéo, 
hoặc một chiếc trong đó phần tựa 
lưng gập xuống và bánh sau bật ra, sẽ 
giúp anh ấy đi lại dễ dàng hơn trong 
chiếc ô tô của cháu mình. 

Sabina 56 tuổi và sống trong một cộng đồng đảo 
nhỏ. Sau khi sinh đứa con thứ tư cách đây nhiều 
năm, bà đã mất hầu hết việc sử dụng đôi chân 
của mình. Bà ấy có thể đứng một chút, nhưng 
không thể đi. Bà ấy chưa bao giờ có một chiếc xe 
lăn.

Sabina sống trong một ngôi làng nhỏ gần biển 
- và mặt đất xung quanh nhà bà và ngôi làng thì 
gồ ghề và đầy cát. Bà dành thời gian của mình 
để giúp chăm sóc các cháu của mình, nấu ăn và 
dệt. Không có phòng nào trong nhà có một chiếc 
xe lăn, nhưng nó có thể được cất giữ bên dưới, vì 
nhà của cô ấy được nâng lên thành nhà sàn.

• Sabina cần một chiếc xe lăn, bà ấy có 
thể dễ dàng di chuyển trên đất cát và 
gồ ghề. Bánh xe lớn phía trước sẽ rất 
quan trọng.Khoảng cách xa từ trục 
bánh trước tới bánh sau sẽ giúp ổn 
định xe lăn.

• Bởi vì bà ấy có thể đứng, bà ấy có 
thể thích tựa chân thích hợp để di 
chuyển ra đường để có thể đứng lên 
di chuyển lên và xuống xe lăn.

• Ghế nên chắc chắn và có sức chịu, 
phù hợp với lối sống ngoài trời.
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7.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc các điểm chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.

A.7:  Đệm lót

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Vào cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 liệt kê các lợi ích của đệm cho người sử dụng xe lăn;

 kể tên các loại đệm khác nhau có sẵn tại địa phương;

 giải thích thế nào là “đệm giảm lực tỳ đè”;

 trình bày cách kiểm tra đệm giảm lực tỳ đè đang có tác dụng;

 giải thích rằng việc thêm bọt xốp “nâng” vào đệm giảm lực tỳ đè có tác dụng hay 
không.

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 L
IỆ
U

Cho bài học này:

 Trang trình chiếu: A.7 Đệm lót;

 Tài Liệu Tham Khảo (Trang 29);

 Sổ ghi chép dành cho người tham gia (Trang 21);

 DVD: Trình bày kiểm tra lực tỳ đè;

 Một mẫu thử của mỗi loại đệm khác nhau có sẵn tại địa phương, một đệm 
giảm lực tỳ đè được trang bị trên xe lăn cho mỗi ba người tham gia, một đệm 
giảm lực tỳ đè với một miếng “nâng” được thêm vào.

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài học này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm 
việc. Hãy cân nhắc về:

 các loạI đệm có sẵn của người tham gia - bài này cung cấp thông tin về 
miếng đệm bọt biển và chất lỏng/gel trong đệm lót - nếu có các loại đệm 
khác có sẵn của người tham gia của bạn, hãy bao gồm các đệm này trong 
bài này;

 nếu không có đệm giảm lực tỳ đè có sẵn, sẽ rất khó để dạy bài này - 
người tham gia cũng sẽ khó kiểm định xe lăn cẩn thận sau khóa đào tạo 
– tìm tòi các cách giới thiệu đệm giảm lực tỳ đè giá rẻ trước khi đào tạo, 
bao gồm cả sản xuất tại địa phương hoặc liên hệ với các tổ chức bên 
ngoài để được hỗ trợ. 
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CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài liệu, xem lại các trang chiếu Power Point, xem DVD và đọc qua kế hoạch 

bài giảng.

 Đảm bảo một số xe lăn có sẵn được trang bị đệm giảm lực tỳ đè.

 Có một trong mỗi loại đệm có sẵn tại địa phương và đệm nâng sẵn sàng ở 
phía trước của phòng đào tạo.

Đ
Ề 
CƯ
Ơ
N
G

1. Giới thiệu.

2. Đệm lót để làm gì?

3. Các loại đệm khác nhau.

4. Đệm giảm lực tỳ đè.

5. Làm thế nào để kiểm tra nếu một đệm giảm lực tỳ đè đang có tác 
dụng.

6. Những hành động có thể được thực hiện để giảm lực tỳ đè?

7. Tóm tắt điểm chính.

2

5

5

25

30

5

3

Tổng thời gian bài 75

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Trong phần này, chúng ta sẽ nói 
về đệm xe lăn. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao 
đệm lại quan trọng, các loại đệm khác nhau 
và làm thế nào để kiểm tra xem một chiếc 
đệm có phù hợp chính xác hay không.

2.  Đệm để làm gì? (5 phút)

Hỏi:  Những lợi ích của một chiếc đệm xe lăn cho người sử dụng xe lăn là gì? 

Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• giảm lực tỳ đè;
• hỗ trợ tư thế;

• sự thoải mái.
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Giải thích:

• Đệm lót là một phần rất cần thiết của mỗi 
chiếc xe lăn, cho mọi người sử dụng xe 
lăn.

• Loại đệm phù hợp nhất với người dùng sẽ 
phụ thuộc vào nhu cầu của họ.

• Những người có nguy cơ bị loét điểm tỳ 
phải luôn luôn sử dụng đệm giảm lực tỳ 
đè.

• Không phải mọi người sử dụng xe lăn đều 
cần đệm giảm lực tỳ đè.

• Tuy nhiên, tất cả những người sử dụng xe 
lăn phải thoải mái khi ngồi xe lăn và tất 
cả những người sử dụng xe lăn sẽ được 
quyền lợi từ sự hỗ trợ để giúp họ ngồi 
thẳng dễ dàng. 

3.  Các loại đệm khác nhau (5 phút)

Giải thích:  Có nhiều loại đệm xe lăn khác nhau.

Hỏi:  Những người tham gia đã nhìn thấy, nghe nói về các loại đệm khác nhau nào?

Khuyến khích câu trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời có thể bao gồm:

• miếng đệm xốp;
• đệm làm từ xơ dừa (coir);
• đệm không khí;
• đệm chứa chất lỏng hoặc gel;

• đệm phẳng;
• đệm có đường bao quanh;
• đệm đúc;
• đệm nhiều lớp.
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Giải thích:  Có nhiều loại đệm khác nhau. 
Đệm có thể được mô tả theo nhiều cách 
khác nhau, bao gồm:

• vật liệu làm ra đệm (ví dụ như xốp, xơ 
dừa);

• vật liệu lấp đầy (ví dụ không khí, chất lỏng 
hoặc gel);

• chức năng chính của chúng (ví dụ như 
giảm lực tỳ đè, thoải mái, hỗ trợ tư thế);

• hình dạng của chúng (ví dụ phẳng hoặc 
có đường rãnh);

• cách chúng được tạo ra (ví dụ như đệm 
xốp có thể được “đúc”’ bằng khuôn từ 
một miếng xốp hoặc “nhiều lớp” - được 
làm từ các lớp xốp khác nhau).

Giữ lại các đệm có sẵn tại địa phương từng cái một. Mô tả mỗi đệm bằng vật liệu, 
chức năng chính, hình dạng và liệu đệm được đúc hay sắp từng lớp.

Chuyền từng mẫu ví dụ đệm đi xung quanh các nhóm.

4.  Đệm giảm lực tỳ  đè (25 phút)

Giải thích:  Trong bài thảo luận về các vết loét điểm tỳ, chúng tôi đã nói về việc 
đảm bảo rằng bất kỳ người sử dụng xe lăn nào có nguy cơ bị loét điểm tỳ đều có 
đệm giảm lực tỳ đè. Trong phần này, chúng ta sẽ xem một chiếc đệm giảm lực tỳ 
đè là gì.

Hỏi:  Những mẫu đệm nào có thể hoạt động như một tấm đệm giảm loét áp?

Trả lời:

• bất kỳ đệm xốp có đường rãnh;
• bất kỳ đệm chứa không khí hoặc chất lỏng.
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Đệm giảm loét áp giúp giảm lực tỳ đè bằng cách:

• phân bổ trọng lượng một người sử dụng xe 
lăn càng đều càng tốt trên bề mặt ghế;

• giảm lực tỳ đè dưới các khu vực có nguy cơ 
chịu lực tỳ đè cao (phần rãnh ghế, xương 
hông, xương cụt/xương đuôi);

• giảm ứng suất cắt bằng cách hỗ trợ người sử 
dụng xe lăn ngồi thẳng.

Đệm xốp giảm lực tỳ  đè

Giải thích:  Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói về đệm xốp giảm lực tỳ đè.

Giải thích:  Lớp đế ổn định vững chắc:

• Đế của đệm giảm loét áp phải chắc chắn.
• Điều này sẽ đảm bảo đệm cung cấp hỗ 
trợ tốt cho người dùng và không xê xích 
khi người dùng di chuyển.

Giải thích:  Lớp trên cùng

• Đây là một lớp (hoặc nhiều hơn một lớp) 
xốp mềm hơn.

• Lớp trên cùng phải đủ mềm để cho phép 
phần rãnh ghế lún xuống, nhưng không 
được mềm đến mức phần rãnh ghế có 
thể lún xuống đáy và phần còn lại nằm 
trên đế cứng hoặc phần ghế của xe lăn.

Giải thích:

Nhiều đệm giảm lực tỳ đè xốp có một số định hình (đường rãnh) ở ghế. Định hình có thể:

• giúp đỡ để hỗ trợ người dùng;
• giúp phân bổ trọng lượng người dùng đồng đều hơn trên bề mặt ghế;
• giúp giảm lực tỳ đè dưới phần rãnh ghế và tại xương cụt.
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Định hình mà bạn có thể thấy trên đệm 
giảm lực tỳ đè có thể bao gồm những điều 
sau đây (bấm vào để hiển thị mũi tên trên 
slide):

• một “chỗ hõm” dưới phần rãnh ghế - để 
giảm lực tỳ đè;

• một rãnh ngăn phía trước phần rãnh ghế 
- để giữ cho phần rãnh ghế thẳng hơn và 
tránh trượt về phía trước;

• hỗ trợ dưới phần trên của xương đùi để 
giúp phân bổ trọng lượng;

•  rãnh hoặc hõm chỗ phần còn lại của đùi.

Đệm giảm lực tỳ  đè chứa không khí/chất lỏng/gel

Giải thích:  Bây giờ chúng ta sẽ xem đệm không khí/chất lỏng/gel.

Giải thích:

• Đệm nổi bao gồm những loại chứa không 
khí và những loại có gói chất lỏng hoặc 
gel bên trong.

• Đệm gói gel phải có đế xốp chắc chắn, rất 
giống với đệm lót xốp có rãnh.

• Trên lớp đế có một gói gel/chất lỏng.
• Gói gel tự động khớp với hình dáng của cơ 
thể người sử dụng xe lăn. Điều này giúp 
phân bổ trọng lượng người dùng xe lăn 
được đồng đều và giảm lực tỳ đè dưới các 
khu vực xương.

Nên sử dụng đệm nào?

Giải thích:  Đệm xốp và đệm không khí/gel/chất lỏng đều có những ưu điểm và 
nhược điểm. Vẽ bảng dưới đây  lên bảng (không yêu cầu trả lời).

Hỏi:  Một số lợi thế và bất lợi là gì? Viết những lợi thế và bất lợi mà người tham gia 
đề xuất. Đảm bảo rằng tất cả trong danh sách dưới đây  được nêu ra.
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Ưu điểm Nhược điểm

Đệm

xốp

có rãnh

• Có thể làm ra tại địa phương (nơi 
có xốp chất lượng cao).

• Có thể được sửa đổi tại địa 
phương để đáp ứng các nhu cầu 
khác nhau.

• Không chịu được khi bị “thủng 
đột ngột” (khi bị đẩm thủng sẽ 
giải phóng không khí hoặc chất 
lỏng có thể ngăn không cho đệm 
có tác dụng giảm lực tỳ đè, làm 
“thủng” đệm đột ngột).

• Lớp trên cùng của đệm xốp nhiều 
lớp có thể được thay thế dễ dàng 
và với chi phí thấp (thay vì thay 
thế toàn bộ đệm).

• Xốp nén (trở nên phẳng hơn và 
cứng hơn) theo thời gian. Vì lý do 
này, đệm xốp nên được kiểm tra 
thường xuyên và thay thế sau mỗi 
1 đến 2 năm.

• Có thể mất một lúc để làm khô 
(vấn đề với những người sử dụng 
thường xuyên).

• Xốp cách nhiệt và có thể làm gia 
tăng nhiệt độ mô.

Đệm chứa 
không khí/ 
chất lỏng / 
gel

• Lực tỳ đè được phân bổ đều trên 
bề mặt ghế.

• Miếng gel tự động bo theo cơ 
thể khi người sử dụng xe lăn di 
chuyển hoặc thay đổi vị trí.

•  Đệm không khí/chất lỏng/gel 
thường đắt hơn và ít có sẵn hơn so 
với đệm xốp.

• Một số người sử dụng xe lăn tìm 
thấy đệm không khí/chất lỏng /gel 
làm cho họ cảm thấy không ngồi 
vững.

• Có thể bị thủng đột ngột. Trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào người sử dụng 
xe lăn chưa thể có được một chiếc 
đệm thay thế nhanh chóng, đây có 
thể là một vấn đề.

Vỏ đệm

Giải thích:  Tất cả các đệm nên có một vỏ đệm. Loại vỏ đệm cũng quan trọng.

Chuyền xung quanh mỗi loại vỏ đệm khác nhau có sẵn.

Yêu cầu người tham gia xem xét kỹ các vỏ 
đệm và xem xét các câu hỏi trên slide.

• Vỏ đệm có chống nước hoặc chống 
thấm nước không?

• Vỏ đệm có bền (dùng lâu dài) được 
không?

• Vỏ đệm có co giãn không?
• Vỏ đệm có được làm bằng vật liệu 
mỏng hay vật liệu dày?

• Có thể dễ dàng tháo vỏ và thay thế để 
giặt không?
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Hỏi:

• Vỏ đệm nào có khả năng chịu nước hoặc chống thấm nước (nếu có)?
• Khi nào thì đây sẽ là một tính năng hữu ích?

Trả lời:

• cho người dùng xe lăn sử dụng đệm thường xuyên;
• cho những người sử dụng xe lăn có thể cần phải để xe lăn ngoài trời hoặc những người 
ở ngoài trời rất nhiều. 

Giải thích:
• Độ ẩm là một trong những yếu tố rủi ro có thể làm tăng nguy cơ người sử dụng xe lăn bị 
đau nhức do lực tỳ đè. Vì vậy, giữ cho đệm luôn khô ráo là rất quan trọng.

• Luôn khuyên người sử dụng xe lăn nên lau khô đệm ngay lập tức nếu bị ướt. Khi phơi khô 
đệm, nên để cách xa khỏi ánh sáng trực tiếp của mặt trời, phơi mặt trong của đệm.

• Cân nhắc việc cung cấp hai chiếc đệm nếu người sử dụng dùng đệm thường xuyên.

Ghi chú cho giảng viên:  Người tham gia có thể hỏi phải làm gì nếu không có vỏ 
đệm chống nước hoặc chống thấm nước có sẵn và người sử dụng xe lăn phải sử 
dụng thường xuyên. Các tùy chọn bao gồm:

• tìm hiểu những trợ giúp nào có thể được cung cấp để giúp người sử dụng xe lăn 
giảm tình trạng luôn phải sử dụng vỏ đệm;

• cung cấp đệm thứ hai - để vỏ đệm này có thể được sấy khô trong khi người dùng sử dụng 
vỏ đệm kia;

• bảo vệ đệm bằng một túi nhựa thật mỏng bên trong vỏ;

 Nếu sử dụng túi nhựa:
 – kiểm tra xem túi nhựa không được khiến người dùng bị trượt trên đệm;
 – người sử dụng xe lăn phải đảm bảo rằng chất lỏng không làm “đọng nước” 
trên túi nhựa - điều này làm tăng nguy cơ bị loét điểm tỳ.

 – Người sử dụng xe lăn phải đảm bảo rằng vỏ phải được phơi khô nếu nó bị ướt 
và túi nhựa phải được làm sạch hoặc thay thế.

Hỏi:

• Vỏ đệm nào bền (dùng lâu dài) được (nếu có)?

Giải thích:  một vỏ bọc bền là một tính năng quan trọng của bất kỳ đệm lót nào.

Hỏi:

• Vỏ đệm nào co giãn được?
• Tại sao đây sẽ là một tính năng hữu ích?
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VIDEO

Trả lời:

• một vỏ bọc co giãn được có nhiều khả năng bo theo các đường rãnh của đệm - nếu vỏ 
bọc không thể co giãn, cần phải có nhiều rãnh sâu khác cho vỏ đệm phù hợp với các 
đường rãnh. 

Hỏi:

• Loại vải nào mỏng nhất? Loại vải nào dày nhất?
• Tại sao độ dày/độ mỏng của vải lại quan trọng?

Trả lời:

• vải dày có thể sử dụng trong một thời gian dài, nhưng chúng có thể không bo theo các 
đường rãnh của đệm – lớp vải dày dễ dàng bị có nguy cơ gây ra loét điểm tỳ;

• vải mỏng có nhiều khả năng bo theo đường rãnh của đệm và ít có khả năng gây ra loét điểm 
tỳ, nhưng chúng có thể không bền - điều này phụ thuộc vào chất lượng của vải. 

Hỏi:  Những vỏ đệm nào được thiết kế để tháo ra và mặc vào đệm để giặt?

Giải thích: Đây là một tính năng quan trọng đối với bất kỳ người sử dụng xe lăn nào có thể 
xử dụng đệm thường xuyên, dành nhiều thời gian ngoài trời hoặc phải để xe lăn ngoài trời.

Giải thích:  Đối với xe lăn, đệm có nhiều kích cỡ khác nhau. Điều quan trọng là đệm 
được chọn cho mỗi người sử dụng xe lăn phải phù hợp với kích thước của ghế xe lăn, 
phù hợp với kích cỡ của người sử dụng xe lăn.

5. Cách kiểm tra xem đệm giảm lực tỳ đè có hoạt động không (30 phút)

Giải thích:  Bất cứ khi nào người sử dụng xe lăn được cung cấp một đệm giảm lực tỳ đè, 
điều cần thiết là kiểm tra xem liệu đệm có thực sự hoạt động không.

Hỏi:  Phần cơ thể nào của người sử dụng xe lăn có nguy cơ bị loét điểm tỳ khi ngồi? 
Khuyến khích trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• phần rãnh ghế;
• xương cụt – đặc biệt nếu người sử dụng xe lăn đang ngồi trong tư thế chùn xuống.

Giới thiệu DVD:  Trình bày k iểm tra lực tỳ đè.  DVD cho thấy một thử 
nghiệm đơn giản để kiểm tra xem đệm giảm lực tỳ đè có làm giảm lực tỳ đè 
dưới phần rãnh ghế người dùng hay không. Theo dõi kĩ vì bạn sẽ thực hành 
điều này sau DVD.

Chiếu DVD.

Hỏi mọi người nếu có bất kỳ câu hỏi.
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Giải thích các mức độ lực tỳ đè:

Mức độ 1: • Đầu ngón tay có thể vặn vẹo lên xuống. Có một số mô nén nhưng xương 
trong đầu ngón tay vẫn có thể di chuyển 5 mm trở lên.

Mức độ 2: • Đầu ngón tay không thể vặn vẹo, nhưng vẫn có thể dễ dàng đặt dưới 
phần rãnh ghế của người sử dụng. 

Mức độ 3: • Đầu ngón tay bị co vĩnh viễn. Rất khó để đặt ngón tay vào vị trí. 

Giải thích:  Luôn luôn kiểm tra phần rãnh ghế một lúc.

Mức độ Lực tỳ đè Hành động

1 An toàn Không

2 Báo động Có, nếu có một số yếu tố rủi ro lực tỳ đè

3 Nguy hiểm Có

Giải thích:  Chúng ta sẽ nói về hành động cần thiết sau bài học này.

Sinh hoạt

Các nhóm: Chia 2 – 3 trong mỗi nhóm.

Cố gắng ghép đôi những người cùng giới tính.

Cung cấp cho mỗi nhóm một chiếc xe lăn với một đệm giảm lực tỳ đè. 

Hướng dẫn:  Yêu cầu mỗi nhóm:

• thực hành kiểm tra lực tỳ đè dưới phần rãnh ghế;
• ghi lại mức độ lực tỳ đè cho từng người trong nhóm trong sổ ghi 
chép của họ.

Hãy chắc chắn rằng mọi người đều được thực hành đóng vai thành 
người “kiểm tra” và “người dùng xe lăn”. 

Theo dõi: • Di chuyển xung quanh các nhóm và theo dõi/Theo dõi kĩ.
• Sửa chữa kỹ thuật nếu cần.

Thời gian: Cho phép 15 phút thêm 5 phút để phản hồi.

Phản hồi: Hỏi: Cảm giác khi đóng vai người sử dụng xe lăn như thế nào?

Giải thích: Điều quan trọng là phải giải thích rõ ràng cho người dùng 
những gì bạn đang làm, tại sao nó quan trọng và để kiểm tra xem anh 
ấy/cô ấy có ổn không khi thực hiện bài kiểm tra này.

Hỏi: Có ai có bất kỳ câu hỏi về kỹ thuật này?
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Lưu ý cho giảng v iên:  Khi theo dõi các nhóm nhỏ - đảm bảo các bước sau được 
tuân thủ

A

• Giải thích sơ lược cho người sử dụng xe lăn những gì bạn 
sẽ làm và tại sao nó quan trọng.

B

• Yêu cầu người sử dụng xe lăn nhấc người lên hoặc 
nghiêng về phía trước để cho phép bạn đặt đầu ngón tay 
dưới xương ghế bên trái hoặc bên phải của họ (lòng bàn 
tay ngửa).

• Điều này được thực hiện tốt nhất từ phía sau xe lăn bằng 
cách với tay qua dưới bọc ghế phía sau.

C

• Yêu cầu người sử dụng xe lăn ngồi lên ngón tay của bạn.
• Anh ấy/cô ấy nên ngồi thẳng, hướng về phía trước và đặt 
hai tay lên đùi. Điều này sẽ đảm bảo rằng anh ấy/ cô ấy 
ngồi ở cùng một vị trí mỗi khi bạn di chuyển để kiểm tra vị 
trí khác.

• Nếu ngón tay của bạn không ở vị trí thuận tiện để cảm 
thấy lực tỳ đè dưới xương, thì hãy yêu cầu người dùng 
nhấc người lên một lần nữa và đặt lại ngón tay của bạn.

D

• Xác định lực tỳ đè dưới phần rãnh ghế thứ nhất là mức độ 1, 2 hay 3.

Mức độ 1 = an toàn: Đầu ngón tay có thể vặn vẹo lên xuống 5 mm trở lên.

Mức độ 2 = báo động: Đầu ngón tay không thể vặn vẹo, nhưng có thể dễ dàng đặt 
dưới.

Mức độ 3 = nguy hiểm: Đầu ngón tay bị co chặt. Rất khó để đặt ngón tay vào vị trí.

E

Lặp lại dưới phần rãnh ghế thứ hai.
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6.  Những cách có thể được thực hiện để giảm lực tỳ  đè? (5 phút)

Giải thích:

• Khi lực tỳ đè mức nguy hiểm được xác 
định dưới phần rãnh ghế, cần có hành 
động cụ thể để giảm lực tỳ đè.

• Một giải pháp đơn giản cho lực tỳ đè cao 
dưới phần rãnh ghế là thêm một lớp xốp 
cứng. Được gọi là ‘đệm nâng’.

• Đệm nâng phải dày khoảng 20 mm và có 
một hõm được cắt ra dưới khu vực phần 
rãnh ghế.

• Đệm nâng được đặt trên cùng của lớp đế 
và dưới lớp xốp tạo sự thoải mái. 

Giải thích:  Đôi khi cần nhiều hơn một lớp. Nhân viên nên thêm một lớp và kiểm 
tra lực tỳ đè. Nếu lực tỳ đè vẫn là mức độ 2 hoặc 3, hãy thêm một lớp khác.

Chuyền đệm nâng và một ví dụ về đệm có thêm lớp nâng để giảm lực tỳ đè xung 
quanh lớp.

Giải thích:  Chúng tôi sẽ thực hành bổ sung thêm một lớp xốp trong các buổi thực 
hành sau trong khóa đào tạo.

7.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc các điểm chính.

Hỏi người tham gia có câu hỏi nào không.
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A.8:  Chuyển tư thế
Lên xuống xe lăn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Vào cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 liệt kê các điểm an toàn để cân nhắc khi lên xuống xe lăn;

 trình bày những cách khác nhau để lên xuống xe lăn;

 chọn ít nhất một phương thức chuyển tư thế phù hợp nhất cho người dùng 
xe lăn cụ thể.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Cho bài học này:

 PPT slides: A.8: Chuyển tư thế;

 Tài liệu tham khảo;

 Sổ ghi chép tham gia;

 DVD: Trình bày cách chuyển tư thế;

 Xe lăn - một chiếc cho mỗi nhóm ba người.

 Giường kiểm tra cho thực hành chuyển tư thế - một chiếc cho mỗi nhóm ba 
người;

 Tấm trượt cho bệnh nhân (nếu có sẵn);

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài giảng này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm 
việc. Cân nhắc về:

 Xe lăn có sẵn tại địa phương, có thể ảnh hưởng đến các kỹ thuật chuyển 
tư thế được dạy - ví dụ, chuyển đổI tư thế đứng bằng xe lăn ba bánh thay 
vì xe lăn bốn bánh với tựa chân chống lật có thể xoay đòi hỏi phải thay 
đổi phương pháp;

 Phương thức chuyển tư thế nào được sử dụng phổ biến nhất bởI người 
tham gia - giảng viên có thể chọn thay đổi phương thức được dạy hoặc thêm 
phương thức khác;

 Nếu dạy nhiều hơn ba phương thức chuyển tư thế, hãy cho 20 phút 25 với 
mỗi lần phương thức chuyển tư thế được dạy thêm.

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Thu thập nguồn tài nguyên, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch bài 
giảng.

 Thực hành từng phương pháp lên xuống xe lăn để bạn cảm thấy thoải mái 
khi thể hiện nó.

 Nếu có thể, hãy mời một người sử dụng xe lăn có thể trình bày chuyển tư thế 
và hỗ trợ thực tế.
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K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu

2. Tại sao người dùng xe lăn cần học cách chuyển tư thế?

3. Lên xuống xe lăn một cách an toàn

4. Ba cách để lên xuống xe lăn và phản hồi cá nhân

5. Tự chuyển tư thế từ sàn lên xe lăn

6. Lựa chọn cách chuyển

7. Tóm tắt điểm chính

2

5

10

60

20

20

3

Tổng thời gian bài học 120

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:

• Khả năng lên xuống xe lăn một cách dễ 
dàng và an toàn, có hoặc không có sự trợ 
giúp, sẽ giúp người sử dụng xe lăn trong 
cuộc sống hàng ngày.

• Đôi khi lên xuống xe lăn có thể được gọi 
là ‘transferring’.

• Trong bài này, người tham gia sẽ thực 
hành bốn cách khác nhau mà người dùng 
xe lăn có thể chuyển vào và ra khỏi xe lăn 
của họ.

2.  Tại sao người dùng xe lăn cần học cách chuyển tư thế? (5 phút)

Hỏi:  Một số ví dụ về những lần khi người sử dụng xe lăn phải di chuyển lên xuống 
xe lăn của họ là gì? Khuyến khích câu trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời có thể bao gồm:

• lên xuống giường;
• vào nhà vệ sinh;
• di chuyển đến và đi từ ghế/giường/xe ba bánh/sàn, v.v.;
• lên xuống xe hơi/xe buýt/taxi/minicab/xe kéo, v.v.
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Giải thích:

• Người sử dụng xe lăn có thể lên xuống xe 
lăn nhiều lần trong ngày.

• Vì lý do này, người sử dụng xe lăn cần một 
phương pháp an toàn, nhanh chóng và 
không sử dụng nhiều năng lượng.

• Người sử dụng xe lăn sử dụng các phương 
pháp khác nhau, tùy thuộc vào khả năng 
của họ. Một số người sử dụng xe lăn có 
thể tự lên xuống ghế, những người khác 
thì cần giúp đỡ. Một số người dùng có thể 
tự đứng lên để chuyển tư thế và đối với 
những người khác, điều này là không thể.

•  Nhân viên có thể giúp người dùng xe lăn 
học một phương pháp phù hợp với họ.

3.  Lên xuống xe lăn an toàn (10 phút)

Giải thích:  An toàn khi chuyển tư thế là rất quan trọng. Hỏi:  Một số điểm an toàn 
cần được chú ý khi chuyển tư thế là gì? Khuyến khích câu trả lời và v iết lên 
bảng.

Câu trả lời quan trọng nhất:

• đạp phanh;
• kiểm tra nơi bạn sẽ đến - đảm bảo không có gì cản đường;
• luôn luôn nâng - không va chạm hoặc kéo - điều này có thể gây tổn thương da và dẫn 
đến loét điểm tỳ;

• trước khi giúp đỡ ai đó, hãy chắc chắn rằng bạn có thể chống đỡ anh ấy/cô ấy;
• không hỗ trợ nếu bạn đang mang thai hoặc có vấn đề về lưng.

Củng cố ba điểm an toàn chính:

• Đạp phanh;
• Kiểm tra nơi đang đến;
• Luôn luôn nâng - không được va chạm 
hoặc kéo.
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4.  Ba cách để lên xuống xe lăn và phản hồi cá nhân (60 phút)

Giải thích:

• Bây giờ chúng ta sẽ xem và thực hành ba cách khác nhau để lên xuống xe lăn.

• Một người thực hiện chuyển tư thế “ tự than” và 2 người còn lại chuyển tư thế trong 
trường hợp khi được “hỗ trợ”.

Trước khi đề xuất hoặc thực hành chuyển tư thế với người sử dụng xe lăn, bạn cần 
biết liệu anh ấy/cô ấy có thể tự chuyển tư thế hay cần trợ giúp. Nếu bạn không chắc 
chắn, hãy kiểm tra hoặc thử nghiệm với người sử dụng xe lăn.

• Để tự chuyển đang trong tư thế ngồi, 
kiểm tra xem người sử dụng xe lăn có thể 
nâng trọng lượng của họ lên bằng cách 
chống tay nhấc người lên không. Nếu anh 
ấy/cô ấy không thể làm điều này, anh ấy/
cô ấy cần hỗ trợ để chuyển.

• Để tự chuyển đang trong tư thế đứng, hãy 
kiểm tra xem người sử dụng xe lăn có thể 
đứng lên và dùng sức ở chân không. Nếu 
anh ấy / cô ấy không thể làm điều này họ 
cần hỗ trợ để chuyển.

Giải thích:  Đối với mỗi lần chuyển tư thế, 
người tham gia phải luôn nhớ những điều 
sau:

• kiểm tra xem người sử dụng xe lăn có thể 
tự chuyển tư thế hay cần hỗ trợ;

• vị trí xe lăn gần giường / bề mặt người sử 
dụng xe lăn đang di chuyển đến;

• áp dụng phanh;
• nếu xe lăn có tay vịn đang cản đường - 
hãy kiểm tra xem chúng có thể tháo rời 
được không.

• Đối với chuyển đang trong tư thế đứng, di chuyển tựa chân ra khỏi đường di 
chuyển (nếu có thể).

• Luôn nâng - không kéo lê vì có thể gây tổn thương da có thể dẫn đến loét điểm tỳ.
• Trong quá trình chuyển được hỗ trợ, khuyến khích người sử dụng xe lăn thực hiện 
càng nhiều lần tự mình chuyển tư thế càng tốt.

• Khi hỗ trợ nâng người sử dụng xe lăn - không kẹp chặt quần áo hoặc thắt lưng. Kéo 
quần áo có thể rất khó chịu cho người sử dụng xe lăn.
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Sinh hoạt

Chia nhóm:
Ba người mỗi nhóm. Cung cấp mỗi nhóm một chiếc xe lăn và 

một chiếc giường.
Hướng dẫn: Giải thích - người tham gia sẽ xem bản trình bày DVD của 

ba lần chuyển tư thế khác nhau. Sau mỗi lần trình bày 
chuyển tư thế, video sẽ được tạm dừng. Người tham gia sẽ 
thực hành chuyển tư thế mà họ vừa thấy theo cặp. Họ có 
thể xem Hướng dẫn tham khảo nếu họ thích.

Chiếu DVD

Hỏi xem có câu hỏi nào không.

Theo dõi: Sau mỗi phần trình bày DVD nhấn mạnh các điểm chính được nêu 
dưới đây.

Theo dõi và sửa chữa các kỹ thuật nếu cần thiết.

Đảm bảo mọi người đều có cơ hội thực hành và hỗ trợ.
Thời gian: Cho phép 60 phút. 

Phản hồi: Hỏi xem có ai có bất kỳ câu hỏi nào không.

Làm rõ bất kỳ vấn đề phổ biến hoặc sai lầm mà các nhóm có thể đã 
thực hiện trong lần thực hành của họ. 

1.  Tự chuyển tư thế đang ngồi (từ xe lăn đến giường ngủ)

Làm nổi bật những điểm chính này sau khi trình chiếu DVD và trước khi thực hành.

• Vị trí xe lăn sát giường, áp dụng phanh.
• Đẩy hoặc tháo chổ tựa chân sang một bên.
• Tháo tay vịn gần giường nhất.
• Đẩy tay nhấc người lên và di chuyển ra phía trước xe lăn.
• Chống 1 tay lên giường, 1 tay lên chỗ để tay phía xa của xe.
• Nếu người dùng có thăng bằng kém hoặc không thể nhấc người đủ cao hoặc di chuyển 
sang một bên đủ xa, anh ấy/cô ấy có thể sử dụng ván chuyển tư thế, nếu cần thiết.

Giải thích:

• Nếu chuyển lên sang giường, một số người sử dụng xe 
lăn thích đặt chân lên giường trước khi chuyển.

VIDEO
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2. Hỗ trợ chuyển qua tư thế ngồi với một ván di chuyển (từ xe lăn lên giường)

Làm nổi bật những điểm chính này sau khi trình chiếu DVD và trước khi thực 

• Đặt xe lăn sát giường, áp dụng phanh.
• Đẩy ra và xoay hoặc tháo tựa chân 
(nếu có).

• Tháo tay vịn gần giường nhất.
• Hỗ trợ người dùng di chuyển về phía 
trước.

• Đặt một ván di chuyển dưới mông 
trên xe lăn và giường.

• Người dùng hỗ trợ càng nhiều càng 
tốt bằng cách giữ xe lăn và giường để 
cân bằng trọng lượng.

• Trợ lý đứng đằng sau người dùng và 
di chuyển người dùng phần xương 
chậu lên giường.

3.  Hỗ trợ chuyển tư thế đứng (từ giường qua xe lăn)

Làm nổi bật những điểm chính này sau khi trình diễn DVD và trước khi thực hành

• Đặt xe lăn sát giường, áp dụng phanh.
• Đẩy ra và xoay hoặc tháo tựa chân 
(nếu có).

• Tháo tay vịn gần giường nhất.
• Hỗ trợ người dùng di chuyển về phía 
trên giường và đặt chân xuống sàn.

• Hỗ trợ đầu gối người dùng từ phía 
bên cạnh (không gập đầu gối từ phía 
trước).

• Đưa phần thân người dùng về phía 
trước và lên trên bằng cách hỗ trợ 
xung quanh xương bả vai.

• Xoay người dùng về phía xe lăn và 
giúp anh ấy/cô ấy ngồi xuống một 
cách nhẹ nhàng.

5. Tự chuyển từ sàn sang xe lăn (20 phút)

Giải thích:

• Việc di chuyển này đòi hỏi người sử dụng xe lăn phải có cánh tay khỏe mạnh và giữ 
thăng bằng tốt.

Người sử dụng xe lăn có nguy cơ bị loét tỳ đè phải luôn ngồi trên đệm giảm lực tỳ đè 
khi ngồi trên sàn nhà.
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Sinh hoạt

Chia nhóm: Hai người trong mỗi nhóm. Cung cấp mỗi nhóm một chiếc xe lăn.

Hướng dẫn: Làm mẫu việc di chuyển nếu bạn có thể (hoặc yêu cầu người dùng xe 
lăn có thể thực hiện việc di chuyển này để thị phạm). Nhấn mạnh các 
điểm chính được nêu dưới đây.

Yêu cầu người tham gia luyện tập theo cặp.

Theo dõi: Theo dõi và sửa chữa các kỹ thuật nếu cần thiết.

Make sure everyone has a chance to practise.

Thời gian: Trong vòng 10 phút cho phép.

Phản hồi: Ask: How many people were able to do this transfer?

Acknowledge that it takes good upper body strength. For active and fit 
wheelchair users with good arm strength, it is a skill worth practising. 

Tự di chuyển từ sàn sang xe lăn

Giải thích: Khi chuyển từ sàn sang xe lăn:

• ngồi trước xe lăn và gập gối sát vào cơ thể;
• từ từ hạ xuống đệm nâng;
• đặt một tay trên sàn và một tay ở trên ghế xe lăn;
• đẩy than người xuống bằng vai và cánh tay để nâng mông lên và nhấc người về phía 
trước ghế ngồi xe lăn;

• ngồi xuống xe lăn và thò tay xuống để lấy đệm xe lăn;
• nhấc người của bạn sang một bên, đẩy đệm xe lăn vào vị trí. 

Giải thích: Khi chuyển từ xe lăn xuống sàn:

• ngồi ở phía trước của xe lăn;
• nhấc chân khỏi tựa chân phía trước bạn và hơi nghiêng sang một bên (cách xa hướng 
bạn đang chuyển);

• đặt đệm của bạn trên sàn nhà;
• với một tay chống trên ghế xe lăn, tay kia chống xuống sàn;
• sử dụng vai và cánh tay, từ từ nhấc mông xuống đệm đặt trên sàn.
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6.  Chọn cách di chuyển (20 phút)

Giải thích:

• Khi nhân viên dịch vụ xe lăn cung cấp cho người sử dụng xe lăn một chiếc xe 
lăn, vai trò của họ cũng bao gồm việc đảm bảo người sử dụng xe lăn có thể di 
chuyển một cách an toàn và dễ dàng.

• Nhiều người đã có cách di chuyển rồi.

• Luôn yêu cầu người dùng trình bày cách họ thường lên xuống xe lăn.

• Nếu phương thức di chuyển họ đang áp dụng là an toàn và hiệu quả, không cần 
thực hiện thêm hướng dẫn nào.

• Nếu không, nhân viên dịch vụ xe lăn có thể dạy người sử dụng xe lăn cách lên 
xuống xe lăn an toàn và dễ dàng hơn.

• Bước đầu tiên là quyết định phương thức di chuyển nào sẽ phù hợp nhất với 
người dùng.

Sinh hoạt tiếp theo này là để giúp người tham gia thực hành suy nghĩ về phương 
thức chuyển tiền phù hợp nhất với những người dùng khác nhau.

Sinh hoạt

Chia nhóm: Chia 3 người mỗi nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm:

• đọc các câu chuyện của người dùng trong sổ ghi chép của họ;
• quyết định cho mỗi người sử dụng xe lăn phương pháp di chuyển nào sẽ 
phù hợp nhất với họ.

Theo dõi: Theo dõi các nhóm và hỗ trợ nếu cần thiết.

Thời gian: Trong vòng 10’.

Phản hồi: Yêu cầu mỗi nhóm phản hồi lại phương thức di chuyển nào họ đã chọn 
cho mỗi người sử dụng xe lăn và giải thích ngắn gọn lý do tại sao.
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Câu chuyện người dùng Bài học rút ra

Faridah 60 tuổi. Bà được bệnh viện địa phương giới thiệu 
đến dịch vụ xe lăn. Gần đây bà đã bị đột quỵ, và cần một 
chiếc xe lăn vì không thể đi bộ. Bà ấy có thể đứng lên 
một chút và tự ngồi xuống. Tuy nhiên lại không được 
vững vàng. Faridah sống cùng con gái và gia đình. Con 
gái bà không làm việc và có thể giúp mẹ ở nhà. Bà có 
một chiếc xe lăn bốn bánh với tựa chân có thể xoay. 

• Faridah sẽ có thể di chuyển 
trong tư thế đứng với sự trợ 
giúp.

• Con gái bà đang ở nhà và có 
thể giúp đỡ. Chị nên tham 
gia vào bài học kĩ thuật dịch 
chuyển.

Jose 45 tuổi và đã sử dụng xe lăn được 10 năm. Anh 
là một người khuyết tật phần trên đầu gối, và làm việc 
trong một xưởng sửa chữa radio ở siêu thị địa phương. 
Jose đã đến dịch vụ xe lăn để có một chiếc xe lăn mới, vì 
chiếc cũ của anh ấy đã bị mòn. 

• Jose có thể tự di chuyển 
trong tư thế ngồi.

Tahir năm nay 14 tuổi và gần đây đã được chuyển đến 
dịch vụ xe lăn và được cung cấp xe lăn sau khi ngã từ 
trên cây xuống và bị chấn thương cột sống. Tahir có 
thể cử động cánh tay của mình nhưng cậu bé vẫn chưa 
mạnh lắm. Cậu không thể sử dụng đôi chân của mình. 

• Tahir có thể di chuyển trong 
tư thế ngồi với sự trợ giúp 
hoặc ván dịch chuyển. Sau 
buổi học thực hành, cậu bé 
có thể tự di chuyển.

7.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)
Đọc các điểm chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.
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B: Các bước dịch vụ xe lăn
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B.1:  Giới thiệu và lịch hẹn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Vào cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 Mô tả cách người dùng xe lăn có thể được giới thiệu đến dịch vụ xe lăn;

 Mô tả hệ thống lịch hẹn được sử dụng trong dịch vụ xe lăn địa phương.

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 

LI
ỆU

Cho bài học này:

 PPT slides: B.1 Giới thiệu và lịch hẹn;

 Tài liệu tham khảo;

 Mẫu giới thiệu dịch vụ xe lăn (nếu có).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phiên này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc. 
Cân nhắc về:

 Người dùng xe lăn được giới thiệu đến các dịch vụ như thế nào trong khu vực 
của người tham gia;

 Nếu các dịch vụ xe lăn của người tham gia có phương pháp giới thiệu và 
hệ thống lịch hẹn xác định, hãy dạy điều này như một phần của bài này - 
giới thiệu bất kỳ hình thức sử dụng nào và cho người tham gia có cơ hội 
thực hành áp dụng chúng. 

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT và đọc qua kế hoạch bài giảng.

 Chuẩn bị HOẶC yêu cầu người tham gia mang theo một danh sách các cách 
khác nhau mà người dùng xe lăn được giới thiệu đến dịch vụ xe lăn của họ.

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Giới thiệu dịch vụ.

3. Lịch hẹn.

4. Tóm tắt điểm chính.

2

12

13

3

Tổng thời gian bài học 30
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Giới thiệu và lên lịch hẹn là 
bước đầu tiên trong việc cung cấp dịch vụ 
xe lăn. Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo 
luận về các cách khác nhau mà người dùng 
xe lăn có thể được đề cập đến dịch vụ xe 
lăn và các hệ thống hẹn khác nhau.

2.  Giới thiệu (12 phút)

Hỏi:  “Giới thiệu”  có nghĩa là gì? Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• gửi hoặc hướng dẫn một người đến đúng nơi để được chăm sóc hoặc giúp đỡ. 

Tr ình chiếu Slide.

Giải thích:  Có nhiều cách khác nhau mà người dùng xe lăn có thể được chuyển 
đến dịch vụ xe lăn. Ví dụ, người dùng xe lăn có thể:

• nghe về dịch vụ và tự đến;

• được bệnh viện địa phương, trung tâm y tế cộng đồng, dịch vụ phục hồi chức 
năng dựa vào cộng đồng, trường dân phố/hội đồng/nhà thờ, tổ chức người 
khuyết tật, người sử dụng xe lăn khác.

Hỏi:  Những tổ chức, dịch vụ hoặc người nào khác có thể giới thiệu người sử dụng 
xe lăn đến dịch vụ xe lăn? Khuyến khích câu trả lời.
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Câu trả lời có thể là:

• bác sĩ;
• lãnh đạo dân phố/hội đồng/nhà thờ;
• trung tâm phục hồi chức năng;

• tổ chức người khuyết tật;
• người dùng xe lăn khác;
• các tổ chức phi chính phủ.

Giải thích:  Những tổ chức, dịch vụ hay con 
người này đều là những nguồn giới thiệu. 
Dịch vụ xe lăn có thể giúp tăng số lượng 
người dùng xe lăn được giới thiệu đến dịch 
vụ bằng cách đảm bảo rằng tất cả các 
nguồn giới thiệu có thể biết về dịch vụ.

Hỏi người tham gia xem mẫu giới thiệu dịch 
vụ xe lăn mẫu trong Tài liệu tham khảo của 
người tham gia HOẶC

Phát  mẫu giấy giới thiệu dịch vụ xe lăn địa 
phương, nếu có.

Giải thích:

• Cung cấp các nguồn giới thiệu với mẫu 
giới thiệu dịch vụ xe lăn có thể giúp cung 
cấp cho dịch vụ xe lăn một số thông tin 
cơ bản ban đầu về người sử dụng xe lăn.

• Mỗi dịch vụ xe lăn cần quyết định xem 
hình thức giới thiệu dịch vụ xe lăn có 
hữu ích cho dịch vụ đó hay không, bao 
gồm thông tin và hình thức nào sẽ được 
sử dụng như thế nào (ví dụ, được đăng 
lên trang dịch vụ hoặc đưa cho người sử 
dụng xe lăn để mang theo). 
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3.  Lên lịch hẹn (13 phút)

Giải thích:

• Khi người sử dụng xe lăn được giới thiệu 
đến dịch vụ xe lăn, anh ấy/cô ấy nên 
được lên lịch hẹn để kiểm tra sức khỏe. 
Cuộc hẹn có thể dành cho người sử dụng 
xe lăn đến thăm dịch vụ/trung tâm hoặc 
nhân viên dịch vụ xe lăn đến thăm người 
dùng.

• Một hệ thống lịch hẹn giúp nhân viên 
dịch vụ xe lăn sắp xếp thời gian của họ. 
Nó cũng giúp người dùng xe lăn tránh 
phải chờ đợi để gặp nhân viên dịch vụ.

• Cách thức thực hiện cuộc hẹn tùy thuộc 
vào việc người sử dụng xe lăn nhận được 
tin nhắn dễ dàng thế nào. 

Hỏi:  Một số cách mà một dịch vụ xe lăn có thể liên lạc đến người sử dụng xe lăn là 
gì? Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời có thể là:

• điện thoại;
• thư từ;
• gửi tin nhắn với nhân viên cộng đồng;
• đài phát thanh;

• gửi tin nhắn cho các nguồn giới thiệu, yêu 
cầu họ liên hệ với người sử dụng xe lăn;

• gửi tin nhắn thông qua một người bạn/
thành viên gia đình.

Giải thích: Đôi khi người dùng xe lăn sẽ đến mà không có đặt lịch hẹn. Nếu người sử dụng 
xe lăn đã đến từ nơi rất xa, việc cố gắng và sắp xếp để hẹn anh ấy/cô ấy là rất quan trọng.

Nếu có một hệ thống hẹn cụ thể trong dịch vụ xe lăn địa phương của người tham gia,  
hãy giải thích hệ thống ấy.
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4.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc các điểm chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.

B.2:  Giám định tổng quát

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 Giải thích mục đích;

 Liệt kê hai phần của buổi;

 Liệt kê thông tin được thu thập trong quá trình Giám định tổng quát.

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 

LI
ỆU

Cho bài này:

 PPT slides: B.2 Đánh giá thể chất;

 Tài liệu tham khảo.

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc. 
Cân nhắc về:

 đánh giá được thực hiện như thế nào ở cơ sở dịch vụ của người tham gia.

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT và đọc qua kế hoạch bài giảng.
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K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Ai cần xe lăn?

3. Tại sao bạn cần Giám định tổng quát?

4. Giám định tổng quát thực hiện ở đâu.

5. Hai phần của buổi kiểm tra cơ bản.

6. Tóm tắt điểm chính.

2

5

10

5

5

3

Tổng thời gian bài học 30

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:

• Giám định tổng quát là bước thứ hai 
trong cung cấp dịch vụ xe lăn.

• Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích 
tại sao việc Giám định tổng quát lại quan 
trọng và giới thiệu hai phần của Giám 
định tổng quát.

• Trong các phần Giám định tổng quát, hãy 
nhớ rằng người dùng xe lăn cần tham 
gia tích cực vào buổi học Giám định tổng 
quát – hỏi và lắng nghe câu trả lời và ý 
kiến của họ. 

2.  Những ai cần xe lăn? (5 phút)

Giải thích:  Khi ai đó đến dịch vụ xe lăn để có xe lăn, điều quan trọng là phải chắc 
chắn rằng xe lăn thực sự là thứ họ cần.

Hỏi:  Làm thế nào để bạn biết nếu ai đó cần một chiếc xe lăn?

Khuyến khích câu trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• người không thể đi lại được;
• người đó có thể đi bộ - tuy nhiên, đi bộ rất khó khăn hoặc anh ấy/cô ấy chỉ có thể đi bộ 
trong một cự li ngắn.
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Giải thích:

• Ngay cả khi một người có thể đi bộ trong 
một cự li ngắn, anh ấy/cô ấy có thể cần 
một chiếc xe lăn cho khoảng cách xa hơn.

• Việc sử dụng xe lăn thường sẽ không còn 
cản trở ai vận động hay đi lại nữa.

• Lựa chọn đúng đắn là hỗ trợ người dùng 
được linh hoạt nhất có thể và có chất 
lượng cuộc sống tốt nhất.

3.  Tại sao bạn cần buổi Giám định tổng quát? (10 phút)

Hỏi:  Tại sao bạn cần buổi Giám định tổng quát? 

Khuyến khích câu trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• để giúp chọn xe lăn phù hợp nhất cho người sử dụng xe lăn từ những chiếc có sẵn;
• để giúp chọn các thành phần xe lăn phù hợp nhất từ những chiếc có sẵn;
• để tìm hiểu cách đào tạo nào cho người sử dụng xe lăn và / hoặc gia đình để tận dụng tối đa 
xe lăn.

Hỏi:  Những thông tin nào người tham gia nghĩ nên được thu thập trong một buổi 
Giám định tổng quát? Khuyến khích câu trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời có thể là:

• tên, tuổi, địa chỉ;
• nơi người dùng sống – dạng mặt đất, 
kích thước nhà, bậc thang, v.v..;

• nơi người dùng làm việc hoặc đi học;
• những điều người sử dụng xe lăn làm 
hoặc muốn làm (lối sống);

• người sử dụng xe lăn có thể cần đi bao 
xa mỗi ngày;

• người sử dụng xe lăn lên xuống xe lăn 
như thế nào (dịch chuyển);

• người dùng sống với ai;;

• dạng khiếm khuyết hoặc khuyết tật 
củangười sử dụng xe lăn;

• khả năng thể chất của anh ấy/cô ấy;
• Người sử dụng xe lăn ngồi bao lâu trên xe 
mỗi ngày;

• sức khỏe - bao gồm nguy cơ loét tỳ đè;
• kích thước vật lý;
• người dùng đã có xe lăn chưa và liệu nó có 
đáp ứng nhu cầu của họ không;

• người sử dụng xe lăn đi lại như thế nào - ví 
dụ, anh ấy/cô ấy có sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng không??
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Giải thích:

• Tất cả thông tin này giúp người sử dụng 
xe lăn và nhân viên:
 - chọn xe lăn và đệm phù hợp nhất;
 - chọn các bộ phận/tính năng xe lăn 
thích hợp nhất và;
 - xác định những gì cần đào tạo hoặc hỗ 
trợ người sử dụng xe lăn họ có thể cần.

• Ví dụ:
 - một người sử dụng xe lăn dành cả ngày 
trên xe lăn và di chuyển quãng đường 
dài sẽ cần một chiếc xe lăn thoải mái, 
hỗ trợ anh ấy/cô ấy tốt, chắc chắn và 
phù hợp cho việc đẩy ra ngoài trời;
 - người sử dụng xe lăn không có cách lên 
xuống xe lăn hiệu quả có thể cần trợ 
giúp để tìm hiểu cách dịch chuyển.

4.  Thực hiện buổi Giám định tổng quát ở đâu? (5 phút)

Giải thích:

• Giám định tổng quát phải luôn luôn được 
thực hiện trong một không gian yên tĩnh 
và sạch sẽ.

• Đây có thể là một không gian trong cơ 
sở dịch vụ xe lăn, tại một cơ sở chăm sóc 
sức khỏe hoặc cộng đồng khác hoặc tại 
nhà của người dùng .

Hỏi:  Người tham gia sẽ thực hiện Giám định tổng quát trong cơ sở dịch vụ của họ 
ở đâu?

Câu trả lời được công nhận.  Nếu người tham gia không biết, hãy nhắc nhở họ 
rằng họ sẽ cần đảm bảo có một không gian yên tĩnh và sạch sẽ mà họ có thể sử 
dụng để thực hiện kiểm tra đánh giá xe lăn.
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5.  Hai phần cơ bản của buổi Giám định tổng quát (5 phút)

Giải thích:

Giám định tổng quát được thực hiện thành 
2 phần:

• phỏng vấn;
• kiểm tra sức khỏe.

Thông tin được ghi lại trên mẫu đánh giá độ phù hợp giữa người dùng và xe 
lăn. Trong vài bài tới, những người tham gia sẽ bắt đầu thực hành thực hiện 
một buổi đánh giá.

6.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc các điểm chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.
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B.3:  Phỏng vấn Giám định tổng quát 

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 Trình bày một cuộc phỏng vấn Giám định tổng quát;

 Ghi lại thông tin từ một cuộc phỏng vấn vào mẫu Giám định tổng quát và 
xe lăn;

 Giải thích việc làm thế nào các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn sẽ giúp 
ngườI dùng chọn xe lăn phù hợp nhất và để xác định những gì một người 
sử dụng xe lăn có thể cần phải học.

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 

LI
ỆU

Cho bài học này:

 PPT slides: B.3 Phỏng vấn Giám định tổng quát;

 Tài liệu tham khảo;

 Sổ ghi chép của người tham gia;

 Một chiếc xe lăn cho mỗi nhóm 3 người.

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài giảng này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm 
việc.

 Nếu có một dạng khuyết tật rất phổ biến trong bối cảnh địa phương và 
không có trong mẫu Giám định tổng quát, hãy thêm loại này vào mẫu.

 Thay đổi câu chuyện của người dùng nếu chúng không phù hợp với bối cảnh 
địa phương. 

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT và đọc qua kế hoạch bài giảng.

K
H
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U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Thông tin về người sử dụng xe lăn.

3. Tình trạng thể chất.

4. Lối sống và môi trường.

5. Xe lăn hiện có.

6. Thực hành phỏng vấn Giám định tổng quát.

7. Tóm tắt điểm chính.

2

10

15

15

5

40

3

Tổng thời gian bài học 90
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Explain:

Trong bài này, người tham gia sẽ:
• Tìm hiểu làm thế nào để thực hiện phần 
đầu tiên của Giám định tổng quát;

• Xem xét từng phần của cuộc phỏng vấn 
và tìm hiểu các câu trả lời cho các câu 
hỏi trong cuộc phỏng vấn ảnh hưởng đến 
việc lựa chọn loại xe lăn như thế nào.

Mỗi người tham gia sẽ có cơ hội thực hành 
làm người phỏng vấn.

2.  Thông tin về người sử dụng xe lăn (10 phút)

Giải thích:  Trước khi chúng ta bắt đầu xem xét các câu hỏi phỏng vấn, có một số 
điều cần nhớ khi đặt câu hỏi.

• Luôn luôn giải thích cho người sử dụng xe lăn trước khi bạn bắt đầu rằng những 
câu hỏi bạn sắp hỏi đây sẽ giúp bạn và người sử dụng xe lăn chọn ra được xe 
lăn phù hợp nhất.

• Luôn luôn phỏng vấn chính người sử dụng xe lăn (không phải trợ lý/thành viên 
gia đình họ) trừ khi anh ấy/cô ấy còn nhỏ hoặc không thể hiểu hoặc trả lời câu 
hỏi của bạn.

• Sử dụng các kỹ thuật giao tiếp tốt.

Hỏi:  Một số ví dụ về các kỹ thuật giao tiếp tốt là gì?

Khuyến khích câu trả lời và v iết lên bảng.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• nói rõ ràng;
• sử dụng các thuật ngữ đơn giản;
• Giải thích chuyện gì sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra;
• Sau khi giải thích điều gì, kiểm tra xem người dùng xe lăn có hiểu không;
• lắng nghe cẩn thận và kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng ý của người sử 
dụng;

• giao tiếp bằng ánh mắt (khi thích hợp);
• thể hiện sự tôn trọng;
• đừng cho rằng bạn biết hết mọi thứ;
• cho họ thấy sự quan tâm bạn.
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Đưa một mẫu đánh giá thể chất và xe lăn cho mỗi người tham gia. Bắt đầu các slide PPT 
B.3 Phỏng vấn Giám định tổng quát.

Giải thích:

• Thông tin từ bốn yếu tố được thu thập 
trong buổi phỏng vấn Giám định tổng 
quát.

• Chúng tôi sẽ xem xét từng yếu tố ngay bây 
giờ và giải thích về cách trả lời các câu hỏi 
trong cuộc phỏng vấn ảnh hưởng thế nào 
đến việc lựa chọn xe lăn.

• Câu hỏi không cần phải được hỏi theo thứ 
tự trong mẫu. Đôi khi người dùng xe lăn sẽ 
tự thông tin trước khi họ được hỏi, hoặc có 
thể được tự nhiên hơn khi đặt câu hỏi theo 
một thứ tự khác.

Giải thích:

• “Các câu hỏi về thông tin người sử dụng 
xe lăn”  phải đảm bảo rằng người dùng xe 
lăn có thể được liên hệ lại để được theo 
dõi trong tương lai.

• Họ cũng giúp dịch vụ thu thập số liệu 
thống kê về người dùng xe lăn đã gặp tại 
dịch vụ.
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3.  Tình trạng thể chất (15 phút)

Giải thích:

• Dưới tiêu đề “Tình trạng thể chất”, nhân 
viên sẽ nêu tên các tình trạng với người 
sử dụng xe lăn liệu tình trạng bệnh có 
được theo dõi không và lưu ý xem người 
dùng xe lăn có bất kỳ điều kiện vật lý nào 
sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn xe lăn 
không.

• Một số điều kiện phổ biến nhất được liệt 
kê với khung đánh dấu. Đó là: bại não, 
viêm tủy xám, chấn thương cột sống và 
đột quỵ.

• Ngoài ra còn có một khung đánh dấu cho 
những bệnh khác. Nếu bạn đánh dấu vào 
những bệnh khác, bạn có thể viết tình 
trạng bên cạnh khung đánh dấu. 

Giải thích:

• Biết được tình trạng của người sử dụng xe lăn là rất hữu ích (mặc dù không phải lúc nào 
cũng cần thiết).

• Điều này là do một số đặc điểm của các tình trạng bệnh khác nhau có thể ảnh hưởng đến 
việc lựa chọn xe lăn.

• Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những điều quan trọng nhất cần nhớ cho các tình trạng khác 
nhau khi lựa chọn xe lăn.

• Thông tin này có trong tài liệu tham khảo. 
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Giải thích:

• Bại não ảnh hưởng đến bệnh nhân nhiều 
cách rất khác nhau.

• Đối với một người bị bại não có thể ngồi 
thẳng, điều quan trọng cần nhớ là họ có 
thể gặp khó khăn trong việc giữ tư thế 
ngồi vì họ cảm thấy mệt mỏi. Điều này 
làm cho công việc khó khăn hơn và mệt 
mỏi hơn.

• Nhận hỗ trợ tốt là rất quan trọng.
• Người bị bại não có thể cần hỗ trợ tư thế 
bổ sung trên xe lăn. Để làm điều này một 
cách an toàn và hiệu quả, cần phải đào 
tạo trình độ trung cấp.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh 
những điểm chính cần nhớ.



123

Giải thích:

• Những người bị viêm đa cơ có thể bị yếu 
hoặc có thể teo các bộ phận cơ thể. Viêm 
đa cơ có thể ảnh hưởng đến chân, tay hoặc 
thân, nhưng phổ biến nhất là ảnh hưởng 
đến chân.

• Các cơ và xương trở nên mỏng hơn và chân 
tay không phát triển và do đó ngắn hơn.

• Khi phần thân bị ảnh hưởng, phần đó có 
thể ngắn hơn.

• Mặc dù những người bị viêm đa cơ  vẫn có 
cảm giác, một chiếc đệm rất quan trọng 
cho sự thoải mái của họ.

• Một đệm cao hơn/dày hơn có thể cung cấp 
một chỗ ngồi thoải mái hơn.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh 
những điểm chính cần nhớ.
Giải thích:

• Những người bị chấn thương cột sống rất 
có nguy cơ bị loét tỳ đè.

• Điều này là do hầu hết những người bị 
chấn thương cột sống không thể cảm 
thấy mức chấn thương bên dưới của họ.

• Luôn luôn lựa chọn một đệm giảm lực tỳ 
đè.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh 
những điểm chính cần nhớ.
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Giải thích:

• Những người bị đột quỵ thường bị ảnh 
hưởng ở một bên cơ thể. Điều này có 
nghĩa là họ có thể ngã sang một bên trên 
xe lăn.

• Những người bị đột quỵ có thể không 
cảm thấy bình thường ở bên bị ảnh 
hưởng của cơ thể.

• Những người bị đột quỵ có thể lên xuống 
xe lăn bằng cách đứng lên.

• Hỗ trợ tốt là rất quan trọng.

• Kiểm tra xem người đó có cảm nhận 
được không - anh ấy/cô ấy có thể cần 
một chiếc đệm giảm lực tỳ đè.

• Người bị đột quỵ có thể thích xe lăn có 
tựa chân có thể xoay chỗ khác để người 
đó có thể thực hiện chuyển đổi tư thế 
đứng.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh 
những điểm chính cần nhớ.

Giải thích:

• Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn xe lăn 
như thế nào.

Giải thích:

• Những người khuyết tật 2 chi không có 
trọng lượng của phần chân để ngăn xe lăn 
của họ không bị lật về phía sau.

• Luôn cẩn thận khi lần đầu tiên họ thử xe 
lăn.

• Kiểm tra cân bằng xe lăn. Bánh xe sau có 
thể cần phải di chuyển về phía sau để thêm 
sự ổn định.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh những 
điểm chính cần nhớ.
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Giải thích:

• Người cao tuổi có thể cần xe lăn vì những 
lý do khác nhau. Thông thường đó là vì họ 
gặp khó khăn khi đi bộ. Xe lăn sẽ giúp họ 
dễ dàng tiếp tục là một phần của cuộc sống 
gia đình và cộng đồng.

• Người cao tuổi có thể thực hiện di chuyển 
trong tư thế đứng, và sẽ thích xe lăn có tựa 
chân lật hoặc xoay.

• Người cao tuổi phải luôn được sử dụng xe 
lăn để mang lại sự thoải mái và hỗ trợ tốt. 
Điều này sẽ giúp họ ổn định vị trí ngồi và 
tránh các vấn đề gây ra bởi tư thế xấu.

• Tựa chân lật hoặc xoay có thể là lựa chọn 
tốt nhất.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh những 
điểm chính cần nhớ.
Giải thích:

• Một số người gặp vấn đề với các chuyển động 
đột ngột, bị co giật mà họ không thể kiểm soát 
(co thắt).

• Co thắt có thể khiến người khác bị dồn trọng 
lượng về phía sau, điều này có thể khiến xe lăn 
lật. Trong trường hợp này, vị trí bánh sau chắc 
chắn phải được chú ý.

• Co thắt có thể khiến chân “nhảy” ra khỏi tựa 
chân. Điều này có thể nguy hiểm khi đẩy xe. Một 
dây đeo bắp chân có thể giúp giữ chân ở đúng vị 
trí. Một dây đeo đùi cũng có thể hỗ trợ.

• Dây đai phải buộc chặt bằng khóa dán Velcro để 
dây đeo sẽ tuột ra nếu người dùng ngã khỏi xe 
lăn.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh những 
điểm chính cần nhớ.
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Giải thích:

• Một số người gặp khó khăn trong việc kiểm 
soát bàng quang hoặc ruột của họ. Đây là một 
vấn đề rất phổ biến đối với những người bị chấn 
thương cột sống.

•  Những vấn đề này có thể được khắc phục với 
thiết bị phù hợp, thuốc men và chương trình 
đào tạo về bàng quang và ruột. Xác định người 
có thể cung cấp tư vấn và đào tạo về quản lý 
ruột và bang quang trong khu của bạn, ví dụ: 
bác sĩ chuyên khoa và y tá.

• Những người có vấn đề về bàng quang hoặc 
ruột không được ngồi trên đệm ẩm hoặc bẩn, vì 
da có thể nhanh chóng bị hoại tử. Ngoài ra, các 
lỗi có trong phân nhanh chóng dẫn đến loét tỳ 
đè do nhiễm trùng.

• Cung cấp một đệm có vỏ chống thấm nước. 
Hướng dẫn người dùng cách giặt và làm khô 
đệm.

• Thường cần có đệm thứ hai để cho phép người 
sử dụng xe lăn tiếp tục với các hoạt động hàng 
ngày trong khi chờ đệm khô.

Nhấp qua trang chiếu để nhấn mạnh những 
điểm chính cần nhớ.
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4.  Lối Sống Và Môi Trường Sống (15 phút)

Giải thích:

• Các câu hỏi về lối sống và môi trường thu 
thập thông tin về nơi người sử dụng xe 
lăn sống và những điều mà anh ấy/cô ấy 
cần phải làm khi sử dụng xe lăn.

Đọc từng câu hỏi/các ý  và hỏi:

Các câu trả lời cho câu hỏi này giúp trong 
việc lựa chọn xe lăn phù hợp nhất, hoặc xác 
định những gì người sử dụng xe lăn có thể 
cần phải học như thế nào?

Công nhận câu trả lời và đưa ra v í dụ nếu 
cần thiết .

Câu hỏi: Câu trả lời trọng yếu nhất

Mô tả nơi người sử 
dụng xe lăn sẽ sử 
dụng xe lăn của họ

• Xe lăn cần phù hợp với người sử dụng xe lăn tại nhà, nơi làm việc 
hoặc trường học. Ví dụ:
 - Nếu xe lăn sẽ được sử dụng ở nhà, người sử dụng xe lăn cần có 
thể dễ dàng di chuyển về nhà để thực hiện các hoạt động quan 
trọng hàng ngày;
 - Người sử dụng xe lăn làm việc trong văn phòng sẽ cần một 
chiếc xe lăn có thể dễ dàng phù hợp với không gian văn phòng;
 - Một người sử dụng xe lăn đi học sẽ cần xe lăn vừa vặn thoải mái 
trong lớp học và dưới bàn làm việc, hoặc sẽ cần một khay được 
gắn trên xe lăn;
 - Một người sử dụng xe lăn cần để làm việc trên một đường ray 
gồ ghề cần một chiếc xe lăn hoạt động tốt trên địa hình gồ ghề.

Quãng đường đi được 
mỗi ngày?

• Giống như việc mọi người có thể đi bộ nếu đi một quãng đường 
ngắn, nhưng sử dụng xe đạp cho quãng đường dài hơn, người sử 
dụng xe lăn có thể sử dụng xe lăn cho quãng đường ngắn hơn và 
xe ba bánh cho khoảng cách xa hơn.

• Một chiếc xe ba bánh tốn ít năng lượng hơn để đi được cùng một 
khoảng cách và nhanh hơn.

Số giờ mỗi ngày sử 
dụng xe lăn?

• Người ngồi trên xe lăn càng lâu, nguy cơ mệt mỏi hoặc đau lực 
tỳ đè càng lớn. Hãy cân nhắc về mức độ hỗ trợ người đó và liệu 
đệm có đủ giảm lực đè và thoải mái không.

• Đối với bất kỳ ai đang hoạt động trên xe lăn suốt ngày, xe lăn 
nên được thiết lập để đẩy đi và tham gia các hoạt động khác 
hiệu quả nhất có thể. Vị trí bánh xe cũng quan trọng. Điều quan 
trọng là phải kiểm tra xem phần tựa lưng có hỗ trợ người dùng 
không, nhưng không hạn chế quyền tự do di chuyển của vai. 
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Kĩ thuật di chuyển sử 
dụng

• Tay vịn và tựa chân có thể ảnh hưởng đến cách người dùng xe lăn 
trong và ngoài xe lăn:
 - đối với di chuyển tư thế đứng, rất hữu ích khi có tựa chân có thể 
dời và tay vịn mà người dùng có thể sử dụng để nhấc người lên;
 - đối với chuyển không đứng, tay vịn có thể tháo rời hoặc tay 
vịn chạm theo trắc diện của các bánh xe có thể làm cho việc 
chuyển dễ dàng hơn.

Loại bồn vệ sinh Loại nhà vệ sinh và lối vào vào nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến việc 
người sử dụng xe lăn dễ dàng sử dụng nó như thế nào.

Có thể không thể sử dụng nhà vệ sinh vì thiết kế.

Ví dụ, hầu hết người dùng xe lăn đều rất khó sử dụng nhà vệ sinh 
ngồi xổm.

Bằng cách hỏi về nhà vệ sinh và nhà vệ sinh ở đâu, nhân viên có thể 
đưa ra lời khuyên về cách di chuyển đến và đi vệ sinh.

Nhân viên cũng có thể cung cấp lời khuyên về cách làm cho nhà vệ 
sinh thích hợp với người dùng. 

Người sử dụng xe lăn 
có thường sử dụng 
phương tiện giao 
thông công cộng / tư 
nhân không?

Nếu người sử dụng xe lăn thường xuyên sử dụng phương tiện giao 
thông, anh ấy / cô ấy sẽ cần có khả năng vận chuyển xe lăn một cách 
dễ dàng. Các tính năng khác nhau của xe lăn giúp vận chuyển dễ dàng 
hơn bao gồm những điều sau đây:

• xe lăn nhẹ hơn dễ dàng khiêng vào và ra;
• bánh xe có thể tháo rời và khung/tựa lưng có thể gấp giúp xe lăn 
dễ vận chuyển hơn.

Nếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các bộ phận có 
thể tháo rời có thể là một lợi thế, vì điều này làm cho xe lăn dễ tải 
hơn. Tuy nhiên, các bộ phận có thể tháo rời cũng có thể là một bất 
lợi, vì các bộ phận có thể bị tách rời và bị mất hoặc bị đánh cắp.
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5.  Xe lăn hiện có (5 phút)

Giải thích:

• Nếu người sử dụng xe lăn đã có xe lăn, 
điều quan trọng là chiếc xe lăn này được 
đánh giá để xem tại sao nó không đáp 
ứng nhu cầu của người dùng.

• Đọc từng câu hỏi phần Giám định tổng 
quát “Xe lăn hiện có”.

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này là “không”, nhân viên xe lăn nên 
mô tả vấn đề trong phần Bình luận. Tùy thuộc vào các tài nguyên có sẵn, việc sửa đổi 
hoặc sửa chữa xe lăn hiện có có thể được xem xét trong bước Lựa chọn.

Nếu câu trả lời cho mọi câu hỏi là “có”, thì rất có thể người dùng xe lăn không cần xe 
lăn mới. Điều này nên được thảo luận với người sử dụng xe lăn.

6.  Thực hành phỏng vấn Giám định tổng quát (40 phút)

Sinh hoạt

Chia nhóm: 3 người mỗi nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm đóng vai thực hiện Phỏng vấn Giám định tổng quát 
– sử dụng câu chuyện người dùng xe lăn trong sổ ghi chép của họ.

Nhấn mạnh - nếu có thể chỉ cần người đóng vai người dùng xe lăn mới 
nên đọc câu chuyện đó.

Mỗi lần người tham gia nên thay phiên đóng vai người sử dụng xe 
lăn và sử dụng thông tin từ câu chuyện người dùng của họ để trả lời 
các câu hỏi phỏng vấn. Người sử dụng xe lăn không nên đọc to câu 
chuyện. Hai người tham gia còn lại trong nhóm làm việc cùng nhau 
thực hiện cuộc phỏng vấn và ghi lại thông tin trên Mẫu phỏng vấn 
Giám định tổng quát trong sổ ghi chép. 

Thẽo dõi: Giám sát các nhóm và hỗ trợ nếu cần thiết.
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Thời gian: 10 để phỏng vấn và 10 phút cho phần phản hồi.

Phản hồi: Thảo luận ngắn gọn về mỗi người sử dụng xe lăn được thể hiện trong 
các câu chuyện.

Hiển thị slide về mỗi người dùng và hỏi người tham gia các câu hỏi 
trên slide.

•  Những người phỏng vấn đã phát hiện ra điều gì sẽ giúp chọn chiếc 
xe lăn phù hợp nhất cho Felicia/Anton/Chantou?

•  Những người phỏng vấn đã phát hiện ra điều gì sẽ giúp xác định 
những điều mà Felicia / Anton / Chantou có thể cần học để có thể sử 
dụng xe lăn?

•  Xe lăn của Anton và Chantou hiện có đáp ứng nhu cầu của họ 
không? Tại sao tại sao không?

Giảng viên có thể tham khảo các bài học rút ra được đề xuất dưới đây.

Câu chuyện người dùng Bài học rút ra được đề xuất

Felicia là một phụ nữ lớn tuổi bị viêm 
khớp nặng. Cô bị đau ở tay, tay và chân. 
Cô không thể đi bộ nhiều bước vì đau 
đớn và cảm thấy khó khăn trong việc 
chăm sóc bản thân.

Felicia đã tham dự buổi Giám định tổng 
quát với con gái, người phụ giúp cô ở 
nhà. Cô sống trong một thị trấn nhỏ 
và ngôi nhà của cô có ba bậc ở lối vào 
phía trước. Cô ấy không có bất kỳ vấn 
đề sức khỏe nào ngoài viêm khớp. Cô 
từng đến nhà thờ thường xuyên, nhưng 
giờ không thể làm như vậy.

Gia đình cô không có xe hơi, và dùng 
phương tiện giao thông công cộng. Để 
đến với Giám định tổng quát, gia đình 
thuê taxi. Tuy nhiên, việc này tốn nhiều 
tiền đối với họ. Cô ấy hiện không có xe 
lăn.

Thông tin giúp chọn xe lăn phù hợp nhất.

• Felicia đang chịu đựng cơn đau - cô ấy có 
khả năng cần phải tham gia hướng dẫn.

• Felicia có thể đi bộ vài bước - cô ấy có khả 
năng áp dụng di chuyển tư thế đứng và 
sẽ được hỗ trợ từ một chiếc xe lăn với tựa 
chân có thể xoay đi.

• Gia đình Felicia không có xe hơi - cô ấy có 
thể phải ngồi xe lăn trên phương tiện giao 
thông công cộng, vì vậy xe lăng có thể gập 
lại có thể hữu ích.

Thông tin giúp xác định những gì Felicia cần 
học.

• Con gái Felicia nhiệt tình giúp cô ở 
nhà - cả Felicia và con gái cô cần học 
các kỹ thuật dịch chuyển an toàn và 
cách đi lên xuống trên xe lăn.
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Câu chuyện người dùng Bài học rút ra được đề xuất

Anton mắc bệnh viêm tủy xám. Anh ta 
26 tuổi và sống ở một thị trấn nhỏ. Anh 
ấy đang học các kỹ năng máy tính và rất 
muốn bắt đầu kinh doanh riêng trong 
tương lai. Anh ấy đã tham dự Giám định 
tổng quát với vợ mình.

Một thời gian dài trước đây, anh đã 
nhận được tặng một chiếc xe lăn kiểu 
chỉnh hình. Ghế bị rỉ sét và bọc ghế đã 
bị rách. Các bánh xe trước rất nhỏ và 
mỏng. Các bánh xe phía sau rất mỏng 
và mòn. Xe lăn không thoải mái và khó 
đẩy.

Các lối đi trong thị trấn rất gồ ghề và xe 
lăn của anh thường xuyên bị kẹt. Tuy 
nhiên, anh muốn có thể tự mình đi từ 
nhà đến trung tâm dạy nghề. Khoảng 
cách khoảng 1½ km. Hiện tại, anh cần 
sự giúp đỡ từ em trai - người không thể 
luôn luôn đưa anh đến đúng giờ. 

Thông tin giúp chọn xe lăn phù hợp nhất.

• Anton sống ở một nơi có lối đi gồ ghề và 
anh ta muốn có thể đi lại từ nhà và nơi 
anh ta học - anh ta cần một chiếc xe lăn 
mà anh ta có thể tự đẩy mình trên mặt 
đất gồ ghề.

• Anton dành rất nhiều thời gian trên 
chiếc xe lăn của mình - hỗ trợ tư thế tốt 
là rất quan trọng, vì anh ấy sẽ dành một 
khoảng thời gian dài trên chiếc xe lăn của 
mình mỗi ngày trong khi đào tạo.

Thông tin giúp xác định những gì Anton cần 
học.

• Anton cần phải rất linh hoạt trên địa hình 
khó khăn - rèn luyện kỹ năng di chuyển 
bằng xe lăn thực sự có thể giúp anh ta.

• Anton sử dụng chiếc xe lăn của mình rất 
nhiều trên mặt đất gồ ghề - học cách duy 
trì chiếc xe lăn của mình để giữ cho nó 
hoạt động tốt sẽ rất hữu ích.

Xe lăn Anton hiện có.

• Xe lăn hiện tại của Anton đang trong tình 
trạng sắp hư hỏng và không đáp ứng nhu 
cầu về môi trường hoặc thể chất của anh 
ấy.

Đặc biệt lưu ý :  Khi có sẵn xe ba bánh, 
các huấn luyện viên có thể chỉ ra rằng một 
chiếc xe ba bánh có thể là một giải pháp tốt 
cho người sử dụng xe lăn để giúp anh ta di 
chuyển quãng đường đến trung tâm huấn 
luyện mỗi ngày. 
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Câu chuyện người dùng Bài học rút ra được đề xuất

Chantou 13 tuổi. Cô bé bị mất cả hai 
chân (trên đầu gối) trong một trận 
động đất. Cô bé sống cùng gia đình 
trong một căn hộ ở thị trấn gần đó. Cô 
bé đã tham dự Giám định tổng quát với 
mẹ 

và chị gái. Cô bé có một chiếc xe lăn 
được quyên tặng. Đó là một chiếc xe 
lăn kích thước chỉnh hình dành cho 
người lớn. Chiếc xe lăn quá lớn so với 
Chantou. Cô bé phải vươn tay qua các 
tay vịn để chạm vào vành đẩy. Điều này 
gây khó khăn cho cô ấy. Phần tựa lưng 
cũng rất cao và không có đệm.

Chantou muốn quay trở lại trường học, 
nhưng cô cảm thấy cơ thể khó chịu 
khi ngồi xe lăn. Cô bé cũng cảm thấy 
lúng túng vì không thể tự di chuyển. Cô 
bé muốn một chiếc xe lăn mà có thể 
tự đẩy xe đi, và điều đó giúp cô bé có 
thêm sự hỗ trợ. Cô bé nói rằng sẽ sử 
dụng xe buýt của trường nếu xe lăn của 
cô bé có thể đem theo.

Thông tin giúp chọn xe lăn phù hợp nhất.

• Chantou không thoải mái trên chiếc ghế 
hiện tại của cô ấy và mất nhiều thời gian 
trên ghế xe lăn- Chantou cần một chiếc 
xe lăn phù hợp với để cô bé được hỗ trợ 
tốt - hỗ trợ tư thế tốt sẽ giúp có sức chịu 
lâuhơn trong ngày, giúp cô bé đi học.

• Chantou cần phải đi trên xe buýt của 
trường - cô ấy cần một chiếc xe lăn có thể 
đem cùng.

Xe lăn hiện có của Chantou.

• Chiếc xe lăn hiện tại của cô bé quá lớn và 
không giúp cô bé tự di chuyển; một chiếc 
xe lăn nhẹ với sự hỗ trợ tư thế tốt sẽ phù 
hợp với nhu cầu hơn chiếc xe lăn hiện tại.

7.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc các điểm chính.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.
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B.4:  Giám định tổng quát

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 Ghi lại sự hiện diện, nguy cơ hoặc tiền sử loét tỳ đè;

 Giải thích hành động nào nên được thực hiện nếu người sử dụng xe lăn bị 
loét  tỳ đè hoặc có nguy cơ bị loét  tỳ đè;

 Xác định và ghi lại cách người sử dụng xe lăn sẽ đẩy xe lăn;

 Trình bày cách chính xác để lấy số đo từ người sử dụng xe lăn cho xe lăn 
(chiều rộng ghế, chiều sâu ghế, chiều dài bắp chân, chiều cao lưng);

 Mô tả cách đo cơ thể theo kích thước xe lăn. 

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 L
IỆ
U

Cho bài học này:

 PPT slides B.4: Giám định tổng quát;

 Tài liệu tham khảo;

 Sổ ghi chép của người tham gia;

 DVD: Trình bày quá trình đo kích thước;

 Xe lăn có tựa chân có thể xoay ra ngoài (nếu có) – 1 cái mỗi 3 người tham gia;

 Mẫu giấy Giám định tổng quát– 1 tờ mỗi người dùng;

 Thước đo thực hành việc đo lường - 1 cái mỗi người tham gia.

BỐ
I C
ẢN
H Điều chỉnh bài này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc. 

Cân nhắc về:

 Nơi người tham gia có nhiều khả năng thực hiện Giám định tổng quát 
nhất – ví dụ ở Nhà người sử dụng xe lăn, phòng khám cộng đồng hoặc 
không gian dịch vụ xe lăn chuyên dụng.

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch bài học.

 Sắp xếp xe lăn quanh phòng.

 Đảm bảo ít nhất một chiếc xe lăn có tựa chân có thể lật hoặc xoay (đối với bài 
tập đẩy chân).

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Chuẩn bị.

3. Sự hiện diện, nguy cơ hoặc tiền sử loét tỳ đè.

4. Phương pháp đẩy xe lăn.

5. Lấy số đo.

6. Cách lấy số đo cơ thể.

7. Tóm tắt điểm chính.

2

5

10

20

30

20

3

Tổng thời gian bài học 90
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Trong bài này, chúng tasẽ thực 
hành phần 2 của buổi Giám định tổng 
quát. Chúng ta sẽ:

• Tìm hiểu cách ghi lại sự hiện diện, nguy 
cơ hoặc tiền sử loét áp lực cho người sử 
dụng xe lăn;

• Thảo luận về những cách khác nhau mà 
người sử dụng xe lăn có thể đẩy xe lăn 
của họ và thực hành đẩy chân;

• Tìm hiểu cách thực hiện các số đo cơ thể 
quan trọng nhất để giúp chọn xe lăn có 
kích thước chính xác cho người sử dụng 
xe lăn. 

2.  Chuẩn bị (5 phút)

Giải thích:  Để Giám định tổng quát, yêu cầu người sử dụng xe lăn chuyển từ xe lăn 
(nếu đang ngồi) đến giường Giám định tổng quát.

Điều này sẽ giúp việc quan sát tư thế người dùng xe lăn dễ dàng hơn và thực hiện 
các phép đo. Đây cũng là cơ hội để xem người sử dụng xe lăn dịch chuyển như thế 
nào. Một số điều cần nhớ được liệt kê dưới đây.
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Giải thích:

• Cũng giống như phần phỏng vấn, Giám 
định tổng quát nên được thực hiện trong 
một không gian sạch sẽ và yên tĩnh.

• Quyền riêng tư rất quan trọng nếu cần 
kiểm tra các vết loét áp lực.

• Luôn luôn Giải thích cho người dùng xe 
lăn bạn sẽ làm gì và tại sao.

• Khi người sử dụng xe lăn dịch chuyển, 
hãy sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn thấy rằng 
anh ấy/cô ấy không thể dịch chuyển một 
cách an toàn và dễ dàng một mình.

• Khi người sử dụng xe lăn đang nằm trên 
giường Giám định tổng quá:
 - cung cấp khối kê chân nếu bàn chân 
không thoải mái chạm sàn;
 - luôn luôn ở cạnh họ cho đến khi bạn 
chắc chắn rằng việc sử dụng xe lăn là 
an toàn và thoải mái khi ngồi thẳng 
một mình.

3.  Sự hiện diện,  nguy cơ hoặc lịch sử của vết loét áp lực (10 phút)

Giải thích:  Chúng ta đã nói chi tiết về tầm quan trọng của việc ngăn ngừa loét áp 
lực.

Hỏi:  Ai có thể nhắc lại các yếu tố rủi ro quan trọng nhất - những điều đó có khả 
năng khiến một người có thể bị đau lực tỳ đè? Khuyến khích câu trả lời.  Cố gắng 
nêu ra tất cả các rủi ro đau nhức được liệt kê dưới đây.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• không thể cảm nhận (suy giảm cảm giác);
• không thể di chuyển;
• không cầm độ ẩm từ mồ hôi, nước được;
• chế độ ăn uống thiếu chất và không uống 
đủ nước;

• tuổi tác;
• sai tư thế;
• đau lực tỳ đè trước hoặc hiện tại;
• cân nặng – thiếu cân hoặc thừa cân.
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Giải thích:  Mẫu Giám định tổng quát sẽ 
giúp người tham gia đánh giá rủi ro đau tỳ 
đè.

Hiển thị slide và nhấp qua phần Giải thích 
những điểm sau:

• một người không thể cảm thấy có nguy 
cơ bị đau lực tỳ đè;

• một người có từ ba yếu tố rủi ro trở lên 
có nguy cơ bị đau lực tỳ đè. 

Hỏi người tham gia để xem bản sao the mẫu Giám định tổng quát của họ.

Giải thích:  Người tham gia nên hỏi người 
dùng xe lăn các câu hỏi trong mẫu.

• Họ có cảm thấy cơ thể bình thường 
không?

• Họ đã bao giờ bị đau lực tỳ đè chưa? Nếu 
vậy – Hỏi người dùng đau ở đâu. Đánh 
dấu phần cơ thể bị đau trên mẫu.

• Hiện tại họ có bị đau lực tỳ đè không?
 - nếu vậy - hãy hỏi nếu bạn có thể nhìn 
thấy chỗ đậ để bạn có thể chắc chắn 
nơi bị đau và mức độ nghiêm trọng của 
nó;
 - cẩn trọng khi bạn yêu cầu được nhìn 
thấy chỗ đau;
 - đảm bảo sự riêng tư của người sử dụng 
xe lăn bằng cách dựng bức ngăn khu 
vực xung quanh Giám định tổng quát;
 - thông báo liệu vết đau có phải là vết 
thương hở hay không, và đánh dấu nơi 
vết loét áp lực phần cơ thể trên biểu 
mẫu;
 - Hỏi người sử dụng xe lăn xem anh ấy/
cô ấy đau như thế nào và anh ấy/cô ấy 
đã bị nó bao lâu.

• Khoanh tròn mọi yếu tố rủi ro.
• Đánh dấu xem người sử dụng xe lăn có 
hoặc không có nguy cơ bị đau lực tỳ đè. 
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Hỏi:  Nên làm gì nếu người sử dụng xe lăn bị đau lực tỳ đè giai đoạn 2 trở lên? 
Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• giới thiệu để điều trị;
• khuyên người sử dụng xe lăn cách giảm lực tỳ đè lực khi bị đau - điều này có thể có 
nghĩa là không sử dụng xe lăn.

Hỏi:  Nên làm gì nếu người sử dụng xe lăn có nguy cơ bị đau lực tỳ đè?

Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• cung cấp đệm giảm lực tỳ đè - kiểm tra xem đệm có hiệu quả hay không bằng cách thực 
hiện kiểm tra rãnh giảm lực tỳ đè của đệm;

• cung cấp giáo dục về phòng ngừa - dạy các kỹ thuật giảm lực tỳ đè lực và tầm quan 
trọng của việc chủ động và thay đổi vị trí thường xuyên; kiểm tra da hàng ngày để đánh 
dấu.

Ghi chú cho giảng viên:  Câu hỏi này liên quan đến việc một người liệu người có 
“nguy cơ” về việc phát triển loét tỳ đè hay không. Nếu ai đó thực sự bị đau lực tỳ đè, 
cách giải quyết sẽ khác.

4.  Phương pháp đẩy xe (20 phút)

Giải thích:

• Tìm hiểu cách người sử dụng đẩy xe lăn 
là điều quan trọng. Điều này có thể ảnh 
hưởng đến sự lựa chọn của xe lăn.

• Người sử dụng xe lăn đẩy xe lăn của họ 
theo những cách khác nhau.

• Một số người đẩy bằng cánh tay, một số 
dùng chân và một số có người trợ giúp để 
đẩy xe.

Hỏi:  Những khả năng về thể chất nào sẽ ảnh hưởng đến cách người dùng đẩy xe? 
Khuyến khích câu trả lời.
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Các câu trả lời:

• sức mạnh và sự điều khiển cánh tay;
• sức mạnh và sự điều khiển đôi chân;
• khả năng ngồi thẳng

• sự ổn định và kiểm soát tổng thể - nếu ai đó 
không ổn định hoặc có sự cân bằng kém, họ có 
thể cần phải sử dụng cánh tay của mình để giữ 
chặt trên, nhưngsau đó họ không thể đẩy.

• Sức mạnh và kiểm soát cánh tay và chân rất quan trọng cũng như sự ổn định 
chung. Một chiếc xe lăn vừa vặn và hỗ trợ tư thế tốt có thể giúp người có cân 
bằng kém hoặc ổn định có thể đẩy xe lăn dễ dàng hơn.

Hỏi:  Vị trí lý tưởng của bánh sau giúp người 
sử dụng xe lăn để đẩy bằng tay như thế 
nào?

Trả lời:  
• Khi người sử dụng xe lăn giữ phần đỉnh 
của vành đẩy, khuỷu tay nên được cong ở 
khoảng 90 độ.

Giải thích:

• Để di chuyển bằng chân, xe lăn cần được thiết 
lập sao cho gót chân người sử dụng xe lăn 
thoải mái chạm sàn, trong khi xương chậu 
được hỗ trợ bởi tựa lưng.

• Điều quan trọng là phải có tựa chân có thể 
xoay dời khỏi lối di chuyển. Người sử dụng xe 
lăn có thể vẫn cần tựa chân khi được người 
khác đẩy qua một khoảng cách xa hơn.

• Tay vịn cũng có thể hữu ích, vì người sử dụng 
xe lăn có thể dựa vào khi chồm về phía trước 
để đẩy.

• Nếu người sử dụng xe lăn cần đẩy bằng chân 
và xe lăn không được thiết lập chính xác để 
đẩy bằng chân, người sử dụng xe lăn sẽ phải 
thay đổi tư thế để đẩy. Điều này sẽ rất mệt 
mỏi, và có thể gây ra các vấn đề tư thế lâu dài 
về lâu dài.
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Giải thích: Chúng ta đã thực hành đẩy bằng cánh tay trong bài di chuyển xe lăn. Bây 
giờ mọi người sẽ có cơ hội trải nghiệm đẩy xe bằng chân.

Sinh hoạt

Chia nhóm: Ba người mỗi nhóm (tốt nhất là chiều cao thành viên khác nhau, vì 
điều này sẽ tạo ra các vấn đề về khả năng tiếp cận mặt đất). Cung cấp 
một chiếc xe lăn cho mỗi nhóm.

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm thay phiên nhau để thử di chuyển xe lăn bằng 
chân. Tốt nhấ là họ nên ngồi với xương chậu chạm vào tựa lưng. Nếu 
không thể, họ nên thử nghiệm để xem làm thế nào họ có thể chạm sàn 
để đẩy. Điều này sẽ giúp họ cảm nhận được điều gì xảy ra nếu xe lăn 
không được thiết lập chính xác để đẩy bằng chân.

Yêu cầu người tham gia thử nghiệm đẩy bằng chân trong khi nghiêng 
về phía trước và về phía sau, với gót chân và bằng ngón chân. 

Theo dõi: Giám sát các nhóm. Đảm bảo sinh hoạt được thực hiện an toàn.

Thời gian: 10 phút để thực hành và 5 phút để phản hồi.

Phản hồi: Yêu cầu các nhóm:

• đối với những người không thể dễ dàng chạm sàn - họ đã phải làm 
gì để đặt chân lên sàn? (Trả lời: trượt, hoặc ngồi nhích lên về phía 
trước);

• đẩy xe trong khi nghiêng về phía trước hay phía sau dễ dàng hơn? 
(Trả lời: nghiêng về phía trước – phù hợp với xương chậu dựa vào tựa 
lưng);

• Điều gì sẽ khiến ai đó nghiêng về phía trước? (Trả lời: tay vịn hoặc 
một khay cung cấp thêm bề mặt giúp nghiêng về phía trước);

• đẩy bằng ngón chân hay gót chân dễ dàng hơn? (Trả lời: bằng gót 
chân).

Giải thích:

• Thông qua buổi sinh hoạt, người tham gia sẽ thấy việc đẩy bằng chân có thể khó 
khăn và mệt mỏi như thế nào nếu xe lăn không được thiết lập để được đẩy bằng 
chân.

• Thiết lập xe lăn lên chính xác có nghĩa là đảm bảo rằng chiều cao của ghế so với mặt 
đất là phù hợpcho người sử dụng xe lăn. Một số cách để làm điều này bao gồm:
 – chọn xe lăn có chiều cao ghế ngồi chính xác cho người dùng (có tính chiều 
cao đệm);

 – làm cho đệm mỏng hơn - có thể làm giảm chiều cao tổng thể;
 – gắn ghế cứng thấp hơn ghế ban đầu.
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VIDEO

• Nếu người dùng sẽ đẩy bằng chân, nhân viên xe lăn nên chỉ cho anh ấy/cô ấy 
cách ngồi với xương chậu dựa vào tựa lưng, nghiêng người về phía trước, và kéo 
xe về phía trước bằng cách đặt gót chân xuống trước.

• Luôn luôn dạy đẩy về phía trước, không đẩy về phía sau.

Hỏi:  Nếu một người sử dụng xe lăn sẽ bị 
trợ lý đẩy tất cả thời gian hoặc hầu hết thời 
gian, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa 
chọn xe lăn như thế nào?
Trả lời: 
• tay đẩy chắc là rất quan trọng;
• đối với trẻ em - tay đẩy cao sẽ giúp người 
lớn đẩy trẻ dễ dàng hơn.

Giải thích:  Phương pháp đẩy cũng sẽ tác động đến việc đào tạo cần thiết cho 
người dùng và gia đình hoặc người chăm sóc của anh ấy/cô ấy (nếu phù hợp).

5.  Lấy số đo (30 phút)

Giải thích:

• Suốt Giám định tổng quát, nhân viên 
dịch vụ xe lăn lấy số đo người sử dụng xe 
lăn. Nhân viên sau đó có thể kiểm tra các 
phép đo của xe lăn có sẵn để loại xe nào 
sẽ phù hợp nhất.

• Các phép đo được ghi lại trên Mẫu Giám 
định tổng quát.

• Có thể tìm thấy mô tả về cách thực hiện 
từng phép đo trong Tài liệu tham khảo.

Giới thiệu DVD:  Trình bày cách lấy số đo.  DVD này sẽ chỉ cho bạn cách lấy 
năm số đo cơ bản của người sử dụng xe lăn.

Yêu cầu Những người tham gia theo dõi cẩn thận, vì họ sẽ tự luyện tập kỹ 
năng này sau đó.

Trình chiếu DVD.

Hỏi nếu có bất kỳ câu hỏi.

30-60
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Sinh hoạt

Chia nhóm: 3 người/nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu các nhóm:

• measure each person and record the measurements;
• every member of the group should measure every other person – so 
that the measurements can be compared at the end of the exercise;

• record the measurements in the space provided in the workbook.

Theo dõi: Di chuyển xung quanh các nhóm theo dõi kĩ. Sử dụng hướng dẫn dưới 
đây để kiểm tra xem những người tham gia có áp dụng đúng kỹ thuật 
không.

Check measurements to assess how accurately participants are taking 
the measurements.

Người đào tạo có thể ghi lại các phép đo trên bảng trắng để làm nổi bật 
bất kỳ sự khác biệt cần lưu ý.

Thời gia: 15 phút (5 phút mỗi người) để thực hành và 15 phút để phản hồi.

Phản hồi: • Hỏi: Có phải tất cả các phép đo của cùng một người đều giống nhau?
• Hỏi: Điều gì có thể gây ra sự khác biệt? (Trả lời: không sử dụng đúng 
kỹ thuật - ví dụ không yêu cầu người sử dụng xe lăn ngồi thẳng, không 
đặt thước dây đúng vị trí, không đọc chính xác số trên thước dây).

• Hỏi: Những vấn đề nào có thể được gây ra nếu thực hiện phép đo sai? 
(Trả lời: xe lăn có thể không vừa với người dùng).

Giảng viên - sử dụng hướng dẫn này để kiểm tra xem người tham gia có đang sử dụng 
đúng kỹ thuật không

Đối với tất cả các phép đo,  đảm bảo thước dây được giữ thẳng và người sử dụng xe 
lăn đang ngồi thẳng.  Bàn chân phải được đỡ trên sàn hoặc trên khối kê chân nếu 
anh ấy/cô ấy không thể chạm sàn thoải mái.  

A Kiểm tra không có gì trong túi người dùng xe lăn trước khi đo. Đo 
hông hoặc phần rộng nhất của đùi. Kẹp hai bìa/cuốn sách ở mỗi 
bên của người sử dụng xe lăn có thể giúp có được số đo chính xác.

B Đặt một tấm bìa/cuốn sách ở phía sau của người sử dụng xe lăn 
để giúp có được một phép đo chính xác. Đo từ mặt sau của xương 
chậu đến mặt sau của đầu gối theo một đường thẳng.

Luôn đo cả hai chân. Nếu có sự khác biệt giữa hai chân, hãy kiểm 
tra xem người sử dụng xe lăn có đang ngồi lệch với mức đo xương 
chậu của họ không. Nếu vẫn còn sự khác biệt, hãy chọn xe lăn 
cho bên ngắn hơn. 

30-60
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C Đo từ mặt sau của đầu gối đến đế của gót chân. Hãy 
chắc chắn rằng mắt cá chân người sử dụng xe lăn để 
cong ở 90 độ (nếu có thể). Luôn đo cả hai chân. Nếu 
người sử dụng xe lăn mang giày, hãy đo bằng đôi 
giày họ mang thường xuyên nhất (nếu có).

D Đo từ chỗ ngồi xuống đáy lồng xương sườn. Để giúp 
tìm đáy lồng xương sườn, đặt hai tay vào hai bên 
xương chậu. Nhẹ nhàng ép tay vào trong và đưa tay 
lên trên. Phần dưới của lồng xương sườn nằm ngay 
phía trên thắt lưng.

E Đo từ chỗ ngồi xuống dưới cùng của xương bả vai 
theo một đường thẳng đứng. Để giúp tìm phần dưới 
của xương bả vai, hãy yêu cầu người sử dụng xe lăn 
nhún vai.

6.  Cách lấy số đo cơ thể (20 phút)

Giải thích:  Chúng ta đã thực hành lấy số đo từ người sử dụng xe lăn. Bây giờ 
chúng ta sẽ xem các phép đo này liên quan đến xe lăn như thế nào.

Hỏi người tham gia xem bản sao của Mẫu 
Giám định tổng quát.

Chỉ vào cột thứ ba trên bảng đo.

Giải thích:  Giải thích việc đo cơ thể liên 
quan thế nào đến xe lăn. Chúng ta sẽ xem 
xét từng số đo ngay bây giờ.

Giải thích:

• Số đo A: Chiều rộng hông bằng chiều 
rộng của ghế xe lăn.

• Chiều rộng ghế xe lăn phải càng sát với 
chiều rộng hông của người dùng càng 
tốt, không được nhỏ hơn.

• Nếu người sử dụng xe lăn không cảm giác 
được, điều quan trọng là phải đảm bảo 
rằng các bên của xe lăn không ấn vào 
xương chậu hoặc đùi.
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Giải thích:

• Đo B: Độ sâu ghế nhỏ hơn khoảng 30-55 
mm là độ sâu lý tưởng.

• Số đo phù hợp chính xác giúp cho phần đùi 
được hỗ trợ tốt. Điều này sẽ giảm lực tỳ đè 
lực dưới xương ghế và giúp ngăn chặn loét 
áp lực.

• Đối với người dùng xe lăn có chân dài, có 
thể có một khoảng cách lớn hơn. Lên đến 
60 mm là khoảng cách được chấp nhận.

• Nếu chiều dài ghế quá dài, người dùng sẽ 
không thể ngồi thẳng. Mặt sau của bắp 
chân cũng có thể chà vào mép trước của 
ghế, gây khó chịu và / hoặc đau lực tỳ đè.

• Nếu có sự khác biệt giữa bên phải và bên 
trái, hãy sử dụng số đo chân ngắn hơn để 
đưa ra lựa chọn.

Giải thích:

• Số đo C bằng:
 - các phép đo từ đỉnh của đệm ghế đến 
tựa chân; hoặc là
 - phép đo từ đỉnh đệm xuống sàn (đối 
với chân đẩy).

• Chiều cao tựa chân chính xác rất quan 
trọng vì điều này đảm bảo rằng phần đùi 
được hỗ trợ tốt và bàn chân được hỗ trợ 
đầy đủ bởi các tựa chân.

• Chiều cao tựa chân hầu như luôn cần 
điều chỉnh cuối cùng khi lắp, vì khó có 
thể ước tính được đệm sẽ nén bao nhiêu 
khi người dùng ngồi trên nó.

• Chiều cao ghế chính xác với người đẩy 
bằng chân là rất quan trọng để đảm bảo 
họ được hỗ trợ tốt trên xe lăn và có thể 
chạm sàn thoải mái để đẩy xe một cách 
hiệu quả.
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Giải thích:

• Số đo D hoặc E bằng khoảng cách giữa 
đỉnh đệm và đỉnh của tựa lưng.

• Sự phù hợp chính xác sẽ giúp cho người 
sử dụng xe lăn sự hỗ trợ mà anh ấy/cô ấy 
cần và cho phép người sử dụng xe lăn chủ 
động tự do di chuyển vai để đẩy. 

Giải thích:

• Số đo D - sẽ cho chiều cao tựa lưng đi 
kèm với mức tựa lưng ở lồng xương sườn 
phía dưới.

• Chiều cao phù hợp:
 - phù hợp và năng động;
 - có thể ngồi thẳng dễ dàng với sự cân 
bằng tốt.

• Số đo E - sẽ bằng chiều cao tựa lưng với 
mức xương bả vai dưới của người dùng.

• Đây sẽ là một chiều cao phù hợp nếu 
người sử dụng xe lăn:
 - có khả năng bị mệt mỏi nhanh chông;
 - khó ngồi thẳng.

Giải thích:  Luôn lấy cả hai số đo chiều cao 
của lưng, vì đôi khi không rõ ràng trong suốt 
quá trinh Giám định tổng quát rằng tựa lưng 
nào sẽ thoải mái nhất cho người dùng.
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Giải thích:  Bây giờ chúng ta sẽ xem làm thế nào để hoàn thành bảng đo.

Tr ình bày  bảng đo với các phép đo đã hoàn 
thành cho người dùng.

Hỏi:  đối với người này, cái gì sẽ là:

• chiều rộng ghế xe lăn? (bấm vào để hiển 
thị câu trả lời);

• Độ sâu ghế xe lăn? (bấm vào để hiển thị 
câu trả lời);

• chiều cao tựa chân? (bấm vào để hiển thị 
câu trả lời);

• chiều cao tựa lưng cho đáy lồng xương 
sườn (bấm vào để hiển thị câu trả lời);

• chiều cao tựa lưng cho phần dưới của 
xương bả vai (bấm vào để hiển thị câu trả 
lời).

Hỏi:  Người tham gia sẽ làm gì nếu người sử dụng xe lăn có độ sâu ghế khác nhau ở 
phía bên trái và bên phải? Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• khi có sự khác biệt về độ sâu ghế ngồi ở một bên, độ sâu ghế xe lăn dựa trên bên ngắn 
nhất. 

Giải thích:  Hãy nhớ rằng - đây là tất cả các phép đo lý tưởng. Nhân viên cần biết 
các phép đo của xe lăn có sẵn để họ có thể chọn kích thước phù hợp nhất với 
người dùng. Chúng ta sẽ nói về điều này sâu hơn trong bài tiếp theo.

7.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc những điểm chính.

Hỏi mọi người có câu hỏi nào không.
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B.5:  Lựa chọn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 Liệt kê những gì được bao gồm trong quy trình lựa chọn xe;

 Mô tả các tính năng chính của xe lăn có sẵn tại địa phương;

 Đáp ứng nhu cầu người sử dụng xe lăn với xe lăn phù hợp nhất tại địa phương;

 Chọn kích thước chính xác của xe lăn cho người sử dụng xe lăn;

 Viết ra các quyết định lựa chọn trên mẫu  lựa chọn.xe lăn. 

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 L
IỆ
U

Cho bài học này:

 PPT slides: B.5 Lựa chọn;

 Tài liệu tham khảo;

 Sổ ghi chép của người tham gia, xin lưu ý có hai phần cho bài B.5 Lựa chọn 
trong sổ ghi chép của người tham gia);

 Nêu ít nhất một ví dụ về mỗi xe lăn có sẵn tại địa phương, có đệm và tài liệu 
giới thiệu về xe lăn hoặc tóm tắt thông số kỹ thuật, nếu có;

 Thước đo và bất kỳ công cụ cần thiết để tùy chỉnh các bộ phận có thể điều 
chỉnh (ví dụ: tựa chân).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc. 
Cân nhắc về:

 Điều chỉnh thời gian bài học tùy thuộc vào số lượng xe lăn có sẵn tại địa 
phương;

 Chuẩn bị và bao gồm mọi biểu mẫu lựa chọn dành riêng cho mỗi xe lăn - 
một biểu mẫu lựa chọn dành riêng cho xe lăn là rất hữu ích cho bất kỳ xe lăn 
nào có nhiều tùy chọn hoặc điều chỉnh. 

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT và đọc qua kế hoạch bài giảng.

 Hoàn thành mẫu tóm tắt xe lăn cho mỗi xe lăn có sẵn làm tài liệu tham khảo.

 Xem một loạt từng chiếc xe lăn có sẵn và nên quen thuộc với các tính năng, 
phạm vi điều chỉnh, tùy chọn và cách điều chỉnh ghế.

 Điều chỉnh biểu mẫu lựa chọn để bao gồm bất kỳ tùy chọn hoặc điều chỉnh 
nào cho xe lăn có sẵn tại địa phương (trừ khi có mẫu lựa chọn cụ thể cho sản 
phẩm đó).

 Sắp xếp xe lăn quanh phòng, với bất kỳ tài liệu nào về chiếc xe lăn đó được 
cung cấp bởi nhà sản xuất (ví dụ: tài liệu quảng cáo hoặc thông tin sản 
phẩm).
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K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.
2. Lựa chọn là gì?
3. Xe lăn và đệm có sẵn tại địa phương.
4. Chọn đúng xe lăn và phụ tùng xe lăn.
5. Chọn kích thước xe lăn phù hợp.
6. Ghi phiếu lựa chọn.
7. Tóm tắt điểm chính.

2
5
60
15
25
10
3

Tổng thời gian bài học 120

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:

• Lựa chọn là bước thứ ba trong tám bước 
cung cấp dịch vụ.

• Trong phần này, người tham gia sẽ tìm 
hiểu cách chọn xe lăn, sử dụng thông 
tin thu được trong phần Giám định tổng 
quát.

2.  Lựa chọn là gì? (5 phút)

Giải thích:

• Lựa chọn có nghĩa là tìm kiếm sự phù hợp 
nhất có thể giữa xe lăn và đệm có sẵn và 
nhu cầu của người dùng.

• Việc Lựa chọn phải luôn luôn được quyết 
định với người sử dụng xe lăn, bao gồm 
cả thành viên gia đình hoặc người chăm 
sóc nếu thích hợp.

• Lựa chọn bao gồm:
 - Chọn đúng xe lăn, đệm và phụ tùng xe 
lăn;
 - Chọn đúng kích thước xe lăn và đệm;
 - Thỏa thuận với người sử dụng xe lăn 
những gì họ cần đào tạo để giúp họ sử 
dụng và chăm sóc cho xe lăn và đệm của 
họ.
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Giải thích:  Để làm điều này, trước tiên nhân viên cần phải:

• hiểu nhu cầu của người sử dụng xe lăn - bằng cách thực hiện Giám định tổng 
quát và lắng nghe cẩn thận những gì người dùng nói;

• biết về các loại xe lăn và đệm khác nhau có sẵn;

• thảo luận về các lựa chọn với người sử dụng xe lăn.

3.  Xe lăn và đệm có sẵn tại địa phương (60 phút)

Giải thích:  Nhân viên cần phải rất am hiểu 
về xe lăn và đệm có sẵn tại địa phương. Họ 
cần biết về những điều sau đây:

• Khung - ví dụ: dù là chiều dài cơ sở dài hay 
ngắn; chiều dài khung hình; cho dù đó là 
một khung chữ thập hoặc khung cứng.

• Các tính năng - bao gồm loại ghế, tựa 
lưng, tựa chân, tay vịn, bánh xe trước, 
bánh sau.

• Kích thước xe lăn: thường được tính bởi 
chiều rộng ghế xe lăn và đôi khi cũng là độ 
sâu. Chiều cao ghế từ sàn cũng hữu ích để 
ghi nhớ.

• Tùy chọn điều chỉnh: Thành phần nào 
có thể điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh 
là gì? Điều chỉnh thường có thể đến hai 
hoặc nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ, hầu 
hết các xe lăn đều có tựa chân có thể 
được điều chỉnh theo các độ cao khác 
nhau cách đều nhau. “Phạm vi”  điều 
chỉnh là từ mức nhỏ nhất đến số đo lớn 
nhất.

• Đệm: Loại đệm nào (nếu có) được cung 
cấp cùng với xe lăn hoặc có sẵn đệm 
riêng?
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• Một số nhà cung cấp xe lăn cung cấp:
    a. tài liệu quảng cáo hoặc tóm tắt sản 
phẩm;
    b. thông số kỹ thuật sản phẩm (xe lăn).

• Đo xe lăn, trọng lượng, tính năng và đôi 
khi các bộ phận tùy chọn thường được 
liệt kê trong tờ thông tin này.

• Luôn kiểm tra xem có thông tin nào về 
xe lăn bạn đang chọn. Đọc thông tin này 
để bạn quen thuộc với các sản phẩm.

• Nếu nhà cung cấp không cung cấp 
thông tin này - hãy yêu cầu họ. 

Giải thích:  Trong bài này, người tham gia sẽ có thể quan sát kỹ hơn vào một số xe 
lăn có sẵn tại địa phương. Những người tham gia sẽ hoàn thành mẫu tóm tắt xe 
lăn trong sổ làm việc của họ. Điều này sẽ bao gồm việc đo xe lăn. 

Đây là cách đo xe lăn.

Giải thích

• Đo chiều rộng ghế ngồi từ bên ngoài của 
sườn ghế ngồi ra bên ngoài của sườn 
khác.

• Nếu tay vịn ở trên đỉnh của ghế, hãy đo 
giữa các tay vịn.

• Đo độ sâu ghế từ đế tựa chân đến mặt 
trước của ghế.
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• Đo chiều cao ghế (từ mặt đất) từ phía 
trước ghế trực tiếp xuống sàn.

• Đo chiều cao tựa lưng (không có đệm) 
từ giữa lưng ghế đến đỉnh tựa lưng.

• Đo chiều cao tựa chân bằng cách đo từ 
phía sau tựa chân trực tiếp đến ghế.

• Để đo phạm vi chiều cao của tựa chân, 
hãy đo với các tựa chân được đặt ở điểm 
thấp nhất và một lần nữa khi chúng 
được đặt ở điểm cao nhất.

• Đo chiều dài khung xe lăn tổng thể bằng 
cách đo từ mặt sau của bánh sau đến 
phía trước tựa chân (hoặc bánh xe trước 
nếu chúng ở phía trước tựa chân).
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• Đo chiều dài khoảng cách từ bánh trước 
tới bánh sau bằng cách đo từ giữa bánh 
sau đến giữa bánh trước.

Giải thích:

• Các số đo xe lăn và phạm vi điều chỉnh 
thường có thể được tìm thấy trên các tài 
liệu in về các sản phẩm.

• Mặc dù vậy, vẫn rất tốt để biết cách tự 
đo lường, vì thông tin không phải lúc 
nào cũng có sẵn.

• Luôn kiểm tra xem xe lăn cụ thể có sẵn 
từ nhà cung cấp ở các kích cỡ khác nhau 
không. 

Sinh hoạt

Chia nhóm: Có ba người trong mỗi nhóm. Chỉ định cho mỗi nhóm một trong những 
xe lăn có sẵn tại địa phương. Nếu không có đủ loại khác nhau của xe 
lăn, một số nhóm có thể có cùng loại xe lăn.

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm:

• nghiên cứu kỹ chiếc xe lăn mà họ đã được chỉ định cho;
• hoàn thành mẫu tóm tắt xe lăn trong sổ ghi chép của họ cho xe lăn đó 
(điều này sẽ bao gồm việc đo xe lăn);

• tìm ra phạm vi điều chỉnh họ sẽ cần điều chỉnh xe lăn đến cài đặt bộ phận 
lớn nhất và sau đó là cài đặt bộ phận nhỏ nhất cho từng bộ phận điều 
chỉnh. 

Theo dõi: Di chuyển xung quanh các nhóm và theo dõi kỹ.

Chỉ ra bất kỳ tính năng/thành phần mà người tham gia đã bỏ sót.

Đảm bảo người tham gia làm việc trong phạm vi điều chỉnh. Trả lời bất 
kỳ câu hỏi được đưa ra.

Thời gian: 20 phút, thêm 20 phút cho phản hồi của cả nhóm. Nếu chỉ có một hoặc 
hai xe lăn có sẵn, bài này sẽ không đòi hỏi quá nhiều thời gian.
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Phản hồi: • Yêu cầu mỗi nhóm trình bày xe lăn mà họ đã xem xét (tối đa 5 người). 
Đảm bảo họ chỉ ra các tính năng chính, thành phần, tùy chọn kích 
thước, các thành phần có thể điều chỉnh và phạm vi của chúng. Không 
cần thiết phải đưa ra các phép đo thực tế.

• Củng cố các ưu điểm và nhược điểm của các tính năng khác nhau và 
thêm bất kỳ thông tin nào nhôm chưa nêu.

• Ví dụ: nếu xe lăn có ghế bạt và không có đệm - thì không có nghĩa là xe lăn 
này không phù hợp với người bị chấn thương cột sống, mặc dù nó có thể 
phù hợp cho người dùng tạm thời hoặc ngắn hạn.

Giải thích: Người tham gia có thể muốn hoàn thành một mẫu tóm tắt xe 
lăn cho mỗi xe lăn trong sổ làm việc của họ (tổng cộng ba mẫu tóm tắt 
được cung cấp).

Lưu ý cho giảng viên: Nên lấy một bản sao của mẫu tóm tắt đã hoàn 
thành cho mỗi xe lăn sau buổi học này. Vì có thể sau đó chúng được đề 
cập trong các bài giảng thực tế với người dùng xe lăn.

4.  Chọn đúng bộ phận xe lăn và xe lăn (15 phút)

Giải thích:

• Người tham gia hiện đã thực hành tìm hiểu thông tin về người sử dụng xe lăn và 
có thông tin về xe lăn có sẵn tại địa phương. Bây giờ là lúc để thực hành kết hợp 
xe lăn tốt nhất với người sử dụng xe lăn.

• Có hai câu chuyện về người sử dụng xe lăn mà chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ. 
Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để tìm ra xe lăn và các bộ phận tốt nhất phù 
hợp với mỗi người sử dụng xe lăn.

• Hãy nhớ rằng - trong một tình huống thực tế, người sử dụng xe lăn sẽ là một 
phần của nhóm trong việc chọn xe lăn.

Đọc câu chuyện người dùng xe lăn đầu tiên (và chiếu slide câu chuyện này  nếu 
bạn muốn).

Hỏi:  Loại xe lăn nào và linh kiện nào sẽ phù hợp nhất với Peter? Tại sao? Khuyến 
khích câu trả lời.
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Peter Xe lăn và linh k iện Lý do
Peter sống ở một ngôi làng nông 
thôn. Anh ấy rất năng động và mạnh 
mẽ. Anh ấy có sự cân bằng tốt. Mỗi 
ngày Peter đi gần 1 km trên con 
đường đất để đi làm và về. Khi trời 
mưa, con đường rất lầy lội.

Chiều dài cơ sở xa (bánh 
trước và sau cách xa 
nhau)

Có sẵn: xe ba bánh

Tốt cho hđ ngoài trời

Xe ba bánh là một lựa 
chọn tốt cho khoảng 
cách xa hơn

Bánh xe trước rộng Phù hợp khi đất bụi 
bẩn/bùn/cát

Vị trí bánh sau linh 
động 

Dễ dàng hơn để nâng 
bánh trước trên mặt đất 
gồ ghề/chướng ngại vật 
nhỏ

Anh ấy có sự cân bằng 
tốt

Tựa lưng thấp Sẽ không hạn chế việc 
đẩy

Đọc câu chuyện người dùng xe lăn thứ hai (và chiếu slide câu chuyện này  nếu 
bạn muốn).

Hỏi:  Loại xe lăn nào và linh kiện nào sẽ phù hợp nhất với Natasha? Tại sao? 
Khuyến khích câu trả lời.

Natasha Xe lăn và linh k iện Lý do
Natasha sống trong một căn hộ ở thị 
trấn. Cô ấy đã bị đột quỵ, và có thể 
đứng lên để dịch chuyển. Cô không 
thể tự đẩy xe lăn vì tay cô rất yếu. 
Natasha đôi khi bị trượt sang bên 
cạnh ghế và các thành viên gia đình 
cô lo lắng rằng cô thấy khó chịu.

Chỗ để chân di 
chuyển có thể xoay 
ra khỏi lối đi

Cho phép dịch chuyển 
đứng

Có thể cho phép/hỗ trợ đẩy 
chân

Chiều cao ghế từ 
sàn - không quá cao

Để Natasha có thể chạm 
sàn thoải mái khi ngồi phía 
trước trên ghế, có thể đứng 
lên

Đệm giảm lực tỳ đè Giảm lực tỳ đè lực, cung 
cấp sự thoải mái và tư thế

Tựa lưng vững chắc Có hỗ trợ tư thế tốt

Tay vịn cao Có thể hỗ trợ tư thế

Tay đẩy Giúp gia đình/người chăm 
sóc dễ dàng đẩy xe hơn



XE LĂN
CẨM NANG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

154

Cấp độ cơ bản

Giải thích:  Đôi khi không thể tìm thấy một chiếc xe lăn đáp ứng tất cả nhu cầu của 
người sử dụng xe lăn. Trong trường hợp này, thảo luận với người sử dụng xe lăn và 
cố gắng đáp ứng các nhu cầu quan trọng nhất.

5.  Chọn kích thước xe lăn phù hợp (25 phút)

Hỏi: Tại sao xe lăn phải đúng kích cỡ lại điều quan trọng? Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:

• kích thước chính xác cho phép người sử dụng xe lăn ngồi đung tư thế trên xe lăn;
• với kích thước chính xác của xe lăn, trọng lượng của người sử dụng xe lăn sẽ được phân 
bổ đều;

• xe lăn sẽ thoải mái hơn và dễ dàng hơn cho người sử dụng xe lăn.

Sinh hoạt

Chia nhóm: 2 hoặc 3 người mỗi nhóm.

Hướng dẫn: Yêu cầu các nhóm:

• nhìn vào số đo của người sử dụng xe lăn trên bản ghi trong sổ ghi 
chép của họ;

• quyết định kích thước xe lăn lý tưởng cho mỗi người dùng và sau đó;
• chọn xe lăn có sẵn phù hợp nhất.

Giải thích:

• Họ có thể sử dụng 50 mm làm chiều cao của đệm.
• Họ nên quy cho rằng người sử dụng xe lăn đang đẩy bằng cánh tay 
của mình chứ không phải chân.

Theo dõi: Theo dõi các nhóm và hỗ trợ khi cần.

Thời gian: 25 phút.

Phản hồi: Kiểm tra với từng nhóm rằng họ đã chọn kích thước lý tưởng chính xác 
và kích thước phù hợp nhất của xe lăn từ các xe lăn có sẵn.

Hỏi:

Nếu người sử dụng xe lăn thứ hai muốn đẩy xe lăn bằng chân; chiều 
cao lý tưởng của ghế xe lăn từ sàn nhà là bao nhiêu?

(Trả lời: 310 mm.)

Hỏi: Nếu xe lăn có chiều cao từ ghế ngồi đến sàn lớn hơn, họ có thể làm 
gì?

(Trả lời: giảm chiều cao của đệm.)
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Giải thích:  Cũng như kiểm tra độ cao của ghế, chiều rộng ghế và chiều cao tựa 
lưng, nhân viên phải kiểm tra phạm vi điều chỉnh trong chiều cao tựa chân để 
phù hợp với người sử dụng xe lăn. Đôi khi một người sử dụng xe lăn có thể có bắp 
chân đặc biệt dài hoặc đặc biệt ngắn. Nếu những bộ phận này nằm ngoài phạm vi 
mà xe lăn có thể được điều chỉnh, việc sửa đổi có thể là cần thiết và có thể. Điều 
này được thảo luận trong phần tiếp theo.

Câu trả lời cho các giảng viên:

1 Kích thước cơ 
thể

Số đo (mm) Quy đổi số đo cơ thể 
thành k ích thước xe lăn lý 
tưởng

Đo xe lăn

A Chiều rộng hông 380 mm Chiều rộng hông = chiều 
rộng ghế 380 mm

B Độ cao ghế L 400 mm B dưới 30-60 mm = độ cao 
ghế từ mặt đất

nếu độ dài khác nhau, sử 
dụng số ngắn hơn)

370 mmR
400 mm

C Chiều dài 
bắp chân

L 420 mm = đỉnh của đệm ghế đến 
chiều cao chân ghế hoặc

= đỉnh của đệm ghế đến 
sàn để đẩy bằng chân  

370 mm  
(đệm 50 mm))R

420 mm

D Đáy xương sườn - = đỉnh của đệm ghế đến 
đỉnh của tựa lưng

(đo D hoặc E - tùy thuộc vào 
nhu cầu của người dùng)

-

E Đáy xương bả 
vai 380 mm 430 mm  

(đệm 50 mm)

Kích thước xe lăn lý tưởng cho người sử 
dụng xe lăn này: 

Chiều rộng ghế: 380 mm

Độ cao ghế từ mặt đất: 370 mm

Chiều cao tựa lưng: 430 mm

Từ những chiếc xe lăn có sẵn, chiếc xe 
lăn nào và kích thước phù hợp nhất với 
người dùng?
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2 Kích thước cơ 
thể 

Số đo (mm) Quy đổi số đo cơ thể 
thành k ích thước xe lăn 
lý tưởng

Đo xe lăn

A Chiều rộng hông 420 mm Chiều rộng hông = chiều 
rộng ghế 420 mm

B Độ cao ghế L 460 mm B dưới 30-60 mm = độ cao 
ghế từ mặt đất

nếu độ dài khác nhau, sử 
dụng số ngắn hơn)

430 mmR
460 mm

C Chiều dài 
bắp chân

L 360 mm = đỉnh của đệm ghế đến 
chiều cao chân ghế hoặc

= đỉnh của đệm ghế đến 
sàn để đẩy bằng chân  

310 mm  
(đệm 50 mm)R

360 mm

D Đáy xương sườn – = đỉnh của đệm ghế đến 
đỉnh của tựa lưng

(đo D hoặc E - tùy thuộc 
vào nhu cầu của người 
dùng)

–

E Đáy xương bả vai
260 mm 

310 mm

(đệm 50 mm)

Kích thước xe lăn lý tưởng cho người 
sử dụng xe lăn này: 

Chiều rộng ghế: 420 mm

Độ cao ghế từ mặt đất: 430 mm

Chiều cao tựa lưng: 310 mm

Từ những chiếc xe lăn có sẵn, chiếc xe 
lăn nào và kích thước phù hợp nhất 
với người dùng?

6.  Ghi lại Lựa chọn (10 phút)

Giải thích:  Việc lựa chọn xe lăn cần phải được viết ra. Dịch vụ xe lăn cần một hình 
thức để viết ra các quyết định việc lựa chọn. Mẫu lựa chọn xe lăn được sử dụng 
trong cẩm nang đào tạo này là một ví dụ, có thể cần phải được điều chỉnh cho các 
dịch vụ xe lăn khác nhau.
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Giải thích:

• Mẫu lựa chọn xe lăn có bốn phần.
• Phần đầu tiên là thông tin về người sử 
dụng xe lăn. Thông tin này có thể được 
lấy từ mẫu Giám định tổng quát.

• Ngoài ra còn có không gian để viết ngày 
dự kiến của bước lắp ráp. 

Giải thích:

• Phần thứ hai ghi lại loại xe lăn và kích 
thước đã chọn.

• Khi xe lăn có các tùy chọn (ví dụ: tựa lưng 
có thể điều chỉnh hoặc các loại tựa chân 
khác nhau), tùy chọn được chọn phải 
được ghi lại.

• Một số nhà cung cấp có mẫu xe lăn chi 
tiết cho xe lăn. Điều này cũng nên được 
hoàn thành và kèm theo mẫu lựa chọn 
chung. 

Giải thích:

• Phần thứ ba ghi lại loại đệm được chọn.
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Giải thích:

• Cuối cùng, phải có chỗ cho mọi người 
tham gia ký tên rằng họ đã đồng ý với lựa 
chọn Xe lăn.

• Danh sách những người ký sẽ phụ thuộc 
vào dịch vụ. Tuy nhiên, chữ ký của người 
sử dụng xe lăn và người đã thực hiện 
Giám định tổng quát là quan trọng nhất.

Hỏi:  Có ai có bất kỳ câu hỏi về việc điền vào mẫu Lựa chọn?

Trả lời bất k ỳ  câu hỏi.

Giải thích:  Lựa chọn cũng bao gồm thỏa thuận với người sử dụng xe lăn những gì 
sẽ đào tạo hoặc lời khuyên cho anh ấy/cô ấy để sử dụng và chăm sóc cho chiếc xe 
lăn của họ.

7.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc những điểm chính.

Hỏi mọi người có câu hỏi nào không.

B.6:  Tài trợ và đặt hàng

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 đặt xe lăn theo quy định theo hệ thống đặt hàng dịch vụ của họ. 
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N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 

LI
ỆU

Cho bài học này:

 Tài liệu tham khảo;

 Mẫu đơn đặt hàng (không bao gồm trong cẩm nang đào tạo, chỉ sử dụng nếu 
có sẵn tại địa phương).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc.

 Sử dụng bài này để hướng dẫn người tham gia các bước đặt mua xe lăn ở 
dịch vụ họ sẽ làm việc.

 Trong trường hợp không có hệ thống rõ ràng để đặt hàng xe lăn, các giảng 
viên được khuyến khích làm việc với các dịch vụ để thiết lập quy trình đặt 
hàng.

 Cung cấp cho người tham gia một cơ hội để thực hành đặt hàng. Điều này có 
thể bao gồm việc họ hoàn thành một mẫu đơn đặt hàng (nếu có sẵn tại địa 
phương). 

CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập tài liệu và đọc qua kế hoạch bài giảng.

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu

2. Tài trợ

3. Đặt hàng

2

3

10

Tổng thời gian bài học 15

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Tài trợ và đặt hàng là bước thứ tư trong cung cấp dịch vụ xe lăn.

2.  Tài trợ (3 phút)

Giải thích:

Khi xe lăn đã được quy định, chi phí của sản phẩm được đề xuất có thể được ước 
tính chính xác. Điều cần thiết là phải biết ai sẽ tài trợ cho chiếc xe lăn - nó có thể 
được tài trợ bằng một khoản thanh toán tự do, trợ cấp từ chính phủ, tổ chức phi 
chính phủ hoặc cơ quan tài trợ hoặc thanh toán của một công ty bảo hiểm. Ở các 
nước đang phát triển, nhiều người cần một chiếc xe lăn nhưng không đủ khả năng 
chi trả. Tuy nhiên, tất cả những ai cần một chiếc xe lăn đều được hưởng một, bất 
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kể khả năng chi trả của anh ấy / cô ấy. Vì vậy, nguồn tài trợ sẽ cần phải có sẵn.   
cho người dùng cần hỗ trợ tài chính. Đối với hầu hết các dịch vụ, sẽ rất cần thiết 
để xác định nguồn tài trợ trước khi đặt xe lăn.

Thông thường, trách nhiệm này thuộc về nhân viên hành chính hoặc quản lý 
chương trình hơn là nhân viên lâm sàng hoặc kỹ thuật. Bao gồm bất kỳ hệ thống 
dùng để xác định cách chi trả xe lăn của người dùng thế nào, nếu đây là một phần 
vai trò của nhân viên dịch vụ xe lăn.

Người tham gia có thể viết ra các khả năng khác nhau để tài trợ cho các dịch vụ xe 
lăn trong chương trình của họ.

3.  Đặt hàng (10 phút)

Khi xe lăn cho người sử dụng xe lăn tốt nhất đã được chọn và chuẩn bị, thì xe lăn 
cần phải được đặt hàng.

Nếu một dịch vụ xe lăn vẫn còn hàng, điều này có thể có nghĩa là hoàn thành một 
mẫu đơn đặt hàng được ủy quyền bởi người quản lý dịch vụ. Xe lăn sau đó có thể 
được chuẩn bị bởi các nhân viên chịu trách nhiệm chuẩn bị xe lăn.

Nếu dịch vụ xe lăn không còn hàng trong kho, điều này có thể là phải đặt hàng từ 
một nhà cung cấp bên ngoài.

Hệ thống đặt hàng xe lăn sẽ khác nhau trong các dịch vụ xe lăn khác nhau. Viết 
xuống bên dưới những điều bạn cần nhớ để đặt xe lăn trong dịch vụ xe lăn địa 
phương của bạn.

Giải thích:

Sau khi chọn cho người sử dụng xe lăn tốt nhất xe lăn và chuẩn bị bước lựa chọn, 
nhân viên dịch vụ xe lăn nên đặt mua xe lăn.

Một đơn hàng phải luôn được đặt càng nhanh càng tốt để tránh sự chậm trễ.

Giải thích các hệ thống khác nhau để đặt hàng xe lăn.  Người tham gia có thể 
v iết ra hệ thống đặt hàng trong Tài liệu tham khảo được cung cấp của họ.
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Thực hành 1:  Giám định tổng quát và Lựa chọn

M
Ụ
C 
TI
ÊU

Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:
 Trình bày Giám định tổng quát cơ bản khi làm việc trong một nhóm và với sự 

giúp đỡ.
 Trình bày việc lựa chọn xe lăn mức độ cơ bản khi làm việc trong một nhóm và 

với sự giúp đỡ.

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 L
IỆ
U  Danh sách kiểm tra theo dõi của giảng viên: Thực hành 1;

 Mẫu Giám định tổng quát và Lựa chọn;
 Không gian Giám định tổng quát yên tĩnh và sạch sẽ với giường Giám định tổng 

quát co người dùng xe lăn;
 Xe lăn mẫu (trừ khi Giám định tổng quát được thực hiện trong cộng đồng);
 Thước đo, bục kê chân.

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh bài này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc. 
Cân nhắc về:

 Yếu tố văn hóa - ví dụ, liệu có phù hợp để có các nhóm giới tính khác biệt 
thực hiện Giám định tổng quát;

 Yếu tố ngôn ngữ - ví dụ: liệu người dùng xe lăn tham dự có nói ngôn ngữ 
chung với tất cả người tham gia không;

 Bất kỳ tài liệu nào mà dịch vụ có thể cần khi đánh giá và lựa chọn xe lăn - ví 
dụ: mọi thông tin bổ sung mà dịch vụ cần thu thập về người dùng xe lăn truy 
cập dịch vụ của họ (ví dụ: nguồn giới thiệu);

 Giảng viên sẽ quản lý các vấn đề có thể phát sinh như thế nào trong  suốt 
buổi Giám định tổng quát mà không thể được giải quyết trong buổi học hoặc 
đào tạo. 

TO
 P
R
EP
AR
E

 Xác nhận sắp xếp thời gian và quãng đường đi với tình nguyện viên sử dụng xe 
lăn. Đảm bảo có đồ giải khát có sẵn cho người dùng xe lăn và gia đình/người hỗ 
trợ của họ.

 Chỉ định một người chào đón những người dùng xe lăn khi họ đến và chỉ cho 
họ nơi họ có thể đợi cho đến khi bài giảng bắt đầu.

 Chuẩn bị giường Giám định tổng quát với màn hình riêng cho từng cặp người 
tham gia và tình nguyện viên sử dụng xe lăn. Đặt tất cả các thiết bị cần thiết 
cho mỗi buổi Giám định tổng quát, bao gồm mẫu Giám định tổng quát và 
Lựa chọn, trên giường Giám định tổng quát.

 Đảm bảo rằng xe lăn mẫu và đệm có thể được trình bày với người dùng xe lăn 
đang hoạt động tốt.

 Nếu có nhiều hơn ba cặp tham gia, hãy yêu cầu một huấn luyện viên khác hỗ 
trợ theo dõi các nhóm.

 Quyết định những người tham gia nào sẽ làm việc cùng nhau với người dùng 
nào. 
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1. Giám định tổng quát thực hành lựa chọn:
• Hướng dẫn và lấp đặt
• Giám định tổng quát
• Lựa chọn
• Phản hồi

5
45
30
10

Tổng thời gian bài học 90

1.  Giám định tổng quát and thực hành lựa chọn (90 phút)

Ghi chú cho giảng viên:  Sử dụng Danh sách kiểm tra quan sát của giảng viên Thực 
hành 1 để đảm bảo rằng các nhóm thực hiện tất cả các bước và lưu ý các ví dụ phổ 
biến về thực hành đúng hoặc sai cần được nêu rõ trong phần phản hồi trên danh 
sách kiểm tra (bảng cung cấp).

Sinh hoạt

Chia nhóm: • Sắp xếp những người tham gia thành các nhóm (không quá ba người 
trong mỗi nhóm).

• Bổ nhiệm một trưởng nhóm.
• Cho mỗi nhóm biết tên của người sử dụng xe lăn mà họ sẽ làm việc 
cùng.

• Chỉ định mỗi nhóm một nơi để làm việc.
• Giải thích rằng tất cả các thiết bị đã được đem đến cho họ trên giường 
Giám định tổng quát.

Giải thích tất cả những điều sau đây:

Mục tiêu bài giảng:

• Mục đích của buổi thực hành này là để thực hiện Giám định tổng quát 
và lựa chọn xe lăn cho người sử dụng xe lăn.

• Người tham gia sẽ làm việc với cùng một người sử dụng xe lăn mà họ 
làm việc cùng suốt ngày hôm nay, sau này trong khóa học, và để đào 
tạo người dùng.

• Nếu không thể hoàn thành xe lăn trong suốt quá trình, việc sắp xếp sẽ 
được thực hiện với người sử dụng xe lăn để đảm bảo rằng xe lăn của 
họ đã hoàn thành. Tuy nhiên, người tham gia nên cố gắng hoàn thành 
công việc càng sớm càng tốt.

Nhóm trưởng:

• Có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các bước được thực hiện.
• Nên là người nói chuyện chính với người sử dụng xe lăn và gia đình/
người chăm sóc họ. Điều này là để tránh có quá nhiều người nói cùng 
một lúc, điều này có thể gây nhầm lẫn cho tất cả mọi người.
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Hướng dẫn: Mẫu đơn dịch vụ:

• Phát một mẫu Giám định tổng quát và lựa chọn cho mỗi nhóm trưởng.

Quan sát và hỗ trợ của giảng viên:

• Người tham gia có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc làm rõ bất cứ lúc nào.
• Trong suốt buổi học, các giảng viên sẽ theo dõi từng nhóm và cung 
cấp càng nhiều hỗ trợ và lời khuyên khi cần thiết.

• Sau khi hoàn thành Giám định tổng quát, người tham dự nên 
yêu cầu một huấn luyện viên đến và kiểm tra mẫu Giám định 
tổng quát.

• Sau khi hoàn thành Lựa chọn xe lăn, người tham gia nên yêu cầu một 
huấn luyện viên đến và kiểm tra mẫu Lựa chọn của họ.

Thời gian cho phép:

• Họ nên đặt mục tiêu hoàn thành Giám định tổng quát trong 40 phút, 
và Lựa chọn trong 20 phút.

Hỏi người tham gia: các bước Giám định tổng quát là gì? Công nhận câu 
trả lời đúng.

Hỏi người tham gia: các bước để lựa chọn là gì? Công nhận câu trả lời 
đúng.

Nhắc nhở người tham gia rằng họ nên chủ động quan tâm đến người sử 
dụng xe lăn trong mỗi bước của quy trình.

Hỏi: Có còn câu hỏi nào không?

Trả lời câu hỏi được đưa ra.

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị khu vực họ sẽ làm việc; sau đó giới thiệu bản 
thân với người sử dụng xe lăn mà họ sẽ làm việc cùng và bắt đầu. 

Theo dõi và 
Hỗ trợ:

đảm bảo thực hành an toàn, quan sát và đánh giá các kỹ năng của 
người tham gia.

Sử dụng danh sách kiểm tra quan sát của Giảng viên để ghi lại các 
quan sát của bạn về từng nhóm.

Xuyên suốt buổi học:

• Đưa ra cảnh báo thời gian để giúp người tham gia quản lý thời gian 
của họ.

• Đảm bảo người dùng xe lăn tích cực tham gia.

Vào cuối buổi này, yêu cầu người tham gia cảm ơn người dùng xe lăn 
vì sự tham gia của họ và giải thích rằng xe lăn quy định (được chọn) bây 
giờ sẽ được chuẩn bị cho họ và sẽ sẵn sàng để họ thử trong buổi thực 
hành tiếp theo .
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Thời gian: 45 phút để hoàn thành Giám định tổng quát; 30 phút để hoàn thành Lựa 
chọn, 10 phút để phản hồi.

Theo dõi thời gian bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra quan sát của 
giảng viên.

Phản hồi: Nhận xét về các ví dụ về thực hành đúng mà bạn đã thấy trong các buổi 
thực hành.

Lưu ý bất kỳ yếu tố cụ thể nào mà người tham gia có thể cải thiện - 
không nêu rõ các cá nhân.

Hỏi: Còn có câu hỏi nào không?

B.7:  Chuẩn bị sản phẩm (xe lăn)

M
Ụ
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Đến cuối bài này, người tham gia sẽ có thể:

 điều chỉnh xe lăn để phù hợp với xe lăn đã lựa chọn;

 sử dụng danh sách “kiểm tra xe lăn an toàn và sẵn sàng” để kiểm tra xem xe lăn 
có an toàn để sử dụng không và tất cả các bộ phận đang có hoạt động.
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Cho bài học này:

 PPT slides: B.7 Chuẩn bị sản phẩm (xe lăn);

 Tài liệu tham khảo;

 Sổ ghi chép của người tham gia;

 DVD: Trình bày danh sách kiểm tra xe lăn an toàn và sẵn sàng;

 Xe lăn được chọn cho mỗi người sử dụng xe lăn, được đánh giá trong buổi Thực hành 1;

 Hoàn thành mẫu Lựa chọn (từ Thực hành 1);

 Danh sách kiểm tra xe lăn an toàn và sẵn sàng (1 bản cho mỗi người tham gia);

 Thước dây và bất kỳ dụng cụ cầm tay nào cần thiết để thực hiện điều chỉnh (1 cái 
mỗi cặp).

BỐ
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Điều chỉnh bài học này cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ làm việc. 
Cân nhắc về những điều sau đây.

 Thời gian cần thiết để điều chỉnh xe lăn có sẵn tại địa phương. Nếu xe lăn có 
sẵn tại địa phương có ít tùy chọn điều chỉnh, thời gian cần thiết để thiết lập 
chúng là nhanh hơn. Nếu có nhiều tùy chọn điều chỉnh, thời gian cần thiết sẽ 
lâu hơn.

 Nếu bất kỳ xe lăn có sẵn tại địa phương yêu cầu lắp ráp trước khi chúng có thể 
được chuẩn bị, thời gian cần phải được cho phép để lắp ráp, trước buổi học 
này. 
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Ị  Thu thập tài liệu, xem lại các slide PPT, xem DVD và đọc qua kế hoạch bài 

học.

 Thực hành điều chỉnh xe lăn có sẵn tại địa phương để bạn biết chúng được 
điều chỉnh như thế nào và có thể chứng minh hoặc hỗ trợ người tham gia khi 
cần thiết.
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1. Giới thiệu.

2. Chuẩn bị xe lăn.

3. Danh sách kiểm tra xe lăn an toàn và sẵn sàng.

4. Tóm tắt điểm chính.

2

40

30

3

Tổng thời gian bài học 75

1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  Trong phần này, người tham gia 
sẽ học cách chuẩn bị xe lăn cho người dùng 
xe lăn thử. Đây là bước thứ năm trong cung 
cấp dịch vụ xe lăn.

Chuẩn bị xe lăn bao gồm:

• Chuẩn bị xe lăn lắp ráp để phù hợp với 
Lựa chọn của người sử dụng xe lăn;

• Kiểm tra xe lăn để đảm bảo rằng nó an 
toàn và sẵn sàng để sử dụng và tất cả các 
bộ phận đều hoạt động tốt.

2.  Chuẩn bị xe lăn (40 phút)

Giải thích:  Những người tham gia sẽ chuẩn bị xe lăn đã được quy định cho người 
sử dụng xe lăn mà họ đã làm việc trước đó. Đây là các bước để chuẩn bị xe lăn.
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Giải thích:

• Kiểm tra chiều rộng ghế xe lăn và đo độ 
sâu phải chính xác với Lựa chọn người sử 
dụng xe lăn.

• Kiểm tra xem chiều rộng và độ cao đệm 
đã phù hợp với ghế.

Điều chỉnh (nếu có thể):

• chiều cao tựa lưng;
• chiều cao tay vịn;
• vị trí bánh sau;
• vị trí phanh (luôn luôn định vị lại phanh 
sau khi thay đổi vị trí bánh sau);

• chiều cao chân ghế;
• chiều cao tay cầm để đẩy;
• bất kỳ điều chỉnh nào khác nếu có thể.
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Sinh hoạt

Chia nhóm: Yêu cầu các nhóm đã làm việc cùng nhau trong Thực hanh 1 cùng làm 
việc với nhau trong buổi này.

Cho mỗi nhóm:

• Mẫu Lựa chọn họ đã hoàn thành với người sử dụng xe lăn của họ;
• Một thước đo băng;
• Xe lăn mà họ đã quy định (đã chọn) cho người sử dụng xe lăn của họ.

Đảm bảo rằng mọi dụng cụ cần thiết để điều chỉnh xe lăn đều có sẵn ở 
phía trước phòng đào tạo.

Hướng dẫn: Yêu cầu các nhóm nhìn vào mẫu Lựa chọn, và chuẩn bị xe lăn. 

Nhắc họ theo từng bước:

• kiểm tra chiều rộng và độ cao ghế xe lăn;
• kiểm tra đệm có vừa không;
• thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào để lắp đặt xe lăn cho người sử dụng 
xe lăn.

Nhắc nhở họ rằng bất kỳ công cụ nào họ cần đều ở phía trước phòng đào 
tạo.

Giải thích: Nếu bất kỳ nhóm nào cần thực hiện bất kỳ sửa đổi nhỏ nào 
để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe lăn của họ, điều này sẽ được thực hiện 
trong buổi sau.

Theo dõ: Theo dõi các nhóm.

Kiểm tra xem từng bước được thực hiện.

Khi mỗi nhóm kết thúc, hãy kiểm tra xem họ đã lắp đặt xe lăn càng chặt 
càng tốt để phù hợp với Lựa chọn của người sử dụng xe lăn của họ.

Nếu có bất kỳ sửa đổi nhỏ nào cần thiết, hãy thảo luận với nhóm những 
gì cần thiết. Giải thích rằng điều này sẽ được nói thêm trong phần sau. 

Thời gian: 20 phút hoặc hơn, tùy thuộc vào sự điều chỉnh cần thiết và có thể được 
thực hiện, và 10 phút để phản hồi.

Phản hồ: Hỏi:

• Mỗi nhóm có thể chuẩn bị xe lăn để phù hợp với Lựa chọn của người 
sử dụng xe lăn của họ?

• Nếu không - vấn đề là gì? Hỏi nhóm những giải pháp nào cho vấn đề 
này. Làm rõ cho đến khi mọi người hiểu.
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3.  Danh sách kiểm tra xe lăn an toàn và sẵn sàng (30 phút)

Giải thích:  Phần thứ hai của Chuẩn bị sản phẩm (xe lăn) là để kiểm tra xem xe lăn 
có an toàn và sẵn sàng để sử dụng không và tất cả các bộ phận đều hoạt động tốt. 
Cung cấp cho mỗi người tham gia một danh sách kiểm tra xe lăn an toàn và sẵn 
sàng.

Giải thích:

• Danh sách kiểm tra này giúp đảm bảo 
không có gì bị sót.

• Người tham gia có thể giữ danh sách 
kiểm tra như một tài liệu tham khảo dễ 
dàng mỗi khi họ chuẩn bị xe lăn.

• Các dịch vụ có thể chọn sử dụng danh 
sách kiểm tra dưới dạng biểu mẫu, để 
được hoàn thành cho mỗi xe lăn được 
quy định (đã chọn). Điều này phụ thuộc 
vào nhân viên phục vụ.

Giới thiệu DVD: Trình chiếu danh sách kiểm tra an toàn và sẵn sàng cho xe 
lăn. DVD này sẽ chỉ ra cách kiểm tra xe lăn để đảm bảo rằng nó an toàn và sẵn 
sàng cho người dùng xe lăn thử.

Yêu cầu:
• theo dõi chặt chẽ khi kiểm tra xe lăn;
• khi họ kiểm tra xong phần nào, họ nên đánh dấu vào danh sách kiểm tra 
xe lăn an toàn và sẵn sàng trong sổ ghi chép nếu họ nghĩ rằng xe lăn đạt 
chuẩn.

Chiếu DVD.

Hỏi xem có câu hỏi nào không.

Sinh hoạt

Chia nhóm: Các nhóm tương tự như đối với buổi Thực hành 1. Chỉ định mỗi nhóm 
một chiếc xe lăn được chuẩn bị bởi một nhóm khác.

Hướng dẫn: Yêu cầu các nhóm kiểm tra xe lăn họ đã được chỉ định để đảm bảo an 
toàn và sẵn sàng cho người dùng xe lăn thử. Họ nên sử dụng danh sách 
kiểm tra của họ để nhắc nhở họ về từng kiểm tra để thực hiện. Ghi lại 
bất kỳ vấn đề nào và thảo luận những vấn đề này với giảng viên.

Theo dõi: Theo dõi các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết.

Khuyến khích người tham gia khắc phục mọi sự cố được xác định, nếu 
có thể trong buổi thực hành. Nếu không, bất kỳ vấn đề cần phải được 
lưu ý - và sửa chữa trước buổi thực hành hai.
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Thời gian: 15 phút..

Phản hồi: Yêu cầu các nhóm báo cáo lại cho cả nhóm xem xe lăn của họ có an 
toàn và sẵn sàng cho người sử dụng xe lăn không (cho phép 2-3 phút 
mỗi nhóm).

Hỏi:  Nếu có vấn đề, họ sẽ làm gì? Khuyến khích câu trả lời.

Câu trả lời trọng yếu nhất:
• sửa chữa / khắc phục sự cố;
• trả xe lăn cho xưởng xe lăn để được sửa chữa;
• • liên hệ với nhà cung cấp xe lăn và yêu cầu giúp đỡ khắc phục vấn đề.

4.  Tóm tắt điểm chính (3 phút)

Đọc những điểm chính.

Hỏi mọi người có câu hỏi nào không.

Danh sách kiểm tra: Xe lăn có an toàn và sẵn sàng để sử dụng không?

Cho cả xe lăn: Ghi chú cho giảng v iên:

Không có cạnh sắc 
Kiểm tra tất cả xe lăn bằng mắt và tay.Không có bộ phận bị hư hỏng hoặc 

trầy xước 

Xe lăn đi trên một đường thẳng  Đẩy xe ra xa khỏi bạn, đảm bảo các bánh 
xe trước lăn trên 1 đường .

Bánh xe trước:

Quay tự do  Giữ chặt bánh sau không quay. Để quay 
bánh xe trước.Quay mà không chạm vào găm 

Bu lông vặn chặt  Kiểm tra. Các bộ phận phải vững chắc. 
Nhưng đừng thắt quá chặt.
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Bánh trước:

Các găm xe quay tự do  Giữ bánh sau không để quay để quay 
thử bánh trước.

Những bánh xe sau:

Quay tự do  Kiểm tra lần lượt và quay thử từng bánh 
xe.

Bu lông trục được vặn chặt  Kiểm tra. Chúng phải chắc chắn. Nhưng 
không thắt quá chặt.

Lốp xe (nếu là khí nén) được bơm căng 
đúng cách 

Nhấn vào lốp xe bằng ngón tay cái của 
bạn. Lốp xe nên xẹp một chút, nhưng 
không quá 5 mm.

Vành đẩy an toàn  Kiểm tra..

Phanh:

Đúng chức năng  Thử phanh. Kiểm tra xem xe lăn di 
chuyển được không.

Tựa chân:

Được gắn chắc chắn  Kiểm tra.

Khung:

Xe lăn gấp và mở ra dễ dàng 
Gấp xe lăn để kiểm tra cơ chế gấp có 
hoạt động tốt không.Tựa lưng gập - phần tựa lưng có thể 

gập lại và mở ra dễ dàng 

Đệm:

Đệm nằm trong vỏ phù hợp  Thông thường, vỏ đệm được bọc ở mặt 
sau của đệm, phía bên dưới.

Đệm ngồi để đúng trên xe lăn. 
Nếu đệm được tạo rãnh, thì phải ở phía 
sau phần ghế mới đúng và phù hợp với 
các rãnh giảm lực đè.

Vải bọc đệm là vừa nhưng không quá 
chặt.  Vỏ đệm không được căng quá mức ở 

chỗ có rãnh của đệm.

Đệm bao bọc đầy đủ chỗ ngồi 
Kiểm tra không có phần nào của ghế có 
thể nhìn thấy từ dưới đệm. Điều này đặc 
biệt quan trọng đối với ghế cứng.
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B.8:  Chế tạo đệm

M
Ụ
C 
TI
ÊU

BVào cuối phiên đào tạo này, những học viên sẽ có thể:

 chỉ ra những đặc điểm của đệm giảm áp lực bằng mút xốp cơ bản

 làm một đệm giảm áp lực bằng mút xốp cơ bản

 mô tả cách chèn một đệm “nâng” cho người sử dụng gặp vấn đề về áp lực 
không an toàn ở các xương ụ ngồi.

N
G
U
Ồ
N
 T
ÀI
 L
IỆ
U

 Tài liệu trình chiếu: B.8 Chế tạo đệm;

 Tài liệu tham khảo;

 Sách bài tập của học viên;

 DVD: Chế tạo đệm;

 Mẫu đệm giảm áp lực, vỏ bọc đệm và lớp đệm nâng;

 Bộ dụng cụ chế tạo đệm (xem “Chế tạo đệm – các vật liệu và dụng cụ” ở trên 
để có thông tin đầy đủ);

 Các mẫu vải có thể dễ tìm thấy tại địa phương mà có thể sử dụng làm vỏ bọc 
đệm.

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh phần đào tạo này để phù hợp với các điều kiện mà học viên sẽ làm 
việc. Ví dụ:

 làm đệm và thử đệm cho những người sử dụng xe lăn;

 điều chỉnh kích thước và thiết kế đệm mẫu, theo những vật liệu có sẵn được 
đề xuất và hiệu suất sản xuất hoặc dựa trên kích thước trung bình phổ biến 
của người dân địa phương;

 chuẩn bị một danh sách những đệm có sẵn tại địa phương và các vật liệu 
thay thế - học viên có thể sẽ yêu cầu được mang các mẫu về nhà.

CH
U
ẨN
 B
Ị 

 Thu thập các tài liệu, xem lại tài liệu trình chiếu, xem DVD và đọc qua kế 
hoạch giảng dạy.

 Sắp xếp một bàn làm việc cho mỗi nhóm khoảng ba học viên, với những 
vật liệu và dụng cụ cần thiết để kiểm tra độ cứng của mẫu mút xốp; cắt và 
dán một lớp chân đệm.

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Đặc điểm và kích thước đệm.

3. Cách làm phần chân đệm – trình bày.

4. Cách làm phần chân đệm – thực hành.

5. Bảo quản đệm.

6. Những câu hỏi thường gặp về đệm giảm áp lực bằng mút xốp.

7. Tóm tắt những phần chính.

5

20

20

60

5

5

5

Tổng thời gian bài học 120
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1.  Giới thiệu (5 phút)

Giải thích:

• Trong phần này, những học viên sẽ học 
cách làm đệm giảm áp lực bằng mút xốp 
cơ bản. Nếu được làm một cách vừa vặn 
và đúng cách, đệm này có thể giúp giảm 
áp lực cho rất nhiều người sử dụng xe lăn.

• Rất quan trọng để nhớ rằng không có 
một đệm nào là phù hợp cho tất cả 
những người sử dụng.

• Khi cung cấp đệm giảm áp lực, luôn luôn 
kiểm tra lực ép dưới xương ụ ngồi của 
người sử dụng xe lăn trong suốt thời gian 
thử và điều chỉnh. Một số sự điều chỉnh 
có thể cần thiết để đảm bảo trạng thái tốt 
cho xương ụ ngồi là chiều rộng, chiều sâu 
và chiều cao chính xác.

Hỏi:  Có ai đã có kinh nghiệm nào gần đây về việc làm và cung cấp đệm giảm áp 
lực không?

Khuyến khích và ghi nhận các câu trả lời.

2.  Đặc điểm và kích thước đệm (20 phút)

Chuyền xung quanh mẫu chân đệm giảm áp lực. Cùng với lớp trên và lớp vỏ bọc.

Mỗi đặc điểm của đệm đều được tr ình bày  trên các trang tr ình chiếu,  hỏi 
những học v iên:  Mục đích của đặc điểm này của đệm là gì? Nhắc nhở những học 
viên rằng điều này đã được nói đến trong phần “đệm” ở phần đầu chương trình 
đào tạo. khuyến khích trả lời.
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Đặc điểm Ghi chú cho người huấn luyện: Đặc điểm này 
có tác dụng gì? 
• Tạo hình dạng cho đệm.

Khoang lõm xương ụ ngồi

• Giảm áp lực dưới xương ụ ngồi và xương 
cụt.

• Giúp giữ khung xương chậu thẳng đứng 
tại phía sau đệm.

Giải thích:

• Xương ụ ngồi của người sử dụng xe lăn 
nên ở vị trí trong khoang lõm khi ngồi 
xuống – không phải ở các cạnh bên hay 
phía trên đệm.

• Luôn luôn kiểm tra xem khoang lõm của 
ghế cho xương ụ ngồi vừa đúng trong lúc 
thử và điều chỉnh. Đặt tay của anh/chị 
dưới người sử dụng và sờ/cảm giác xem 
xương ụ ngồi ở đâu. Kiểm tra áp lực bằng 
cách sử dụng bài kiểm tra áp lực đã được 
học trong chương trình này. 

• Nếu đệm này đã được sử dụng trên một 
ghế vải (ghế sling), mặt đáy của đệm sẽ 
có một đường cắt vát dọc theo khung 
ghế.

• Điều này cho phép đệm phù hợp ghép 
vào hình dạng của ghế vải khi ngồi để 
mặt trên của đệm giữ được bằng phẳng.

• Đường cắt vát chỉ được cắt nếu đệm này 
được sử dụng cho ghế vải.

• Đối với ghế cứng, mặt đáy của đệm sẽ là 
mặt phẳng.
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• Lớp mút xốp trên cùng đem lại sự thoải 
mái.

•  Chuyền xung quanh mẫu lớp trên cùng.

• Đôi khi cần giảm áp lực nhiều hơn.
• Trong trường hợp này, người nhân viên 
có thể làm một “đệm nâng” từ cùng chất 
liệu mút xốp được sử dụng làm phần chân 
đệm.

• Đệm nâng này sẽ được đặt trên lớp chân 
đệm và dưới lớp mút xốp mềm. Điều này sẽ 
giúp tăng độ giảm áp lực của khoang lõm 
xương ụ ngồi.

• Luôn luôn tự mình kiểm tra áp lực sau 
khi thêm đệm nâng, sử dụng bài kiểm tra 
xương ụ ngồi.

• Chuyền xung quanh mẫu đệm nâng.

Giải thích:  đặc điểm cuối cùng của đệm là về vỏ bọc. Vỏ bọc rất cần thiết để bảo 
vệ đệm.

Hỏi:  Loại vải nào có thể dùng để làm vỏ bọc đệm?

Khuyến khích các câu trả lời và v iết chúng lên bảng những loại vải có thể “ tốt”  
hoặc “ tạm được”. Giải thích những loại vải nào là tốt nhất (tốt) và loại nào cũng 
có thể sử dụng nếu như không có sự lựa chọn tốt hơn.

Những câu trả lời có thể chấp nhận được:

• Nylon mỏng/vài dù (tốt);
• Vải co dãn/vải thun Lycra (tốt);
• Vải áo thun/vải dệt kim (tạm được);
• Vải cao su neoprene/vải chống thấm 
(tạm được);

• Vải taffeta (tạm được);

• Da nhân tạo (không tốt);
• Vải bạt hoặc vải nylon dày (không tốt);
• Vải bông/khăn bông (không tốt);
• Vải lanh/vải trải giường (không tốt);
• Túi nhựa/nhựa dẻo (không tốt).
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Giải thích:

• Loại vải tốt cho vỏ bọc đệm giảm áp lực 
là loại vải thường có thể chống thấm 
nước hoặc co dãn được.

• Vỏ bọc chống thấm nước nên là vải rất 
mỏng (như vải dù) để các nếp gấp không 
bị để lại dấu hằn trên bề mặt da.

• Nếu sử dụng vải co dãn mà không chống 
thấm, một miếng nhựa mỏng (túi nhựa) 
có thể sử dụng ở phần trên và dưới của 
vỏ bọc đệm để bảo vệ đệm.

• Vỏ bọc đệm nên lỏng hơn ở phần sau 
của đệm để tránh hiệu ứng “cái trống” ở 
phần khoang lõm xương ụ ngồi. 

Chuyền xung quanh mẫu vỏ bọc đệm.

Giải thích:

• Khoang lõm xương ụ ngồi phải có chiều 
rộng, chiều dài, chiều sâu chính xác để 
có hiệu quả trong sử dụng. Để tính số đo 
của khoang lõm xương ụ ngồi, những học 
viên cần sử dụng những quy định sau 
đây.

Giải thích mỗi khoang lõm xương ụ ngồi 
có các số đo được thể hiện như trong trang 
trình chiếu.
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Sinh hoạt theo nhóm nhỏ

Các nhóm: Chia 2 người vào 1 nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm:

• hoàn thành bảng sau đây trong phần đầu tiên trong sách bài tập của 
họ.

Giải thích việc họ cần tính chiều rộng, chiều sâu và chiều dài của 
khoang lõm xương ụ ngồi của 3 người sử dụng xe lăn với chiều rộng 
ghế ngồi khác nhau.

Quan sát: Quan sát các nhóm và hỗ trợ nếu cần thiết. Trong khi họ làm việc 
nhóm, vẽ bảng dưới đây lên bảng trắng – không bao gồm các câu trả 
lời.

Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao

Người sử dụng xe lăn là người lớn – chiều 
rộng ghế 360 mm

180 mm 180 mm 35 mm

Người sử dụng xe lăn là người lớn – chiều 
rộng ghế 460 mm

200 mm 200 mm 35 mm

Người sử dụng xe lăn là trẻ em – chiều rộng 
ghế 280 mm

140 mm 140 mm 20–25 mm

Thời gian: 5 phút.

Phản hồi: Vẽ bảng trên lên bảng trắng. 

Hỏi: Chiều rộng, chiều sau và chiều cao của khoang lõm xương ụ ngồi 
của mỗi người sử dụng xe lăn là bao nhiêu? Viết câu trả lời đúng lên 
bảng.

Hỏi: Làm thế nào những học viên biết được nếu kích thước đó là đúng 
hay không cho người sử dụng xe lăn đó? 

Trả lời: Luôn luôn kiểm tra xem nếu khoang lõm xương ụ ngồi có vừa 
đúng không trong suốt quá trình thử. Đặt 2 tay của anh/chị dưới người 
sử dụng xe lăn và tìm xem xương ụ ngồi ở đâu bằng cách sờ/cảm giác. 
Kiểm tra áp lực sử dụng bài kiểm tra áp lực trong chương trình học 
này. Đảm bảo rằng xương ụ ngồi đang tiếp xúc trong phần khoang lõm 
xương ụ ngồi, và không phải trên các cạnh hoặc trên mặt đệm.
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VIDEO

3.  Cách làm phần chân đệm – tr ình bày (20 phút)

DVD giới thiệu:  chế tạo đệm. đây là một phần trình chiếu ngắn về việc làm 
đệm giảm áp lực bằng mút xốp cơ bản.

Chiếu DVD

Hỏi nếu có câu hỏi gì không.

Chuyền xung quanh mẫu mút xốp thường và mút xốp mềm. yêu cầu những học viên 
đặt tấm mút xốp lên bề mặt rắn (ví dụ như bàn gỗ) và cảm nhận sự khác nhau về độ 
chắc chắn của hai tấm mút xốp bằng cách nắm bàn tay lại và ấn khuỷu tay của họ lên 
trên tấm mút.

Giải thích:

• Cả lớp chân đệm và lớp trên của đệm đều đặt trong lớp vỏ bọc đệm cùng với 
nhau.

• Hai lớp này không cần dán lại với nhau.
• Nếu lớp trên bị bẩn hoặc trở nên cũ đi, có thể giặt và phơi khô, hoặc thay thế.
• Thể hiện cách mà tấm đệm nâng được thêm vào trong lớp vỏ bọc để tăng độ 
sâu của khoang lõm xương chậu.

4.  Cách làm phần chân đệm – thực hành (60 phút)

Giải thích:  Những học viên sẽ thực hành cắt lớp chân đệm.

Sinh hoạt

Các nhóm: Sắp xếp 2 – 3 người trong một nhóm. Chỉ định mỗi nhóm một bàn 
làm việc với các dụng cụ và vật liệu cần thiết để cắt lớp chân đệm. 

Hướng dẫn: Mỗi nhóm sẽ:

• làm việc cùng nhau để cắt lớp chân đệm;
• sử dụng bảng trong sách bài tập để nhớ mỗi bước cần làm.

Làm nổi bật những điểm chú ý an toàn:

• Nhắc nhở những học viên rằng những dụng cụ cắt rất sắc nhọn và phải 
sử dụng rất cẩn thận.

Quan sát: Quan sát các nhóm làm việc, hỗ trợ khi cần thiết. 

Thời gian: 50 phút và 10 phút cho phản hồi ý kiến.

Feedback: Hỏi các nhóm:

• Những kỹ thuật nào có ích cho việc cắt hoặc dán mút xốp mà anh/chị 
đã phát hiện ra?

• Điều gì sẽ xảy ra nếu anh/chị cắt một đoạn mút (1 đường cần cắt) từ 
2 phía khác nhau? (câu trả lời: 2 đường cắt có thể không gặp nhau, bị 
lệch, để lại một bước chuyển tiếp trên bề mặt.)



XE LĂN
CẨM NANG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

178

Cấp độ cơ bản

5.  Bảo quản đệm (5 phút)

Giải thích:  Người sử dụng xe lăn cần phải 
biết cách chăm sóc, bảo quản đệm của họ. 
Điều này bao gồm những điều sau đây.

• Giữ cho đệm sạch sẽ - đệm có thể giặt với 
nước ấm, xà phòng giặt loại nhẹ. Đệm 
cần phải được phơi khô hoàn toàn trước 
khi được dùng lại, tránh phơi dưới ánh 
nắng mặt trời trực tiếp.

• Kiểm tra lớp trên của đệm – lớp trên của 
đệm cần “đàn hồi trở lại”  khi bị nhấn. 
nếu lớp trên này không đàn hồi trở lại và 
trở nên cứng và phẳng,  thì nó cần được 
thay  thế.

• Kiểm tra lớp chân đệm – kiểm tra xem 
chân đệm có vẫn đang giữ hình dạng của 
nó không và không bị vỡ, sứt mẻ hoặc 
mòn đi. Nếu có, lớp chân đệm này cần 
được thay thế.

• Lớp trên của đệm có thể được thay thế 
hai hoặc ba lần trước khi lớp chân đệm 
cần được thay thế.

6.  Những câu hỏi thường gặp về đệm giảm áp lực bằng mút xốp (5 phút)

Hỏi:  có bất cứ câu hỏi nào về đệm này không? Trả lời bất cứ câu trả hỏi nào nếu có.

Những câu hỏi có 
thể được nếu ra

Câu trả lời

Làm thế nào để 
quyết định loại vải 
nào có thể sử dụng 
cho vỏ bọc đệm?

• Chọn loại vải có khả năng co dãn, nếu có thể. Vải chống nước 
cũng rất tốt, nếu có thể. Nếu sử dụng vải chống nước thì cần 
đảm bảo vải không quá dày và làm hằn các nếp gấp mà có thể 
gây ra trên da của người sử dụng, điều này có thể dẫn đến loét 
điểm tỳ.

• Sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào các loại vải mà có thể sẵn có để 
chọn. đôi lúc sẽ rất hạn chế.

• Nếu có một sự lựa chọn mà anh/chị không chắc chắn, hãy hỏi 
người sử dụng xe lăn để thử ý kiến của họ với các loại vải khác 
nhau.

• Những nhân viên dịch vụ xe lăn sẽ được gia tăng kinh nghiệm 
của mình sau khi thử nhiều loại vải khác nhau. 
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Cái nệm này dùng 
được cho tất cả 
những người sử 
dụng? 

• Không – nệm này sẽ không dùng được cho tất cả những người 
sử dụng xe lăn.

• Tuy nhiên, ưu điểm của nệm này là nó có thể thích nghi một 
cách dễ dàng.

Cái nệm này có 
nóng không hoặc 
nó có làm đổ mồ hôi 
không?

• Những cái nệm bọt foam có thể nóng và có thể làm đổ mồ hôi. 
Tuy nhiên, nệm hoạt động tốt ở nhiều cách khác nhau, vì vậy 
nó đảm bảo cho việc làm ấm.

Tất cả những người 
sử dụng xe lăn đều 
cần một nệm giảm 
áp lực?

• Không – không phải tất cả những người sử dụng xe lăn đều cần 
nệm giảm áp lực nhưng mỗi ghế cứng của chiếc xe lăn đều cần 
có một nệm cho ghế ngồi.

• Xem xét các yếu tố rủi ro về áp lực được dạy trong chương 
chương trình đào tạo này để quyết định liệu rằng người sử 
dụng xe lăn có nguy cơ phát triển bệnh lở loét do áp lực không.

• Mặc dù nệm này có thể không cần thiết để giảm áp lực, nhưng 
nệm cũng có thể cải thiện độ thoải mái và tư thế, ngay cả đối 
với người sử dụng xe lăn không có nguy cơ phát triển bệnh lở 
loét do áp lực.

Chuyện gì sẽ xảy 
ra nếu nệm được 
sử dụng theo chiều 
quay lại phía trước 
hoặc lộn ngược?

• Nệm sẽ không hoạt động đúng cách và thậm chí có thể làm 
tăng nguy cơ phát triển bệnh lở loét do áp lực

• Luôn luôn đảm bảo rằng những người sử dụng xe lăn, và 
những thành viên trong gia đình (nếu có liên quan), hiểu cách 
để sử dụng và chăm sóc nệm đúng cách.

• Hãy đánh dấu nệm “trước” và “sau’’ hoặc “trên” và “dưới” nếu 
cần thiết để tránh nhầm lẫn.

Nệm này có sử                      
dụng cho trẻ em 
được không?

• Vâng, nệm này cũng có thể được dùng cho trẻ em, những trẻ 
có khả năng ngồi tốt và trẻ có nguy cơ phát triển bệnh lở loét 
do áp lực.

• Nhiều trẻ sử dụng một chiếc xe lăn thì cần hỗ trợ thêm về tư 
thế ngồi – vốn không được cung cấp bởi chiếc nệm này.

7.  Sơ lược các ý  chính (5 phút)

Read the key points.

Ask whether there are any questions.



XE LĂN
CẨM NANG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

180

Cấp độ cơ bản

B.9:  Lắp ráp

M
Ụ
C 
Đ
ÍC
H

 Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 Liệt kê các bước lắp ráp theo đúng thứ tự;

 Trình bày cách để kiểm tra kích thước và các điều chỉnh chung của một chiếc 
xe lăn cho cá nhân người sử dụng. 

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Đối với buổi học:

 Các trình chiếu PPT: B.9 Lắp ráp;

 Sách hướng dẫn tham khảo;

 DVD: Trình bày lắp ráp;

 Mỗi nhóm 3 người và một chiếc xe lăn cho mỗi nhóm;

 Danh sách kiểm tra việc lắp ráp xe lăn (1 cho mỗi người tham gia).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh buổi học này sao cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia  sẽ 
làm việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây.

 Trong trường hợp việc lắp ráp sẽ được thực hiện. Nếu những người tham gia 
sẽ tiến hành lắp ráp trong cộng đồng, thì những người đào tạo có thể tư vấn 
về các công cụ mà nên được đưa vào trong những chuyến thăm của buổi học 
lắp ráp và bất kì những sự cân nhắc nào khác. 

CH
U
ẨN
 B
Ị   Thu thập những nguồn tài liệu, xem lại các trình chiếu PPT, xem DVD và 

đọc qua kế hoạch của buổi họ.

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT
       
      1. Giới thiệu.

2. Thực hành tốt trong việc lắp ráp.

3. Thực hành việc lắp ráp.

4. Sơ lược các ý chính.

2

30

25

3

Tổng thời gian buổi học 60
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:

• Việc lắp ráp là bước thứ sáu trong tám 
bước cuung cấp dịch vụ xe lăn. Trong 
buổi học này, những người tham gia sẽ 
tìm hiểu làm gì trong quá trình tham gia.

2.  Thực hành tốt trong việc lắp ráp (30 phút)

Giải thích:  Trong quá trình lắp ráp, người sử 
dụng xe lăn và nhân viên kiểm tra rằng:

• Xe lăn phải đúng kích thước và tất cả 
những sự thay đổi và những sự điều 
chỉnh phải được thực hiện để đảm bảo 
phù hợp tốt nhất;

• Xe lăn và nệm hỗ trợ cho người sử dụng 
xe lăn phải ngồi thẳng;

• Nếu một chiếc nệm giảm áp lực đã được 
lựa chọn phù hợp – nệm làm giảm áp lực.

Giải thích:  thực hành tốt trong việc lắp ráp 
là:

• Kiểm tra kích thước và những điều chỉnh
• Kiếm tra tư thế
• Kiểm tra áp lực
• Kiểm tra độ phù hợp trong lúc người sử 
dụng xe lăn đang di chuyển.

Hãy k iểm tra nếu chiếc xe lăn đã sẵn sàng

Giải thích:

• Đảm bảo rằng chiếc xe lăn đã được kiểm tra, no an toàn để sử dụng và tất cả 
các bộ phần đều đang hoạt động tốt.
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Kiểm tra kích thước và những sự điều chỉnh

Giải thích: :

• Chúng tôi đã trao đổi với nhau một chút về một chiếc xe lăn phù hợp như thế 
nào. Trong qua trình lắp ráp, bạn cần kiểm tra một cách thực tế rằng chiếc xe 
lăn phù hợp đã đúng chưa. Đây là cách mà nó được thực hiện.

Giải thích:

Để kiểm tra chiều rộng ghế ngồi:

• Di chuyển những ngón tay của bạn ở giữa 
bên ngoài của bắp đùi người sử dụng 
xe lăn và những mép của xe lăn. Những 
ngon tay của bạn nên vừa vặn một cách 
thoải mái mà không bị kẹp.

Để kiểm tra độ sâu của ghế ngồi:

• Kiểm tra xe lăn của người sử dụng đang 
ngồi thẳng

• Đưa tay vào giữa nệm và mặt sau mặt 
sau của đầu gối. Nên có khoảng cách đủ 
rộng của hai ngón tay (30 mm). Những 
người sử dụng xe lăn mà có đôi chân dài 
có thể có một khoảng cách lớn hơn cho 
họ. Tối đa là 60mm thì có thể được .

• Đưa tay xuống mạt sau của bắp chân và 
đảm bảo rằng nó không chạm vào ghế 
ngối hoặc nệm.

Để kiểm tra chiều cao chân ghế:

• Đưa tay vào giữa đùi và nệm - thậm chí, 
nên có áp lực dọc theo đùi và không có lỗ 
hổng.

• Hãy nhìn vào bàn chân trên chân ghế - 
bàn chân phải được hỗ trợ ở phía trước 
và phía sau không có khoảng trống.
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Để kiểm tra chiều cao phần tựa lưng:

• Hãy hỏi người sử dụng xe lăn nếu phần 
tựa lưng ngồi thoải mái

• Quan sát xem liệu rằng phần thân có 
được cân đối với phần trên hông không

• Người sử dụng xe lăn có thể đẩy xe lăn 
mà không cần tựa lưng can thiệp hay 
không?

Để kiểm tra vị trí bánh xe cho việc đẩy tay:

• Yêu cầu người sử dụng xe lăn nắm chặt 
vành đẩy ở đầu bánh xe – khuyủ tay phải 
được uốn cong ở 90 độ

• Đồng thời cũng kiểm tra với người sử 
dụng nếu bánh sau được đặt đúng vị trí 
để cân bằng (tiến lên đi cho các hoạt 
động, và lùi có an toàn không?)

Giải thích: Để kiểm tra chiều cao ghế cho 
chân đẩy:

• Yêu cầu người sử dụng xe lăn có thể ngồi 
với tư thế lưng xương chậu của họ dựa vào 
tựa lưng của xe với chân bàn chân chân 
đẩy bằng phẳng trên sàn. Kiểm tra xem 
ban chân có được đặt bằng phẳng trên sàn 
không

• Nếu chiều cao của ghế ngồi quá cao, nhân 
viên có thể thử:
 - Giảm chiều cao của nệm;
 - Gắn một chỗ ngồi vững chắc thấp hơn 
so với ban đầu (hãy gọi tư vấn kỹ thuật 
hoặc hỗ trợ để làm điều này).

Đối với người sử dụng đang di chuyển chỉ 
một chân, với chân còn lại nằm trên giá để 
chân:

• Kiểm tra xem áp lực dưới xương ghế của 
mặt bên đang đặt trên chân ghế không ở 
mức 3. 
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Kiểm tra tư thế

Giải thích:  Sau khi kiểm tra kích thước và những sự điều chỉnh, sau đó nhân viên 
nên kiểm tra tư thế của người sử dụng xe lăn có thẳng cho họ hay không.

Hỏi:  Một số những điều gì mà họ sẽ tìm 
kiếm để kiểm tra xem một người có ngồi 
thẳng hay không? Khuyến khích các câu 
trả lời.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Xương chậu thẳng đứng và ngang tầm;
• Ngang vai, cánh tay di chuyển tự do;
• Phần thân thẳng
• Phần lưng phải theo 3 đường cong tự 
nhiên;

• Đầu thẳng và cân đối trên cơ thể;
• Phần hông uốn cong gần 90 độ;

• Chân hơi mở (dạng ra)
• Đầu gối và mắt cá chân uốn cong gần 
90 độ

• Gót chân ngay dưới đầu gối hoặc hơi 
hướng về phía trước hoặc phía sau;

• Bàn chân để phẳng trên sàn.

Giải thích:  Hãy lưu ý rằng không phải ai 
cũng ngồi đúng chính xác như nhau. Ví dụ - 
một vài người sử dụng xe lăn thích gác chân 
của họ lại, với đầu gối của họ cong hơn 90 
độ. 
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VIDEOVIDEO

Kiểm tra áp lực

Giải thích:

• Đối với mỗi người sử dụng xe lăn có nguy 
cơ phát triển bệnh lở loét do áp lực – hãy 
kiểm tra xe áp lực dưới xương ghế có an 
toàn không.

Kiểm tra độ phù hợp trong lúc người sử dụng xe lăn đang di chuyển
Giải thích:

Phần cuối cùng của việc lắp ráp là kiểm tra 
khi người sử dụng xe lăn đang di chuyển.

Những điều cần tìm kiếm bao gồm:

• Phần tựa lưng có cho phép người sử dụng xe 
lăn tự do di chuyển vai để đẩy không?

• Phần tựa lưng có cung cấp cho người sử 
dụng xe lăn đủ sự hỗ trợ không?

• Chân của người sử dụng xe lăn có đặt trên 
chỗ gác chân không?

• Vị trí bánh sau có đúng cho người sử dụng 
không?

Giải thích:  Nếu một người sử dụng xe lăn 
không thể tự đẩy xe lăn của họ, hãy yêu cầu 
một thành viên trong gia đình/người chăm 
sóc đẩy họ. 

Giới thiệu đoạn DVD:  Bây giời chúng ta sẽ xem toàn bộ cảnh lắp ráp. Điều 
này bao gồm kiểm tra độ phù hợp, kiểm tra tư thế và kiểm tra khi người sử 
dụng xe lăn đang di chuyển

Đưa ra danh sách lắp ráp xe lăn. Giải thích:  người tham gia có thể giữ danh 
sách kiểm tra, và điều này sẽ giúp nhắc nhở họ về các bước trong việc lắp 
ráp.

Yêu cầu người tham gia xem video, và xem liệu họ có thể thấy mỗi việc kiểm 
tra lắp ráp được thực hiện như đã được thấy trong danh sách kiểm tra của 
họ hay không

Hiển thị đoạn DVD

Yêu cầu họ nếu có bất kì câu hỏi nào.

Hãy kiểm tra nếu có bất kì nào nữa mà cần phải diễn ra
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3.  Thực hành lắp ráp (25 phút)

Hoạt động

Nhóm: Cần có 2 – 3 người trong một nhóm. Đưa cho mỗi nhóm một chiếc xe 
lăn và danh sách kiểm tra lắp ráp xe lăn. 

Hướng dẫn: • Hãy hỏi mỗi nhóm để chọn ra một người làm người sử dụng xe lăn.
Người còn lại ở trong nhóm thì làm việc với người sử dụng xe lăn để 
kiểm tra độ phù hợp của chiếc xe lăn.

• Nhắc nhở những người tham gia đê kiểm tra người sử dụng xe lăn 
đứng yên và di chuyển. Họ nên tập trung vào “độ phù hợp”, tư thế của 
người sử dụng và kiểm tra áp lực. 

Điều phối: Điều phối nhóm và hướng dẫn khi cần..

Thời gian: Cho phép 10 phút để phản hồi.

Thời gian: Yêu cầu mỗi nhóm báo cáo ngắn gọn lại cho cả nhóm:

• Liệu rằng xe lăn đã phù hợp hoặc không phù hợp cho người sử dụng 
xe lăn hay chưa;

• Nếu xe lăn không phù hợp, hãy hỏi phần nào còn chưa phù hợp;
• Có thể điều chỉnh xe lăn cho phù hợp hoặc có cần thay đổi xe lăn 
không? 

Giải thích:  Nếu một chiếc xe lăn không phù hợp, ngay cả sau khi điều chỉnh, có 
thể có những cách đơn giản để thay đổi nó. Điều này sẽ được Giải thích trong buổi 
học tiếp theo.

4.  Sơ lược các ý  chính (3 phút)

Hãy đọc những ý  chính

Xem có câu hỏi nào thắc mắc không.
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B.10:  Giải quyết vấn đề

M
Ụ
C 
Đ
ÍC
H

Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 Liệt kê những vấn đề chung về độ phù hợp và sự điều chỉnh xe lăn

 Mô tả những giải pháp đơn giản về vấn đề chung về độ phù hợp và sự điều 
chỉnh xe lăn đó.

  T
ÀI
 N
G
U
YÊ
N

Đối với buổi học:

 Các trình chiếu PPT, B.10: Giải quyết vấn đề;

 Sách hướng dẫn tham khảo;

 DVD: giải quyết các vấn đề về độ phù hợp và những sự điều chỉnh (phần 1 và 
phần 2);

 Một chiếc xe lăn;

 Hai khối bọt foam (khoảng 100mm x 100mm x 50mm) để trình diễn;

 Đai mắt cá chân/bắp chân (nếu có).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh buổi học này sao cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ 
làm việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

 Những chiếc xe lăn có sẵn tại địa phương – và bất kì giải pháp cụ thể nào có 
thể được áp dụng đối với những chiếc xe lăn này;

 Tài liệu và các thiết bị mà người tham gia có tại nơi làm việc của họ.

CH
U
ẨN
 B
Ị    
       Thu thập những nguồn tài liệu, xem lại các trình chiếu PPT, xem DVD và đọc qua kế 

hoạch của buổi học.

 Chuẩn bị những bức ảnh hoặc các trình chiếu của bất kì ví dụ trong địa 
phương và các giải pháp được mô tả trong buổi học này.

O
U
TL
IN
E

1. Giới thiệu.

2. Độ sâu của ghế ngồi quá ngắn hoặc quá dài.

3. Chỗ gác chấn quá thấp hoặc quá cao.

4. Chân có xu hướng cuộng vào bên trong hoặc bên ngoài.

5. Bàn chân có xu hướng trượt ra khỏi chỗ gác chân.

6. Chiếc xe lăn quá rộng.

7. Sơ lược các ý chính.

3

10

5

10

10

5

2

Tổng thời gian buổi học 45
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1.  Giới thiệu (3 phút)

Giải thích:  Đôi khi nhân viên sẽ tìm thấy một vấn đề với việc làm cho một chiếc xe 
lăn có sẵn phù hợp với người sử dụng xe lăn một cách chính xác. Vấn đề có thể vì:

• Có sự hạn chế về số lượng xe lăn và các kích cỡ có sẵn

• Người sử dụng xe lăn cần có sự hỗ trợ thêm để ngồi thằng một cách thoải mái.

• Trong buổi học này, chúng ta sẽ xem xét 
những giải pháp đơn giản cho một số vấn 
đề chung về việc lắp ráp được gây ra bởi 
những hạn chế về các kích thước và số 
lượng xe lăn có sẵn.

• Thực hiện những sự sửa đổi và cung cấp 
hỗ trợ tư thế nhiều hơn được đề cập chi 
tiết hơn trong đào tạo ở trình độ cung 
cấp.

Tất cả các giải pháp mà chúng ta sẽ thảo luận trong buổi học này giả định rằng 
xe lăn có kích thước gần đúng nhất cho người sử dụng xe lăn đã được chọn. Luôn 
luôn kiểm tra điều này trước khi sửa đổi một chiếc xe lăn.

Hỏi:  Một số vấn đề phổ biến về việc lắp ráp nào mà nhân viên đã từng thấy, hoặc 
nghĩ rằng có thể xảy ra?

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Độ sâu của ghế ngồi quá ngắn hoặc quá dài;
• Chiều cao của chỗ gác chân không thể đi lên 
đủ cao hoặc không thể đi xuống đủ thấp;

• Chân có xu hương cuộn vào bên trong hoặc 
bên ngoài;

• Bàn chân có xu hướng trượt ra khỏi 
chỗ để chân;

• Xe lăn is too wide.

Giải thích:  Trong buổi học này, chúng ta sẽ xem xét năm vấn đề có thể xảy ra.

4
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1.  Độ sâu ghế ngồi quá ngắn hoặc quá dài (10 phút)

Vấn đề:  Độ sau ghế ngồi quá ngắn

Mô tả các giải pháp có thể xảy ra được nêu dưới 
đây.

Sử dụng một chiếc xe lăn để tr ình bày.

• Kéo dài độ sâu ghế ngồi xe lăn, bằng cách 
kéo dài đường ray ghế và thay bọc ghế:
 - Nếu xe lăn là xe có khung gấp, hãy 
kiểm tra xem các đường ray ghế ngồi là 
“chuyên dụng” không. Điều này có nghĩa 
là các đường ra ghế ngồi không phải là 
một phần của khung xe lăn.
 - Trong trường hợp này, có thể mở rộng 
đường ray và thay thế bọc ghế mới.

• Kéo dài độ sâu ghế ngồi xe lăn bằng cách 
thay thế bọc ghế:
 - Nếu xe lăn là một chiếc xe có khung cứng 
với bọc ghế, hãy kiểm tra xem đường ray 
ghế có trượt ra khỏi chỗ ghế ngồi không.
 - Trong trường hợp này, có thể thay thế 
bọc ghế mới được làm theo đúng chiều 
dài và được hỗ trợ bằng các đường ray 
ghế hiện có.

• Kéo dài độ sâu ghế ngồi xe lăn bằng cách 
thêm một tấm ván cứng có:
 - Một chỗ ngồi vững chắc có thểm được 
làm bằng từ gỗ, nhựa hoặc bất kì vật liệu 
cứng nào khác mà sẽ không uốn cong 
hoặc nứt được.
 - Ghế ngồi có thể được cố định vào đầu 
của đường ray ghế.
 - Thêm một cái nệm có chiều rộng và 
chiều sâu tương tự như ghế mới.
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Giải thích:  Khi thay thế một chiếc ghế ngồi 
cho xe lăn, hãy ghi nhớ những điều sau đây.

• Hãy đảm bảo ghế ngồi mới đủ mạnh để 
gánh được trọng lượng của người sử dụng.

• Nếu đó là một ghế ngồi cứng (rắn chắc):
 - Kiểm tra xem ghế ngồi không bị cong 
hoặc nứt ghế xe lăn hiện tại.
 - Luôn luôn đảm bảo rằng ghế ngồi cứng 
được cung cấp nệm – cho mỗi người sử 
dụng xe lăn.
 - Kiểm tra trong khi lắp ráp rằng phần tựa 
lưng và chỗ gác chân có chiều cao chính 
xác – trong xe lăn, một chỗ ngồi vững 
chắc và nệm sẽ nâng người sử dụng xe 
lăn. 

Vấn đề:  Độ sâu ghế quá dài

Giải thích:  Nếu độ sâu ghế ngồi có sẵn ngắn nhất là quá dài cho người sử dụng 
xe lăn, anh ấy/cô ấy sẽ không thể ngồi thẳng được. Độ sâu của ghế phải được rút 
ngắn.

Mô tả các giải pháp có thể xảy ra được nêu dưới 
đây.

Sử dụng một chiếc xe lăn để tr ình bày.

• Đánh dấu độ sâu ghế ngồi cần thiết trên 
chỗ ngồi đã có và làm giảm nó.

• Nếu ghế được bọc - tháo ghế, rút ngắn 
nó (sử dụng máy may công nghiệp) và 
thay thế.

• Nếu ghế cứng – tháo ghế, rút ngắn và 
thay thế.

• Rút ngắn nệm để phù hợp với độ sâu ghế 
ngồi mới.
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Giải thích:  Khi rút ngắn độ sâu ghế ngồi, 
hãy nhớ:

• Khi cắt ghế ngồi cứng – luôn đảm bảo 
rằng tất cả các cạnh đều trơn tru và 
không có mảnh vụn vỡ.

• Khi cắt nệm – luôn luôn cắt từ phía trước 
để giảm áp lực ở phía sau của nệm làm 
cho nệm vẫn như cũ.

Giải thích:  Nếu độ sâu ghế ngồi xe lăn ngắn hơn 60mm (đối với người lớn) so với 
độ sâu ghế ngồi của người sử dụng xe lăn, đây có thể là một vấn đề. Người sử dụng 
xe lăn sẽ không có đủ sự hỗ trợ từ ghế ngồi để có thể ngồi một cách thoải mái. 
Ngoài ra, còn có nguy cơ lên áp lực lên các khu vực có nguy cơ cao như xương ghế 
ngồi.

3.  Chỗ gác chân quá thâp hoặc quá cao (5 phút)

Vấn đề:  Chỗ gác chân quá thấp

Giải thích:  Nếu chỗ gác chân quá thấp, người sử dụng xe lăn sẽ không thể đặt 
chân một cách thoải mái lên chỗ gác chân. Điều nay có thể khiến anh ấy/cô ấy 
trượt về phía trước trên xe lăn, hoặc cảm thấy không ổn định. Anh ấy/cô ấy sẽ 
không có sự hỗ trợ cần thiết để ngồi thẳng một cách thoải mái.

Mô tả các giải pháp có thể xảy ra được nêu dưới 
đây.

Sử dụng một chiếc xe lăn để tr ình bày.

• Tăng chiều cao chân ghế bằng cách rút 
ngắn giá treo chân:
 - Trên hầu hết các xe lăn bốn bánh, giá     
treo chân có thể được cắt ngắn hơn.

• Tăng chiều cao chân ghế bằng cách thiết 
kế chỗ để chân:
 - use wood or another sturdy material 
to add height to the footrests. 

Giải thích:

• Khi thay đổi giá treo chân: 
 - luôn kiểm tra xem cơ chế điều chỉnh 
có còn hoạt động;

• Nếu thiết kế chỗ để chân, hãy kiểm tra 
xem việc thiết kế không ngăn cản sự 
hoạt động của chỗ gác chân.
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Vấn đề:  Chỗ gác chân quá cao

Giải thích:  Nếu chỗ gác chân quá cao, phần đùi của người sử dụng xe lăn sẽ không 
được đặt một cách thoải mái trên ghế ngồi. Chỗ gác chân quá cao có thể gia tăng 
áp lực lên xương ghế ngồi.

Mô tả các giải pháp có thể xảy ra được nêu 
dưới đây

Sử dụng một chiếc xe lăn để tr ình bày.

1. Hạ thấp chỗ gác chân bằng cách kéo dài 
ống mở rộng bên trong:
 - Kiểm tra nếu ống mở rộng bên trong 
có thể thay thế bằng một ống dài hơn
 - Nếu vậy – thay thế nó bằng một ống 
tương tự có cùng đường kính và độ 
bền.

2. Tăng chiều cao của nệm:
 - Tăng chiều cao của nệm hoặc nâng 
nệm lên bằng cách thêm một cái gì đó 
rắn chắc bên dưới.
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VIDEO

Giải thích:

• Nếu hạ thấp chỗ gác chân, hãy đảm bảo 
rằng chỗ gác chân không quá thấp đến 
mức chạm dưới mặt đất. Nếu điều này 
xảy ra, hãy chọn phương án hai. Nếu 
phương án hai vẫn không hiệu quả, thì 
chiếc xe lăn đó không phù hợp cho người 
sử dụng:

•  Khi tăng chiều cao của nệm:
 - Không sử dụng bọt foam mềm để tăng 
chiều cao của nệm – điều này sẽ làm 
đè nén và người sử dụng sẽ cảm thấy 
không ổn định.
 -  Kiểm tra quá trình lắp ráp xem phần tựa 
lưng và tay vịn có đúng chiều cao không 
– đệm cao hơn sẽ nâng người sử dụng 
xe lăn lên trên xe lăn.
 -  Kiểm tra xem không có vấn đề chức 
năng với việc nâng nệm – ví dụ, người 
sử dụng xe lăn sau đó không thể có khả 
năng để vừa dưới những cái bàn hoặc 
ghế.

4.  Chân có xu hướng cuộn vào bên trong hoặc bên ngoài (10 phút)

Giải thích:

• Đôi khi chân của người sử dụng xe lăn cuộn vào bên trong hoặc bên ngoài. Điều 
này có thể là do anh ấy/cô ấy quen với việc ngồi, hoặc có lý do về thể chất (ví dụ 
như: yếu cơ):

• Những sự điều chỉnh đơn giản cho ghế ngồi xe lăn hoặc nệm có thể giúp làm 
giảm vấn đề này.

Giới thiệu đoạn DVD:  Giải quyết vấn đề về độ phù hợp và sự điều chỉnh.  
Đoạn video ngắn này cho chúng ta xem về một người sử dụng xe lăn có tên 
là Gary, mà chân của anh ta có xu hướng cuộn về phía trước.

Hiển thị đoạn DVD:  (phần 1 – Gary)

Sau đoạn DVD, hãy hỏi: Giải pháp nào mà nhà trị liệu đã cung cấp? 

Khuyến khích những câu trả lời.  
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Giải thích:  Trong ví dụ này, giải pháp là đã thêm cái nêm vào nệm để nâng đỡ đùi 
ở trạng thái cân bằng. Sự nâng cao lên ở bên ngoài chân được tăng. Một cái nệm 
có bọt foam ôm sát cũng có thể được thêm vào để giải quyết vấn đề này. Nếu 
chân đã lăn vào bên trong, sự nâng cao lên ở bên trong có thể đã tăng.

Mô tả các giải pháp có thể xảy ra được nêu 
dưới đây.

Sử dụng một chiếc xe lăn để tr ình bày.

• Kiểm tra kỹ chiều cao chỗ gác chân:
 - Đảm bảo rằng chiều cao chỗ gác chân 
đang hỗ trợ chính xác cho người sử 
dụng xe lăn (thậm chí phải cảm nhận 
được áp lực dưới bàn chân và đùi).

• Kiểm tra xem ghế ngồi xe lăn đã được 
căng đúng chưa:
 - Nếu xe lăn có ghế bọc nệm, hãy chắc 
chắn rằng ghế được căng chắc chắn.
 - Nếu ghế ngồi bị chùng xuống, điều này 
sẽ làm cho chân của người sử dụng xe 
lăn bị cuốn vào bên trong.

• Thêm nêm vào nệm để hỗ trợ đùi ở trạng 
thái cân bằng (như trong video và hình 
minh họa), hoặc cung cấp nệm có bọt 
foam ôm sát, sửa đổi nếu cần.

5.  Bàn chân có xu hướng trượt ra khỏi chỗ gác chân (10 phút)

Giải thích:

• Đôi khi bàn chân của người sử dụng xe lăn trượt ra khỏi chỗ gác chân. Điều này 
thường có một lý do vật lý (ví dụ như yếu cơ, hoặc co thắt cơ bắp).

• Việc bổ sung dây đai đơn giản có thể giúp để làm giảm bớt vấn đề này.
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Mô tả các giải pháp có thể xảy ra được 
nêu dưới đây

Sử dụng một  chiếc x e lăn để t r ình bày .

• Kiểm tra kỹ chiều cao chỗ gác chân:
 - Đảm bảo rằng chiều cao chỗ gác chân 
đang hỗ trợ chính xác cho người sử 
dụng xe lăn (thậm chí phải cảm nhận 
được áp lực dưới bàn chân và đùi).

• Điều chỉnh góc chân ghế (nếu có thể):
 - Kiểm tra nếu góc chỗ gác chân có thể 
điều chỉnh được.
 - Nếu vậy – hãy thử tăng góc của chỗ 
gác chân. Điều này có thể giúp giữ 
yên chân người sử dụng xe lăn tại 
chỗ.

• Thêm dây đai:
 - Gắn dây đai vào giá treo chân ở 
ngang mắt cá  chân
 - Nếu bàn chân có xu hướng trượt ra 
phía sau, hãy gắn dây đai đeo phía 
sau chân
 - Nếu bàn chân có xu hướng trượt về 
phía trước, hãy gắn dây đai đeo phía 
trước.

Giải thích:

• Đảm bảo dây đai dễ tháo ra để người sử 
dụng xe lăn có thể bước ra hoặc vào xe 
lăn lăn mà không cần phải ráng sức.

• Kiểm tra người sử dụng xe lăn có thể với 
tới dây đai mà không cần sự hỗ trợ hay 
không, và có thể tháo gỡ dây đai một 
cách dễ dàng.

Giải thích:  Một vấn đề khác có thể là bàn chân không được hỗ trợ đồng đều trên 
chỗ gác chân. Điều này thường được gây ra bởi bàn chân của người sử dụng xe lăn 
không thể đạt được tư thế cân bằng.
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VIDEO

Giới thiệu đoạn DVD:  Giải quyết vấn đề về độ phù hợp và sự điều chỉnh.  
Đoạn DVD ngắn này sẽ xem về một người tên là Arun, là một người sử dụng 
xe lăn mà bàn chân của anh ta không được hỗ trợ một cách đồng đều trên 
chỗ gác chân.

Hiển thị đoạn DVD (phần 2 – Arun)

Sau đoạn DVD,  hãy hỏi:  Giải pháp nào mà nhà trị liệu đã cung cấp? 

Khuyến khích những câu trả lời.  

6.  Chiếc xe lăn quá rộng (5 phút)

Giải thích:  Đôi khi chiếc xe lăn có sẵn nhỏ nhất vẫn còn quá rộng cho người sử 
dụng xe lăn. Nếu ghế ngồi xe lăn quá rộng, người sử dụng xe lăn sẽ khó ngồi 
thẳng, và có khả năng trẹo sang một bên.

Một số chèn bọt foam đơn giản có thể giúp đê cung cấp cho người sủ dụng xe lăn 
hỗ trợ để ngồi thẳng.

Mô tả  các giải pháp có thể xảy ra được 
nêu dưới đây

Sử dụng một  chiếc x e lăn để t r ình bày .

• Thêm miếng bọt foam ở mỗi bên của 
khung chậu xe:
 - Đo khoảng trống giữa người sử dụng 
xe lăn (khi anh ấy/cô ấy ngồi vào vị trí 
trung tâm của xe lăn với lưng của người 
đó dựa vào tựa lưng của xe lăn) và bên 
cạnh tay vịn.
 - Cắt và thêm bọt foam chèn vào để lấp 
đầy khoảng trống giữa mỗi bên của 
người sử dụng xe lăn và mặt bên của xe 
lăn.
 - Kiểm tra phù hợp chưa.
 - Bọc và gắn các miếng chèn bọt foam 
vào. Nếu tay vịn rắn chắc, phần chèn 
vào có thể được gắn vào tay vịn. Chúng 
cũng có thể được gắn vào đầu của 
nệm.
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Giải thích:

• Phần chèn vào phải tiến ra xa phần thân 
của người sử dụng.

• Đảm bảo nệm phù hợp với chiều rộng 
của ghế ngồi xe lăn.

• Nếu xe lăn rất rộng, người sử dụng xe lăn 
cũng sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi chạm 
vào vành đẩy.

• Vành đẩy vươn quá mức có thể gây ra 
chấn thương vai. Cân nhắc kỹ xem xe lăn. 
Cân nhắc kỹ xem xe lăn có an toàn cho 
người sử dụng xe lăn hay không trước khi 
lựa chọn phù hợp.

7.  Sơ lược các ý  chính (2 phút)

Hãy đọc những ý  chính

Xem có câu hỏi nào thắc mắc không.
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B.11:  Đào tạo người sử dụng

M
Ụ
C 
Đ
ÍC
H

Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 liệt kê các kỹ năng mà nhân viên dịch vụ xe lăn có thẻ dạy cho những người 
sử dụng xe lăn khi họ nhận được một chiếc xe lăn mới;

 liệt kê “những phương pháp đào tạo thực hành tốt”;

 trình bày bài giảng dạy cho một đồng nghiệp về một kỹ năng xe lăn.

 T
 À
I N
G
U
YÊ
N
      
      Đối với vuổi học:

 các trình chiếu PPT: B.11: Đào tạo ngườI sử dụng;

 sách hướng dẫn tham khảo;

 sổ ghi chép của người tham gia;

 mỗi nhóm 3 ngườI và một chiếc xe lăn cho mỗi nhóm;

 danh sách kiểm tra việc lắp ráp xe lăn(1 cho mỗI người tham gia).

  B
Ố
I C
ẢN
H

Điều chỉnh buổi học này sao cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ 
làm việc:

 các nhóm ở địa phương có thể cung cấp đào tạo hoặc tư vấn nhiều hơn cho 
người sử dụng xe lăn.

CH
U
ẨN
 B
Ị     
           Thu thập những nguồn tài liệu, xem lạI các trình PPT, xem DVD và đọc qua kể 

hoạch của buổI học.

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT
     
   1. Giới thiệu.

2. Những kỹ năng hữu ích nào dành cho những người sử dụng xe lăn?

3. Thực hành đào tạo cho người sử dụng xe lăn.

4. Sơ lược các ý chính.

2

10

45

3

Tổng thời gian buổi học 60
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:

• Đào tạo người sử dụng là bước thứ 7 
trong cung cấp dịch vụ xe lăn. Thông tin 
và đào tạo về xe lăn có thể giúp nhiều 
người sử dụng xe lăn được hưởng những 
lợi ích đầy đủ hơn về xe lăn của họ.

• Nếu không có bước này, một chiếc xe lăn 
cũng không thể giúp người sử dụng xe lăn 
hiểu cách thức sử dụng xe lăn nhiều nhất 
có thể.

• Trong buổi học này, chúng ta sẽ nói về 
các kỹ năng mà nhân viên có thể dạy 
cho người sử dụng xe lăn khi lần đầu họ 
nhận được chiếc xe lăn. Chúng tôi sẽ giới 
thiệu danh sách kiểm tra đào tạo người 
sử dụng xe lăn và thực hành đào tạo cho 
người sử dụng. 

2.  Những kỹ năng hữu ích nào dành cho người sử dụng xe lăn? (10 
phút)

Hỏi:  Những người tham gia đã học được gì trong chương trình đào tạo này mà họ 
có thể dạy cho người sử dụng xe lăn? Hãy suy nghĩ về những điều mà sẽ giúp cho 
những người sử dụng xe lăn:

• Giữ gìn sức khỏe;
• Sử dụng xe lăn bên trong và bên ngoài nhà của họ;
• Chăm sóc cho xe lăn của họ để nó để nó giữ được càng lâu càng tốt.

Nhắc nhở những người tham gia về đoạn video của Sai, nói về những điều đã giúp 
cô ấy đến trường.

Khuyến khích những câu trả lời.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Các cách để ngăn chặn lở loét do áp lực;
• Cách để xử lý xe lăn;
• Cách ra vào xe lăn;
• Di chuyển xe lăn;
• Làm gì nếu có vấn đề xảy ra
• Cách chăm sóc xe lăn và nệm;
• Những điều gì mà các tổ chức hoặc dịch vụ khác có thể làm hữu ích cho họ.



XE LĂN
CẨM NANG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

200

Cấp độ cơ bản

Giải thích:  6 điều quan trọng nhất cần nhớ 
để giảng dạy cho người sử dụng là:

• Cách để xử lý xe lăn.

• Cách ngăn chặn vết lở loét do áp lực và 
làm gì nếu vết lở loét phát triển.

• Cách ra vào xe lăn (di chuyển).

• Di chuyển xe lăn – phù hợp với những 
nhu cầu của người sử dụng.
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• Cách chăm sóc xe lăn và nệm tại nhà.
Giải thích:  Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về 
vấn đề này ở buổi học kế tiếp.

• Phải làm gì nếu có vấn đề xảy ra. 

Hãy đưa cho mỗi người tham gia một danh sách kiểm tra đào tạo người sử dụng 
xe lăn.

Giải thích:

• Danh sách kiểm tra liệt kê các kỹ năng cụ thể mà người sử dụng xe lăn có thể 
cần học. Tuy nhiên, một số người sử dụng xe lăn đã có kỹ năng này rồi, và không 
phải tất cả các kỹ năng đều quan trọng cho mọi người sử dụng xe lăn.

• Một vài dịch vụ có thể sử dụng danh sách kiểm tra này dưới dạng biểu mẫu 
được lưu trong hồ sơ của người sử dụng xe lăn. Nhân viên có thể sử dụng danh 
sách kiểm tra để lựa chọn đào tạo mà người sử dụng xe lăn cần. Điều này được 
quyết định thông qua đánh giá, và thông qua trao đổi với người sử dụng xe lăn. 
Trong trường hợp này, danh sách kiểm tra cũng có thể được sử dụng để ghi lại 
đào tạo đã được cung cấp.

• Kiểm tra với người sử dụng xe lăn liệu người đó có muốn những người chăm sóc 
cũng học các kỹ năng mà các bạn đang dạy không. Nhiều người sử dụng xe lăn 
được gia đình hoặc người chăm sóc hỗ trợ, và điều đó thật sự hữu ích cho tất cả 
mọi người tham gia để học các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng và chăm sóc 
xe lăn.

3.  Thực hành đào tạo người sử dụng xe lăn (45 phút)

Hỏi:  Một số điều có thể tạo thành công cho công việc đào tạo là gì? Những người 
tham gia có thể suy nghĩ về một số phương pháp giảng dạy tốt mà họ đã trải 
nghiệm (có thể trong quá trình đào tạo!).

Khuyến khích các câu trả lời.
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Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Tìm hiểu người sử dụng xe lăn đã biết những gì.
• Giải thích, trình bày và sau đó cho phép người sử dụng xe lăn thực hành.
• Sử dụng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu được.
• Để người sử dụng xe lăn này dạy người sử dụng xe lăn khác.
• Sử dụng kỹ năng giao tiếp tốt.
• Động viên khích lệ.

Giải thích:  Việc thực hành là quan trọng khi chúng ta học bất kì một kỹ năng mới 
nào. Hãy luôn luôn cố gắng dạy một kỹ năng trước bằng cách làm mẫu, và sau đó 
trao cho người học cơ hội để họ có thể thực hành.

Hoạt động nhóm nhỏ

Các nhóm: Cần có 2-3 người trong mỗi nhóm.

Hướng dẫn: • Yêu cầu mỗi nhóm đọc những câu chuyện trong sách hưỡng dẫn của 
họ. Họ nên xác định tối thiểu 3 kỹ năng mà mỗi người sử dụng xe lăn 
trong câu chuyện đã hưởng được lợi ích từ việc học.

• Đối với mỗi người sử dụng, nhóm nên thực hành giảng dạy ít nhất 
một trong các kỹ năng đó.Nhóm nên thay phiên nhau làm người sử 
dụng xe lăn, thành viên trong gia đình và người giảng dạy.

• Nhắc nhở những người tham gia để nghĩ về “việc giao tiếp tốt và 
“cách thức tốt để giảng dạy. Hãy nhấn mạnh tầm quan trọng việc “ 
làm mẫu” sau đó là “thực hành.

Giám sát: • Điều phối các nhóm và hướng dẫn khi cần. 

Thời gian: Cho phép 30 phút và 15 phút để phản hồi.

Phản hồi: • Yêu cầu mỗi nhóm nêu một cách giảng dạy nổi bật mà họ đã thử 
hoặc đã quan sát được. 

Moses Ghi chú cho những người đào tạo:
Moses 23 tuổi.Anh đã ngã từ đằng sau xe tải 2 
năm trước và trở thành người bị liệt 2 chi. Anh đã 
nằm viện một năm và sau đó quay trở lại làng 
với một chiếc xe lăn cũ được quyên tặng. Xe lăn 
rất nhanh hỏng và anh không thể di chuyển xung 
quanh. Anh đã bị một vết lở loét do áp lực mà 
hiện nay đã lành. Moses vừa mới nhận được một 
chiếc xe lăn mới có nệm giảm áp lực qua dịch vụ 
xe lăn. Xe lăn này được thiết kế để đi lại trên địa 
hình gồ ghề. Anh rất vui được về nhà với xe lăn 
này và hy vọng rằng anh sẽ trở nên độc lập hơn. 

Những kỹ năng quan trọng nhất:

• Xử lý xe lăn và cách thức để sử dụng 
nệm giảm áp – đặc biệt khi Moses 
có một chiếc xe lăn mới;

• Cách để ngăn chặn lở loét do áp lực;
• Cách để ra vào xe lăn(di chuyển);
• Những kỹ năng chuyển động xe lăn;
• Cách để chăm sóc xe lăn và nệm tại 
nhà;

• Các tổ chức hoặc dịch vụ khác mà 
hữu íc.
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Sian Ghi chú cho những người đào 
tạo:

Sian 40 tuổi và bị cụt 2 chân trên đầu gối. Ông đã sử 
dụng xe lăn 20 năm và đã có 5 chiếc xe lăn trong thời 
gian đó. Ông phát hiện những chiếc xe lăn của mình 
bị hỏng rất nhanh. Ông rất năng động và làm việc 
trong một cử hàng ở địa phương. Hàng ngày, ông đi 
từ nhà mình ra cửa

hàng – trên những con đường gồ ghề, gập ghềnh và 
thường lầy lội. Ông đã làm mẫu cho nhân viên dịch 
vụ xe lăn cách ông có thể đi bằng bánh sau.

Ông vừa mới được lựa chọn cho một chiếc xe lăn mới 
phù hợp. Ông hy vọng rằng xe lăn này sẽ bền hơn xe 
lăn mới nhất của ông, cái mà đã bị hỏng sau 6 tháng. 

Những kỹ năng quan trọng nhất:

• Cách dể chăm sóc một chiếc 
xe lăn và nệm tại nhà – thường 
xuyên bảo trì có thể giúp Sian 
giữ được chiếc xe lăn của anh 
ấy hoạt động lâu hơn.

Zoe Ghi chú cho những người đào 
tạo:

Zoe 16 tuổi. Khi còn nhỏ cô ấy bị bại liệt, và bây giờ 
không thể đi bộ được. Cô ấy rất nhút nhát và chưa 
từng đến trường. Mẹ của cô dạy học cho cô tại nhà và 
cô bé có thể đọc và viết tốt. Cô vừa mới nhận được 
một chiếc xe lăn mới và cô đã thể hiện cho nhân 
viên phục vụ xe lăn cách cô có thể di chuyển ra và 
vào xe lăn một cách dễ dàng.Zoe hứng thú tham gia 
vào một trường dạy nghề ở địa phương – tuy nhiên, 
cô không nghĩ rằng, cô có thể tự đi đến trường và từ 
trường về nhà. Có một vài cầu thang trong tòa nhà 
củatrường học. Cô cũng lo lắng về việc cô sẽ đi vệ 
sinh như thế nào khi ở trường.

Những kỹ năng quan trọng  nhất:

• Những kỹ năng chuyển động xe 
lăn – đặc biết là cách của các 
bước đứng lên và ngồi xuống;

• Những sự di chuyển – cách để 
di chuyển đến và sang nhà vệ 
sinh.

4.  Sơ lược các ý  chính (3 phút)

Hãy đọc những ý  chính

Xem có câu hỏi nào thắc mắc không.
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B.12:  Bảo tr ì và sửa chữa

M
Ụ
C 
Đ
ÍC
H

Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 trình bày cách để chăm sóc xe lăn tại nhà;

 xác định các vấn đề kỹ thuật phổ biến đối với một chiếc xe lăn và giải thích 
cách giải quyết các vấn đề này năm trong cộng đồng/bối cảnh địa phương .

TÀ
I N
G
U
YÊ
N

Đối với buổi học:

 các tình chiếu PPT: B.12: Bảo trì và sửa chữa;

 sách ghi hướng dẫn tham khảo;

 sổ chi ghếp của người tham gia; 

 DVD: cách bảo quản một chiếc xe lăn tại nhà;

 áp phích: cách bảo quản một chiếc xe lăn tại nhà;

 xe lăn cần sửa chữa bao gồm: lốp bị thủng, phanh không hoạt động, nệm 
bị hỏng, ăn mòn, bọc nệm lỏng, bu lông lỏng, nan hoa bị lỏng hoặc bị mất, 
vòng bị bị hỏng, vành đẩy bị hỏng. Trên bất kì một chiếc xe lăn nào, có thể 
được yêu cầu sửa chữa nếu có hơn một thứ bị học;

 1 bộ bảo tri tại nhà ( xem danh sách thiết bị ở trên).

BỐ
I C
ẢN
H

Điều chỉnh buổi học này sao cho phù hợp với bổi cảnh những người tham gia sẽ 
làm việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

 Nơi xe lăn có thể được sửa chữa tại các địa điểm của người tham gia;

 Bất kì sự sửa chữa hoặc nhu cầu bảo trì nào cho các xe lăn có sẵn tạI 
địa phương nên được chú ý hơn;

 Liệu những người tham gia dịch vụ xe lăn có cung cấp sửa chữa xe lăn 
hay không – nếu vậy, làm thế nào những người sử dụng xe lăn có thể truy 
cấp dịch vụ sửa chữa.

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Thu thập tài liệu, xem lại các trình chiếu PPT, xem DVD và đọc qua kế hoặc của 
buổi học.

 Hãy ghim lên tấm áp phích “Cách bảo quản xe lăn tại nhà” nơi mà tất cả 
những người tham gia có thể thấy nó.

 Chuẩn bị những xe lăn để sửa chữa và dán nhãn chúng thành A, B, C và vâng 
vâng. Sắp xếp chúng xung quanh phòng.

 Sắp xếp để có người nào đó có kinh nghiệm kỹ thuật tham gia buổI học để 
hỗ trọ trả lời các câu hỏi chi tiết về sửa chữa xe lăn (nếu những ngườI đào tạo 
không cảm thấy tự tin về điều này).

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Ngăn chặn sự sửa chữa, bảo trì taij nhà.

3. Xe lăn thông dụng, và sửa chữa nệm.

4. Sơ lược các ý chính.

2

60

55

3

Tổng thời gian buổi học 120
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:

• Chăm sóc thường xuyên cho xe lăn và 
nệm sẽ tiết kiệm được các chi phí sửa 
chữa và ngăn ngừa những vết thương và 
thiệt hại lâu dài cho cơ thể của người sử 
dụng

• Một chiếc xe lăn được chăm sóc sẽ thoải 
mái hơn và dễ sử dụng hơn

• Một chiếc nệm được chăm sóc sẽ tiếp 
tục giúp giảm áp lực và hỗ trợ tốt hơn

• Nhân viên dịch vụ xe lăn có một trách 
nhiệm để dạy những người sử dụng xe 
lăn cách chăm sóc xe lăn và nệm của họ 
tại nhà

• Trong buổi học này, chúng ta sẽ học về 
những gì có thể làm được để chăm sóc 
một chiếc xe lăn và nệm tại nhà và nên 
làm gì khi một chiếc xe lăn hoặc nệm cần 
sửa chữa. 

2.  Ngăn chặn những sửa chữa: bảo tr ì tại nhà (60 phút)

Hãy ghim lên tấm áp phích “ Cách chăm sóc xe lăn tại nhà”  

Ghi chú cho những người đào tạo:  Những đoạn trình chiếu dưới đây giải thích 
cách chăm sóc xe lăn tại nhà. Mỗi đoạn trình chiếu giải thích tại sao nhiệm vụ này 
lại quan trọng, cách thức thực hiện và thực hiện bao nhiều lần. Những người đào 
tạo nên thêm các điểm bổ sung được liệt kê dưới đây.

Giải thích:

• Có 6 điều mà những người sử dụng xe 
lăn có thể làm tại nhà để bảo trì xe lăn và 
nệm của họ.

•  Liệt kê (hãy xem đoạn trình chiếu).
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Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Chú ý đến các bộ phận chuyển động và 
những nơi mà các bọc nệm ghế gắn với 
khung xe.

Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Không phun chất bôi trơn lên vòng bi, vì 
điều này có thể rửa trôi các dầu nhờn, mà 
các dầu nhờn này giúp cho vòng bi hoạt 
động tốt hơn.

• Không dùng dầu thấm bôi trơn để tra dầu 
cho xe lăn, vì điều này có thể gây hư hại 
cho xe lăn.

Hỏi:  Loại dầu nào có sẵn tại địa phương của 
những người tham gia?

Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Kiểm tra xe xem lốp xe có phải là  bơm hơi 
không.

• Khi kiểm tra áp lực - ấn mạnh xuống lốp xe 
bằng ngón tay cái của bạn. Lốp xe phải có 
thể hơi lún (khoảng 5mm).

• Áp lực phải giống nhau trên mỗi lốp xe.
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Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Không vặn quá chặt.
• Tránh các đai ốc “đan chéo".

Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Để kiểm tra nan hoa – siết chặt hai nan 
hoa với nhau đến hết quanh bánh xe. Nếu 
một nan hoa “rời ra”  khi bạn kéo nhẹ, 
nan hoa đó có thể quá lỏng.

• Cờ lê nan hoa là một công cụ quan trọng 
đối với người sử dụng xe lăn. Nếu người 
sử dụng không có nó, có thể mua ở hầu 
hết các cửa hàng sửa chữa xe đạp.

• Nan hoa có thể được vặn chặt quá mức. 
Nếu cảm thấy nan hoa quá cứng, có thể 
là đã vặn quá chặt và cần được nới lỏng.

Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Nếu vải bọc đã bị yếu và các đường khâu 
quá lỏng lẻo, tốt hơn là nên sửa chữa nó 
trước khi nó trở nên tệ hơn.

• Nếu có rỉ sét, có thể loại bỏ nó bằng giấy 
nhám hoặc bàn chải sắt. Sau đó sơn lại 
hoặc tra dầu cho phần kim loại.
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VIDEO

Giải thích:

• Tại sao, bao lâu và làm như thế nào (hãy 
xem đoạn trình chiếu).

Bổ sung:

• Kiểm tra các lỗ mòn, bụi bẩn và các lỗ 
hổng trên vỏ nệm/hoặc bọt foam.

• Nếu nệm bị mòn, cần được nhân viên 
dịch vụ xe lăn kiểm tra. Thay nệm nếu 
cần.

Giới thiệu đoạn DVD:Cách chăm sóc xe lăn tại nhà.  Đoạn video ngắn này 
sẽ cho chúng ta xem về một người sử dụng xe lăn đang thực hiện việc chăm 
sóc xe lăn tại nhà. Giảng dạy những người sử dụng xe lăn cách thực hiện 
những nhiệm vụ này là rất quan trọng.

Hiển thị DVD.

Hỏi xem nếu có bất kì câu hỏi nào.

Hoạt động

Các nhóm: Cần có 3 người trong một nhóm. Đưa cho mỗi nhóm một chiếc xe lăn. 
Đặt đủ dụng cụ và thiết bị bảo trì nhà ở trong một vị trí trung tâm để mỗi 
nhóm chia sẻ. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm để thực hiện nhiệm vụ “Cách chăm sóc xe lăn tại nhà”

Hãy chỉ ra cách chăm sóc xe lăn tại nhà và nhắc nhở những người tham gia 
theo dõi từng bước.

Điều phối: Điều phối các nhóm. Trả lời bất kì các câu hỏi và giải thích các kỹ thuật 
chi tiết hơn khi cần thiết.

Thời gian: Cho phép 30 phút.

Phản hồi: Hỏi: bất cứ ai có bất kì câu hỏi về những công việc bảo trì tại nhà không? 

3.  Những sửa chữa xe lăn và nệm phổ biến (55 phút)

Giải thích:  Xe lăn và nệm đôi khi sẽ cần được sửa chữa. Nhân viên dịch vụ xe 
lăn có thể tiến hành sửa chữa hoặc tư vấn cho người sử dụng xe lăn nơi họ có 
thể nhận được sự giúp đỡ. Một số người sử dụng xe lăn rất giỏi trong việc tự 
tổ chức sửa chữa. Những người sử dụng xe lăn khác có thể cần sự giúp đỡ. Tất 
cả những người sử dụng xe lăn sẽ được hưởng lợi từ việc biết nơi mà họ có thể 
nhờ sửa chữa xe lăn và nệm.

Hỏi:  Người sử dụng xe lăn có thể sửa chữa xe lăn của họ ở đâu?
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Khuyến khích các câu trả lời và viết xuống bảng trắng.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Thợ sửa xe đạp;
• Thợ sửa xe máy hoặc ô tô;
• Các xưởng – thợ hàn, thợ sửa ống nước (các bộ phận kim loại), thợ mộc, thợ làm đồ nội 
thất (các bộ phận bằng gỗ);

• Người sử dụng xe lăn, thành viên trong gia đình của người sử dụng xe lăn, người thân 
hoặc hàng xóm;

• Thợ may để sửa chữa bọc ghế;
• Các thiết bị dịch vụ xe lăn.

Hỏi:  Những điều phổ biến nhất có thể dẫn đến sai lầm trên một chiếc xe lăn là gì? 
Khuyến khích các câu trả lời và viết xuống bảng trắng.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Nệm bị nén hoặc hư hỏng;
• Bọc nệm bị giãn hoặc bị rách;
• Bị ăn mòn hoặc rỉ sét trên các bộ phận 
kim loại;

• Các nan hoa bị lỏng, mất hoặc bị hư;
• Đai ốc, bu lông hoặc ốc vít bị lỏng hoặc bị 
thiếu;

• Bánh xe thầu bị hư;

• Lốp bị thủng/bị phẳng;
• Mòn lốp và mòn bánh xe thầu;
• Vòng bị bẩn, mòn hoặc hư hỏng;
• Vành đẩy bị hư hỏng;
• Phanh không hoạt động.

Hoạt động nhóm nhỏ

Nhóm: Cần có 3 người trong một nhóm. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm để:

• Đánh giá từng chiếc xe lăn để tìm ra bị hỏng cái gì và cái gì cần sửa chữa
• Nhắc nhở họ để xem xét các vấn đề khác nhau được viết trên bảng trắng
• Trả lời câu hỏi trong sách hướng dẫn của họ cho mỗi chiếc xe lăn.

Điều phối: Điều phối nhóm.

Trả lời bất kì những câu hỏi và giúp những người tham gia để xác định 
nhu cầu sửa chữa nếu cần. Một số người sẽ giỏi việc này hơn những 
người khác, tùy thuộc vào kinh nghiệm kỹ thuật của họ.

Mỗi người đều không thể tự sửa chữa xe lăn. Kỹ năng quan trọng nhất là 
có thể xác định điều gì sai và biết điều gì có thể làm được để đảm bảo 
xe lăn được sửa chữa.

Thời gian: Cho phép 30 phút.

Phản hồi: Yêu cầu các nhóm phản hồi lại những thứ cần sửa chữa trên mỗi chiếc 
xe lăn. Hãy chắc chắn rằng mỗi nhóm có một cơ hội để phản hồi trên ít 
nhất một chiếc xe lăn. Đối với mỗi món sửa chữa, hãy hỏi: Tại sao điều 
này là một vấn đề đối với người sử dụng xe lăn?
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4.  Sơ lược các ý  chính (3 phút)

Hãy đọc những ý  chính

Xem có câu hỏi nào thắc mắc không.

Thực hành 2:  Lắp ráp và đào tạo người sử dụng

M
Ụ
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H

Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 Trình bày việc lắp ráp ở mức cơ bản – có sự trợ giúp.

 Trình bày việc cung cấp đào tạo người sử dụng cho một người sử dụng xe lăn 
để giúp anh/cô ấy sử dụng và bảo dưỡng xe lăn một cách hiệu quả.

TÀ
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G
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 Danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo: Thực hành 2;

 Mẫu hoàn thành đánh giá xe lăn và lựa chọn xe lăn phù hợp(sự chọn lựa) từ 
phân Thực hành 1;

 Danh sách kiểm tra việc lắp ráp xe lăn và người sử dụng xe lăn (được cung 
cấp cho người tham gia trước đó);

 Tạo không gian yên tĩnh và sạch sẽ cho mỗi nhóm để làm việc vớI người sử 
dụng xe lăn của họ;

 Những chiếc xe lăn có sẵn cho việc lắp ráp đầu tiên;

 Thước dây và dụng cụ để điều chỉnh xe lăn – một bộ cho mỗi nhóm. 

BỐ
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Trình bày việc cung cấp đào tạo người sử dụng cho một người sử dụng xe lăn để 
giúp anh ấy/cô ấy sử dụng và bảo dưỡng xe lăn một cách hiệu quả.:

 Các yếu tố văn hóa – ví dụ, liệu có phù hợp để có các giới tính khác nhau 
trong những nhóm thực hiện việc hướng dẫn lắp ráp và hướng dẫn người sử 
dụng không;

 Yếu tố ngôn ngữ - ví dụ, liệu những người sử dụng xe lăn tham gia vào có nói 
ngôn ngữ chung với tất cả những ngườI tham gia không;

 Xe lăn Bất kì tài liệu nào mà dịch vụ có thể yêu cầu khi cung cấp một chiếc xe 
lăn – ví dụ, số sê-ri xe lăn;

 Cách những ngườI đào tạo sẽ quản lý bất kì vấn đề có thể phát sinh trong 
quá trình đào tạo việc lắp ráp và những ngườI sử dụng mà không thể giải 
quết. 
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 Nếu có nhiều hơn 3 cặp tham gia, hãy yêu cầu một người đào tạo khác để hỗ 
trợ điều phối các nhóm.

 Xác nhận việc sắp xếp thời gian và đi lại với những tình nguyện viên sử dụng 
xe lăn. Đảm bảo có sẵn đồ ăn thức uống cho những người sử dụng xe lăn và 
gia đình/những người hỗ trợ của họ.

 Chỉ định một người để chào đón những người sử dụng xe lăn khi họ đến và 
chỉ cho họ nơi họ có thể chờ cho đến khi buổi học bắt đầu.

 Chuẩn bị một khu vực lắp ráp cho mỗi nhóm (bàn đánh giá và màn hình 
chiếu riêng). Đặt tất cả các thiết bị cần thiết cho việc lắp ráp trên bàn đánh 
giá (hoặc sắp xếp để thực hiện một buổi tham quan được thực hiện trong 
cộng đồng.

 Đảm bảo rằng những chiếc xe lăn được lắp ráp đã được chuẩn bị đầy đủ 
(kiểm tra chứng theo các mẫu lựa chọn phù hợp và xác nhận rằng xe lăn an 
toàn và việc kiểm tra đã hoàn thành).

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Đào tạo việc lắp ráp và người sử dụng:

• Hướng dẫn và thiết lập
• Lắp ráp
• Đào tạo người sử dụng
• Phản hồi.

5
45
50
20

Tổng thời gian buổi học 120

2. Phản hồi của người sử dụng xe lăn (tùy chọn – tùy thuộc vào những 
người sử dụng xe lăn và thời gian có sẵn).

30

1.  Lắp ráp và đào tạo người sử dụng bao gồm việc phản hồi (120 
phút)

Ghi chú cho những người đào tạo:  sử dụng danh sách kiểm tra việc quan sát của 
người đào tạo cho phần Thực hành 2 để hướng dẫn bạn khi bạn quan sát những 
người tham gia trong buổi học thực hành. Viết bất kì những ví dụ chung nào về việc 
thực hành hiệu quả hoặc không hiệu quả mà điều này cần được nêu trong buổi 
phản hồi trên danh sách kiểm tra (hộp được cung cấp).

Hoạt động

Nhóm: • Các nhóm nên thực hành giống với thực hành một.
• Chỉ định một người lãnh đạo cho mỗi nhóm (có thể là người đã 
lãnh đọa cho phần thực hành 1 hoặc lựa chọn một người lãnh 
đạo khác).

• Chỉ định mỗi nhóm một nơi làm việc.
• Giải thích nơi tìm tài liệu và công cụ.
• Kiểm tra xem mỗi nhóm có danh sách kiểm tra đào tạo việc lắp 
ráp xe lăn và đào tạo người sử dụng.
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Hướng dẫn: Giải thích tất cả những điều sau đây:

Mục tiêu phiên:
• Mục tiêu của buổi thực hành là thực hiện các bước 6 và 7 trong 
8 bước của dịch vụ cung cấp xe lăn – lắp ráp và đào tạo người 
sử dụng – làm việc với người sử dụng xe lăn từ buổi thực hành 
trước..

• Có thể người tham gia không thể hoàn thành chiếc xe lăn cho 
người sử dụng xe lăn trong thời gian có sẵn. Điều này sẽ phụ 
thuộc vào việc lắp ráp đầu tiên, và những sử sửa đổi và điều 
chỉnh có thể cần thiết. Tuy nhiên, người tham gia nên sử dụng 
thời gian trong buổi học tốt nhất có thể để có thể hoàn thành 
càng nhiều việc càng tốt. Nếu chiếc xe lăn không thể hoàn 
thành, sẽ có những sự sắp xếp khác được thực hiện với người 
sử dụng xe lăn để đảm bảo rằng xe lăn của họ được hoàn thành 
sau khóa học. 

Người lãnh đạo:
• Người lãnh đạo cho mỗi nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo rằng 
tất cả các bước đều được thực hiện.

• Người lãnh đạo phải là người chính nói chuyện với người sử 
dụng xe lăn, gia đình hoặc người cham sóc của anh ấy/cô ấy. 
Điều này là để tránh có quá nhiều người nói cùng một lúc, mà có 
thể gây nhầm lẫn cho tất cả mọi người.

Quan sát và hỗ trọ của người đào tạo:
• Những người tham gia có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc làm rõ bất cứ 
lúc nào.

• Trong suốt buổi học, những người đào tại sẽ theo dõi từng 
nhóm và cung cấp càng nhiều hỗ trợ và lời khuyên khi cần thiết.

• Nếu có bất kì vấn đề nào liên quan đến việc lắp ráp được xác 
định, hãy yêu cầu người đào tạo và kiểm tra, thảo luận về những 
sửa đổi/điều chỉnh nào cần thiết.

• Sau khi hoàn thành việc lắp ráp, người tham gia nên yêu cầu 
một người đào tạo đến và kiểm tra việc lắp ráp. KHÔNG BẮT 
ĐẦU ĐÀO TẠO NGƯỜI SỬ DỤNG cho đến khi việc lắp ráp đã được 
kiếm tra bởi một trong những người đào tạo.

• Sau khi hoàn thành việc đào tạo cho người sử dụng, người tham 
gia nên yêu cầu người đào tạo đến và thảo luận với nhóm và 
người sử dụng xe lăn những điều mà việc đào tạo đã cung ứng.
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Thời gian cho phép:
• Họ nên đặt mục tiêu hoàn thành việc lắp ráp trong 45 phút, và 
đào tạo người sử dụng trong 50 phút nữa.

Các hình thức dịch vụ:
• Đưa ra các hình thức đánh giá xe lăn và chọn xe lăn phù hợp (sự 
lựa chọn) từ phần Thực hành 1 (được sử dụng trong phần Thực 
hành 2) đến mỗi nhóm lãnh đạo nhóm.

• Kiểm tra xem mỗi nhóm có ít nhất một bản sao của danh sách 
kiểm tra đào tạo việc lắp ráp xe lăn và người sử dụng xe lăn.

Hỏi những người tham gia: Các bước cho việc lắp ráp là 
gì?Công nhận những câu trả lời đúng.

Nhắc nhở những người tham gia: họ chiển nên dyaj người sử 
dụng xe lăn những kỹ năng mà có liên quan đến họ. Ví dụ, 
không cần thiết để dạy các kỹ thuật giảm áp lực cho một 
người mà không có nguy cơ bệnh lở loét do áp lực.

Nhắc nhở những người tham gia rằng họ nên tích cực tham 
gia với người sử dụng xe lăn trong mỗi bước của quá trình.

Hỏi: Có bất kì câu hỏi nào không? Trả lời bất kì câu hỏi nào.

Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị khu vực họ sẽ làm việc, sau đó 
giới thiệu bản thân với người sử dụng xe lăn mà họ sẽ làm 
việc và bắt đầu làm việc.

Điều phối và hỗ 
trợ:

Giám sát chặt chẽ các nhóm, đảm bảo thực hành an toàn, 
quan sát và đnahs giá kĩ năng của người tham gia.

Sử dụng danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo 
để ghi lại việc quan sát của từng nhóm.

Xuyên suốt buổi học:
• Đưa ra cảnh báo về thời gian (bằng lời nói và/hoặc viết lên bảng 
trắng nơi mà tất cả mọi người đều thấy) để giúp người tham gia 
quản lý thời gian của họ.

• Đảm bảo người sử dụng xe lăn được tham gia tích cực.

Vào cuối buổi học học này, yêu cầu người tham gia cảm ơn 
người sử dụng xe lăn cho sự tham gia của họ và hỏi xem liệu 
rằng họ muốn ở lại và cung cấp thông tin phàn hồi cho toàn 
bộ nhóm về kinh nghiệm của họ trong quá trình đánh giá, lựa 
chọn phù hợp (sự lựa chọn, lắp ráp và đào tạo người sử dụng. 

Thời gian: Cho 45 phút để hoàn thành việc lắp ráp, 50 phút để hoàn thành 
việc đào tạo cho người sử dụng, 20 phút để phản hồi. 
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Phản hồi: Nhận xét về các ví dụ về việc thực hành hiệu quả mà bận đã 
thấy trong buổi thực hành. Ghi chú bất kì lĩnh vực cụ thể nào 
mà người tham gia có thể cải thiện – không nêu tên những cá 
nhân đó.

Yêu cầu mỗi nhóm tóm tắt ngắn gọn bất kì thay đổi nào họ 
phải thực hiện đối với xe lăn để đảm bảo nó phù hợp với 
người sử dụng cho phép (cho phép mỗi nhóm có 3 phút).

Hỏi: có bất kì câu hỏi nào không?

2.  Phản hồi của người sử dụng xe lăn (tùy chọn-phụ thuộc vào người 
sử dụng xe lăn và thời gian có sẵn) (30 phút)

Ghi chú cho những người đào tạo:

Nếu những người sử dụng xe lăn đang sẵn sàng (những người mà đã tham gia phần 
Thực hành 1 và 2), hãy mời từng người đưa ra một số phản hồi cho người tham gia về 
quá trình mà họ vừa trải qua. Điều này có thể được thực hiện một cách thân mật – ví 
dụ, tổ chức với đồ ăn uống/bánh để ăn mừng việc hoàn thành 2 phần Thực hành đầu 
tiên. Các câu hỏi mẫu để hỏi người sử dụng xe ăn được hiện thị phía dưới đây.

Yêu cầu người sử dụng xe lăn cung cấp thông tin phản hồi trong các lĩnh vực sau.

• Họ cảm thấy thế nào trong quá trình đánh giá? (Ví dụ, họ có cảm thấy mình thực 
sự tham gia vào không, họ cảm thấy như thế nào khi tham gia vào các câu hỏi 
phỏng vấn, họ có cảm thấy rằng các câu hỏi sẽ giúp cho họ có được một chiếc 
xe lăn tốt hơn không?)

• Họ có hài lòng với chiếc xe lăn mà họ đã được lựa chọn không?
• Họ có được học điều gì mới từ khóa đào tạo người sử dụng không? Họ sẽ áp 
dụng những đều này ở nhà/công việc trong tương lai không?
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B.13:  Theo dõi

M
Ụ
C 
Đ
ÍC
H

Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 Giải thích ý nghĩa của từ “theo dõi”, và theo dõi diễn ra như thế nào;

 Hoàn thành mẫu theo dõi một chiếc xe lăn.

TÀ
I N
G
U
YÊ
N
          Đối với buổi học:

 Các trình chiếu PPT, B.13: Theo dõi;

 Sách hướng dẫn tham khảo;

 Sổ tay ghi chép của ngườI tham gia;

BỐ
I C
ẢN
H
    
    
    
   Tất cả những người sử dụng xe lăn sẽ có lợi từ những lần viếc thăm theo dõi, tốt 

nhất là tại nơi mà họ sinh sống. Điều chỉnh buổI học này sao cho phù hợp với bối 
cảnh nững người tham gia sẽ làm việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

 Việc theo dõi sẽ được quản lý như thế nào trong các dịch vụ mà ngườI tham 
gia đến từ ( những cuộc viếng thăm tại nhà, tại trung tâm, được quản lý bởi 
nhân viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR)) và điều chỉnh một 
cách phù hợp cho việc đào tạo. Ví dụ, nếu những ngườI tham gia đến từ một 
dịch vụ xe lăn mà có kế hoặc theo dõi, thì kế hoạch này cần được giải thích 
cho những người. 

CH
U
ẨN
 B
Ị     
          Thu thập những nguồn tài liệu, xem lại các trình chiếu PPT, xem DVD và đọc 

qua kế hoạch của buổi học.

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu.

2. Theo dõi là gì và theo dõi diễn ra như thế nào?

3. Giới thiệu mẫu theo dõi.

4. Thực hành việc theo dõi.

5. Sơ lược các ý chính.

2

10

5

25

3

Tổng thời gian buổi học 45
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1.  Giới thiệu (2 phút)

Giải thích:  “Theo dõi”  là phần của bước thứ 
8 trong dịch vụ cung cấp xe lăn. Trong buổi 
học này, chúng ta sẽ nói về những điều mà 
việc theo dõi sẽ bao gồm. Chúng ta sẽ giới 
thiệu mẫu theo dõi xe lăn và thực hành sử 
dụng nó.

2.  Theo dõi là gì và theo dõi diễn ra như thế nào? (10 phút)

Hỏi:  Những người tham gia nghĩ gì về từ “ theo dõi”? Khuyến khích các câu trả 
lời.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Thu thập thông tin từ người sử dụng xe lăn;
• Kiểm tra xem xe lăn có đang hoạt động tốt chưa;
• Kiểm tra việc lắp ráp xe lăn.

Giải thích:

• Tất cả những người sử dụng xe lăn đều 
được hưởng lợi từ việc theo dõi. Tuy 
nhiên, việc theo dõi là quan trọng nhất 
đối với:
 - Trẻ em
 - Người sử dụng xe lăn có nguy cơ bị 
bệnh lở loét do áp lực
 - Người sử dụng xe lăn có tình trạng tiến 
triển
 - Người sử dụng xe lăn gặp trong việc 
đào tạo về di chuyển, chuyển động, 
sức khỏe và bảo trì xe lăn.
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• Không có quy định về việc khi nào nên 
theo dõi mặc dù thường thì một buổi 
kiểm tra theo dõi sẽ diễn ra trong vòng 
6 tuần kể từ ngày giao xe lăn được cho là 
phù hợp. Điều này sẽ phụ thuộc vào nhu 
cầu của người sử dụng. Tuy nhiên đối với 
trẻ em, sẽ là lý tưởng nếu việc kiểm tra 
theo dõi diễn ra sau mỗi 6 tháng. Đó là 
do nhu cầu của trẻ em thay đổi nhanh khi 
lớn.

• Các chuyến thăm theo dõi có thể tạ:
 - Nhà của người sử dụng xe lăn
 - Trung tâm dịch vụ xe lăn
 - Bất kì vị trí nào khác phù hợp với người   
sử dụng vs nhân viên xe lăn.

Hỏi:  Làm thế nào có thể quản lý được việc theo dõi? (hoặc cách quản lý) trong 
dịch vụ xe lăn của những người tham gia.

Khuyến khích những câu trả lời và v iết xuống bảng.

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Đưa cho những người sử dụng xe lăn một cuộc hẹn theo dõi khi họ nhận được xe lăn 
của họ;

• Viếng thăm những người sử dụng xe lăn tại nhà để theo dõi (nếu có thể);
• Thực hiện các cuộc viếng thăm thường lệ của phần viếng thăm theo dõi đến những 
cộng-đồng bởi nhân viên tại cộng đồng những người mà đã được đào tạo để thực hiện 
việc theo dõi;

• Sắp xếp một cuộc gọi điện thoại theo dõi khi việc di chuyển đến địa điểm của người sử 
dụng xe lăn gặp khó khăn và người sử dụng xe lăn có thể sử dụng điện thoại.

3.  Giới thiệu mẫu theo dõi xe lăn (5 phút)

Giải thích:  Những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực để thực hiện một chuyến 
thăm theo dõi đã được đề cập trong khóa tạo. Để thực hiện một chuyến thăm 
theo dõi, nhân viên cần phải:

• Thu thập thông tin từ người sử dụng xe lăn;
• Kiểm tra xe lăn có hoạt động tốt không;
• Kiểm tra việc lắp ráp của xe lăn.
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Yêu cầu những người tham gia nhìn vào mẫu theo dõi xe lăn trong sổ ghi chép của họ.

Giải thích:  Mẫu theo dõi xe lăn sẽ giúp nhân viên ghi nhớ những câu hỏi cần hỏi 
và phải làm gì trong cuộc viếng thăm theo dõi. Mẫu này cũng có những chỗ có thể 
viết xuống bất kì “hành động” nào cần phải làm.

Một số những hành động theo dõi chung 
được liệt kê dưới đây.

• Cung cấp thêm lời khuyên hoặc đào 
tạo. Ví dụ, nếu một người sử dụng xe lăn 
không sử dụng xe lăn như mong đợi, có 
thể là do anh ấy/cô ấy không cảm thấy 
tự tin về cách ra vào ghế ngồi xe lăn khi 
ở một mình. Đào tạo thêm về việc di 
chuyển có thể giúp đỡ điều đó.

• Điều chỉnh lại xe lăn.
• Tiến hành sửa chữa nhỏ. Ví dụ, bơm lốp 
xe. Khuyến khích người sử dụng xe lăn 
bảo trì xe lăn bằng cách chăm sóc xe lăn 
tại nhà.

• Tiến hành sửa chữa hoặc hỗ trợ người sử 
dụng xe lăn để sắp xếp việc sửa chữa.

Hỏi: Nếu người sử dụng xe lăn báo cáo là đang có lở loét do áp lực, hành động nào 
chúng ta nên làm?

Những câu trả lời quan trọng nhất:

• Yêu cầu để xem vết loét do áp lực và ghi lại vị trí và cấp độ của vết lở loét do áp lực đó;
• Nếu vết loét do áp lực ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể mà vết lở loét đó chạm vào xe 
lăn, thì người sử dụng xe lăn nên dừng sử dụng xe lăn cho đến khi vết loét lành lặn;

• Nếu vết lở loét do áp lực ở cấp độ 2 hoặc cao hơn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên 
gia điều trị;

• Xác định lý do tại sao lở loét do áp lực lại xuất hiện (ví dụ, không sử dụng nệm hoặc 
nệm không làm giảm áp lực, phương pháp di chuyển kém, không tự chủ,...) và cố gắng 
giải quyết vấn đề đó. 



219

4.  Thực hành theo dõi (25 phút)

Hoạt động

Các nhóm: Cần có 3 người trong một nhóm.

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm để:

• Đọc mỗi câu chuyện của người sử dụng trong sách ghi chép của họ và 
thảo luận hành động nào nên làm;

• Hoàn thành mẫu theo dõi xe lăn đối với mỗi người sử dụng (có 3 mẫu 
theo dõi trong sách ghi chép).

Điều phối: Điều phối các nhóm và hỗ trợ khi cần. 

Thời gian: 20 phút và 5 phút để phản hồi.

Phản hồi: Hỏi: Những hành động gì mà những người tham gia đề nghị với Hala, 
Daarun, Talha? 

Các điểm học tập chính

Hala sống ở nhà với cô con gái lớn của mình và gia 
đình. Cô đã nhận được một chiếc xe lăn qua dịch vụ xe 
lăn 6 tháng trước. Hơn một năm trước, cô bị một cơn 
đột quỵ và không thể đi lại được. Khi cô nhận được 
chiếc xe lăn, cô đã học cách để di chuyển khi đứng 
với sự hỗ trợ của con gái. Cô cho biết cô muốn có một 
chiếc xe lăn để có thể giúp nhiều việc hơn trong nhà và 
có thể đến nhà thờ. Tại cuộc viếng thăm theo dõi, Hala 
đã cho biết rằng cô đã không ra khỏi nhà trong một vài 
tháng. Đường đến nhà cô gồ ghề, và có một cầu thang 
dẫn lên nhà trên đường đi. Tuy nhiên, cô đang sử dụng 
xe lăn tại nhà và đã có thể giúp con gái mình bằng cách 
giúp chăm sóc cháu của bà. Cô ngồi thẳng lưng trên 
chiếc xe lăn và xe lăn đã được chăm sóc tốt. Bây giờ, cô 
có thể tự di chuyển ra khỏi chiếc xe lăn.

• Tìm hiểu tại sao Hala không 
tham dự nhà thờ như cô đã hy 
vọng.

• Nếu điều này là do bậc thang 
và mặt đất gồ ghề - hãy cung 
cấp lời khuyên và đào tạo cho 
Hala và co gái của cô ấy về 
cách giải quyết bậc thang và 
đường đi một cách an toàn.

Daarun bị chấn thương dây cột sống. Anh làm việc 
trong một xưởng sửa chữa radio ở chợ địa phương. Anh 
đã nhận được chiếc xe lăn và nệm giảm áp trong 2 năm 
trước đây. Trong cuộc viếng thăm theo dõi, anh cho 
biết rằng anh sử dụng xe

lăn hàng ngày để đi đến chợ và đi từ chợ về nhà. Anh 
không bị bất kì vết lở loét do áp lực. Xe lăn của anh đã 
bị thủng 2 lốp và anh đã tự sửa chữa chúng.

Khi kiểm tra xe lăn, nhân viên phục vụ phát hiện các 
nan hoa đã bị hỏng và hai bu lông đã bị mất ở đáy chỗ 
ngồi. Lớp bọt mềm trên nệm của anh ấy đã rất phẳng. 
Anh ấy ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn và nói rằng anh 
ấy cảm thấy rất hài lòng về chiếc xe lăn này. 

• Sắp xếp để thay thế lớp bọt 
mềm của nệm.

• Đưa ra lời khuyên về việc 
chăm sóc xe lăn tại nhà, bao 
gồm việc kiểm tra nan hoa và 
vặn chặt các bu lông.
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Learning points

Talha 10 tuổi. Em bị bại não nhẹ và học ở trường địa 
phương. Một năm trước em đã được một chiếc xe lăn có 
nệm hỗ trợ tư thế. Ở cuộc viếng thăm theo dõi, Talha cho 
biết em đã sử dụng xe lăn mỗi ngày để đi học. Ba của em 
đã đẩy xe lăn giúp em do em không đủ sức tự đẩy. Xe lăn 
được sửa chữa tốt. Ba em cho biết ông đã sửa chữa lốp 
một lần. Nhân viên phục vụ xe lăn chú ý thấy Talha đã lớn 
hơn, và hiện nay chỗ ngồi xe lăn không hỗ trợ đúng cách 
chân của em do chỗ gác chân quá cao đối với em. 

• Cuộc viếng thăm theo dõi trẻ 
em nên diễn ra mỗi 3-6 tháng 
nếu có thể.

• Trẻ em có thể phát triển 
nhanh chóng. Thực sự rất 
quan trọng để giảng dạy cha 
mẹ hoặc những người chăm 
sóc để mang con của họ xem 
xét nếu dịch vụ không thể 
đếnthăm họ..

• Talha cần được đánh giá lại và 
xe lăn sẽ được điều chỉnh và 
thay thếvới kích cỡ lớn hơn.

5.  Sơ luọc các ý  chính (3 phút)

Hãy đọc những ý  chính

Xem có câu hỏi nào thắc mắc không.

Thực hành 3:  Theo dõi
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Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 trình bày việc theo dõi.

TÀ
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 Không gian đánh giá sạch sẽ và riêng tư và bàn đánh giá (trừ khi buổi học 
được thực hiện trong cộng đồng);

 Các mẫu đánh giá xe lăn và lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa) trước cho 
mỗi người sử dụng xe lăn;

 Mẫu theo dõi xe lăn (một cho mỗi người sử dụng xe lăn);

 Xe lăn an toàn và danh sách kiểm tra xe lăn có sẵn;

 Danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo;

 Thước dây và dụng cụ để điều chỉnh xe lăn.
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Điều chỉnh buổi học này sao cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia

sẽ làm việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

 Yếu tố văn hóa cần được xem xét;

 Yếu tố ngôn ngữ - ví dụ, liệu những người sử dụng xe lăn tham gia vào có nói 
ngôn ngữ chung với tất cả những người tham gia không;

 Bất kì tai liệu nào mà dịch vụ có thể yêu cầu khi thực hiện việc theo dõi;

 Cách những người đào tạo sẽ quản lý bất kì hành động nào được xác định 
trong quá trình theo dõi mà không thể giải quyết trong buổi học, ví dụ, nếu 
chiếc xe lăn cần được thay thế.

CH
U
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 Xem xét thực hiện buổi học này trong cộng đồng.

 Liên hệ với những người sử dụng xe lăn mà đã nhận được xe lăn trong vòng 
3-6 tháng và cần theo dõi. Hãy mời họ lên lịch viếng thăm theo dõi tại nhà 
của người sử dụng hoặc tại phòng khám.

 Xác nhận việc sắp xếp thời gian và di chuyển. Đảm bảo có sẵn đồ ăn thức 
uống cho người sử dụng xe lăn và những người hỗ trợ/gia đình của họ nếu 
họ đã đến điểm đào tạo.

 Nếu việc theo dõi được thực hiện tại địa điểm đao tạo, hãy chuẩn bị một 
chiếc bàn đánh giá với màn hình riêng cho mỗi cặp người tham gia và tình 
nguyện viên sử dụng xe lăn. Đặt tất cả các thiết bị cần thiết lên chiếc bàn 
đánh giá.

 Nếu có nhiều hơn 3 cặp tham gia, hãy yêu cầu người đào tạo khác để hỗ trợ 
điều phối các nhóm.

 Quyết định những người tham gia nào sẽ làm việc cùng nhau, và làm việc với 
người sử dụng xe lăn nào. 

K
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1. Theo dõi:

• Hướng dẫn.
• Theo dõi.
• Phản hồi.

5

60

25

Tổng thời gian buổi học 90

1.  Theo dõi (90 phút)

Ghi chú cho những người đào tạo:  Sử dụng danh sách kiểm tra việc quan sát của 
người đào tạo phần Thực hành 3 để hướng dẫn bạn khi bạn quan sát những người 
tham gia trong buổi thực hành. Viết bất kì ví dụ phổ biến nào về việc thực hành 
hiệu quả hoặc không hiệu quả mà điều này cần được nêu trong buổi phản hồi trên 
danh sách kiểm tra (hộp được cung cấp).
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Hoạt động

Nhóm: • Sắp xếp những người tham gia vào cùng một nhóm (không quá 3 
người trong mỗi nhóm).

• Chỉ định một người lãnh đạo cho mỗi nhóm.
• Cho người tham gia biết tên của người sử dụng xe lăn mà họ sẽ làm 
việc cùng và cung cấp bất kì những ghi chú có liên quan. Ví dụ, mẫu 
đánh giá xe lăn trước.

• Chỉ định mỗi nhóm một nơi để làm việc và giải thích rằng tất cả các 
thiết bị đã được đặt cho họ trên bàn đánh giá (hoặc giải thích những 
sự sắp xếp đi lại nếu được thực hiện trong cộng đồng).

Hướng dẫn: Giải thích tất cả những điều sau đây:

Mục tiêu của buổi học:

• Mục tiêu của buổi học là thực hiện việc theo dõi.

Người lãnh đạo:

• Người lãnh đạo cho mỗi nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả 
các bước được thực hiện.

• Người lành đạo phải là người chính nói chuyện với người sử dụng xe 
lăn, gia đình hoặc người chăm sóc của anh ấy/cô ấy. Điều này là để 
tránh có quá nhiều người nói cùng một lúc, mà có thể gây nhầm lẫn 
cho tất cả mọi người.

Quan sát và hỗ trợ của người đào tạo:

• Những người tham gia có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc làm rõ bất cứ lúc 
nào.

Thời gian cho phép:

• Họ nên đặt mục tiêu hoàn thành việc theo dõi trong 60 phút.

Các mẫu dịch vụ:

• Đưa ra một mẫu xe lăn theo dõi cho mỗi trưởng nhóm.
• Đảm bảo rằng, mỗi nhóm có ít nhất một bản sao về danh sách kiểm 
tra xe lăn an toàn và có sẵn.

Nhắc nhở những người tham gia rằng họ nên chủ động tham gia với 
người sử dụng xe lăn trong mỗi bước của quy trình.

Hỏi: có bất kì câu hỏi nào không?

Trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị khu vực làm việc, sau đó giới thiệu bản thân 
với người sử dụng xe lăn mà họ sẽ làm việc cùng và mời họ tham gia.
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Điều phối và 
hỗ trợ:

Giám sát chặt chẽ các nhóm, đảm bảo thực hành an toàn, quan sát và 
hỗ trợ: đánh giá kĩ năng của những người tham gia.
Sử dụng danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo để ghi lại 
các quan sát của bạn về từng nhóm.
Xuyên suốt buổi học:
• Đưa ra cảnh báo về thời gian (bằng lời nói và/hoặc viết lên bảng trắng 
nơi mà tất cả mọi người đều thấy) để giúp người tham gia quản lý thời 
gian của họ.

• Đảm bảo người sử dụng xe lăn được tham gia tích cực.

Vào cuối buổi học này, yêu cầu người tham gia cảm ơn người sử dụng 
xe lăn cho sự tham gia của họ và giải thích làm thế nào bất kì hành động 
xác định (và chưa giải quyết) sẽ được theo dõi. 

Thời gian: Cho phép 60 phút để hoàn thành việc theo dõi và 25 phút để phản hồi.

Phản hồi: Nhận xét về các ví dụ về việc thực hành hiệu quả mà bạn đã thấy trong 
buổi thực hành. Ghi chú bất kì lĩnh vực cụ thể nào mà người tham gia có 
thể cải thiện – không nêu tên những cá nhân đó.
Yêu cầu mỗi nhóm tóm tắt ngắn gọn những gì họ nhận thấy được trong 
suốt cuộc hẹn theo dõi, bao gồm:
• Xe lăn đã đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng xe lăn như thế nào;

• Bất kì vấn đề/mối quan tâm nào;

• Mọi hành động theo dõi được đề xuất (cho phép 5 phút mỗi nhóm).

Hỏi: có bất kì câu hỏi nào không?

Thực hành 4:  Đánh giá,  lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa),  
chuẩn bị sản phẩm (xe lăn),  lắp ráp và đào tạo người sử dụng.
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Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể làm việc như một thành

viên trong nhóm để:

 Trình bày đánh giá, lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa), chuẩn bị sản 
phẩm (xe lăn), lắp ráp và đào tạo người sử dụng ở mức cơ bản.
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   Xe lăn có sẵn tại địa phương;

 Không gian đánh giá sạch sẽ và riêng tư và chiếc bàn đánh giá (1 cho mỗi người 
sử dụng xe lăn;

 Các mẫu: mẫu đánh giá xe lăn, mẫu lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa), 
danh sách kiểm tra xe lăn an toàn và có sẵn, danh sách kiểm tra việc lắp ráp 
xe lăn, danh sách kiểm tra đào tạo người sử dụng xe lăn (1 bộ cho mỗi người 
sử dụng xe lăn);

 Danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo;
 Máy ảnh kỹ thuật số và các giấy cấp phép bản quyền hình ảnh;
 Thước dây.
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Điều chỉnh buổi học này sao cho phù hợp với bối cảnh những người tham gia sẽ 
làm việc. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

 Yếu tố văn hóa và ngôn ngữ;

 Các loại xe lăn có sẵn – độ dài thời gian thực hiện để chuẩn bị chúng;

 Bất kì tài liệu nào mà dịch vụ yêu cầu thêm thông tin được thu thập trên các 
mẫu đánh giá xe lăn và mẫu lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa);

 Cách những người đào tạo sẽ quản lý bất kì hành động nào được xác định 
trong suốt buổi thực hành mà không thể giải quyết trong buổi học;

 Cách việc theo dõi sẽ được quản lý cho mỗi người sử dụng xe lăn sau chương 
trình đào tạo. 

CH
U
ẨN
 B
Ị

 Mời một nhóm tình nguyện viên sử dụng xe lăn mới, mỗi người một nhóm. 
Xác nhận việc sắp xếp thời gian và chuyến đi với người sử dụng xe lăn đảm 
bảo có sẵn đồ ăn thức uống.

 Chỉ định một người để chào hỏi những người sử dụng xe lăn khi họ đến.

 Đảm bảo có một nơi cho những người sử dụng xe lăn và gia đình của họ để 
chờ sau buổi đánh giá và lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa), trong khi họ 
chờ đợi xe lăn của họ được chuẩn bị.

 Đảm bào mẫu xe lăn và nệm hoạt động tốt.

 Chuẩn bị phòng cho việc đào tạo (hoặc sắp xếp những chuyến đi nếu được 
thực hiện trong cộng đồng).

 Nếu có nhiều hơn 3 cặp tham gia, hãy yêu cầu một người đào tạo khác để hỗ 
trợ điều phối các nhóm.

 Quyết định những người tham gia nào sẽ làm việc cùng nhau, và làm việc với 
những người sử dụng nào. 

K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Đánh giá, lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa), chuẩn bị sản phẩm 
(xe lăn), lắp ráp và đào tạo người sử dụng:

• Hướng dẫn và thiết lập.
• Đánh giá.
• Lựa chọn xe lăn phù hợp(sự chọn lựa).
• Chuẩn bị sản phẩm (xe lăn).
• Lắp ráp.
• Đào tạo người sử dụng.
• Phản hồi.
• Thêm thời gian.

5
30
20
60
30
45
30
20

Tổng thời gian buổi học 240
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1.  Đánh giá,  lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa),  chuẩn bị sản 
phẩm (xe lăn),  lắp ráp và đào tạo người sử dụng (240 phút).

Ghi chú cho những người đào tạo:

1. Những hình ảnh:

• Kiểm tra xe mỗi người sử dụng xe lăn đã được yêu cầu cho phép có chữ ký của 
họ để chụp ảnh của họ. Đảm bảo người sử dụng xe lăn hiểu rằng sự cho phép 
của họ là tự nguyện và các bức ảnh sẽ được sử dụng để đào tạo nhiều hơn nữa 
trong khóa học này

• Chụp ảnh trong suốt buổi thực hành của mỗi người sử dụng xe lăn mà đã được 
cho phép như sau:
 – Tập trung chụp trên chiếc xe lăn hiện có của họ (nếu họ có 1 chiếc xe lăn) 
(mặt trước và mặt bên)

 – Trong khi đánh giá (quan sát tư thế)
 – Trên chiếc xe lăn đã được lựa chọn phù hợp sau khi lắp ráp (mặt trước và mặt 
sau)

2.  Đáp ứng nhu cầu của người sử dụng xe lăn tham gia vào buổi thực hành:

• Không phải tất cả các xe lăn có thể được hoàn thành trong thời gian đã nêu ra ở 
buổi học thực hành. 

• Nếu một cuộc hẹn khác được yêu cầu cho bất kì người sử dụng xe lăn nào trong 
suốt buổi thực hành, thì người đào tạo nên đảm bảo rằng cuộc hẹn được thực 
hiện bởi người đứng đầu tổ chức/dịch vụ và tất cả các đánh giá, lựa chọn xe lăn 
phù hợp (sự chọn lựa), thông tin về lắp ráp đều được bàn giao.

3.  Quan sát thực hành của người tham gia:

Sử dụng “Danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo cho phần Thực hành 
4 để đảm bảo rằng các nhóm thực hiện tất cả các bước trong phần thực hành và ghi 
chú các ví dụ phổ biến về việc thực hành hiệu quả hoặc không hiệu quả, và cần được 
nêu trong buổi phản hồi trên danh sách kiểm tra (hộp được cung cấp).

• Những bức ảnh này có thể được sử dụng trong buổi học cuối cùng B.14:  Kết 
hợp tất cả lại với nhau (nếu thời gian cho phép).

Hoạt động

Nhóm: • Sắp xếp những người tham gia thành các nhóm (2 hoặc 3 người trong mỗi 
nhóm).

• Chỉ định một người lãnh đạo cho mỗi nhóm.
• Nói cho mỗi nhóm tên của người sử dụng xe lăn mà họ làm việc cùng.
• Chỉ định mỗi nhóm một nơi để làm việc và giải thích rằng tất cả các thiết bị 
đã được đặt cho họ trên bàn đánh giá.
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Hướng dẫn: Giải thích tất cả những điều sau đây:

Mục tiêu của buổi học:

• Mục tiêu của buổi thực hành này là làm việc với người sử dụng xe lăn để 
thực hiện đánh giá, lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa), chuẩn bị sản 
phẩm (xe lăn), lắp ráp và đào tạo người sử dụng.

• Nếu chiếc xe lăn không thể hoàn thành, sẽ có những sự sắp xếp khác được 
thực hiện với người sử dụng xe lăn để đảm bảo rằng xe lăn của họ được 
hoàn thành sau khóa học. Tuy nhiên, người tham gia nên sử dụng thời 
gian trong buổi học tốt nhất có thể để có thể hoàn thành càng nhiều việc 
càng tốt.

Người lãnh đạo:

• Người lãnh đạo cho mỗi nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các 
bước được thực hiện.

• Người lành đạo phải là người chính nói chuyện với người sử dụng xe lăn, 
gia đình hoặc người chăm sóc của anh ấy/cô ấy. Điều này là để tránh có 
quá nhiều người nói cùng một lúc, mà có thể gây nhầm lẫn cho tất cả mọi 
người.

Quan sát và hỗ trợ của người đào tạo:

• Những người tham gia có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc làm rõ bất cứ lúc nào.
• Trong suốt buổi học, những người đào tạo sẽ điều phối từng nhóm và 
cung cấp càng nhiều hỗ trợ và lời khuyên khi cần thiết.

• Sau khi hoàn thành MỖI BƯỚC DỊCH VỤ, những người tham gia nên yêu 
cầu một người đào tạo đến và kiểm tra TRƯỚC KHI bắt đầu các bước tiếp 
theo.

Nhắc nhở những người tham gia rằng họ nên chủ động làm việc với người sử 
dụng xe lăn trong mỗi bước của quy trình.

Hỏi: Có bất cứ câu hỏi nào không? Trả lời bất kì những câu hỏi.

Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một khu vực để làm việc, sau đó giới thiệu bản 
thân với người sử dụng xe lăn mà họ làm việc cùng và bắt đầu.

Điều phối và 
hỗ trợ:

Theo dõi chặt chẽ các nhóm trong suốt toàn bộ buổi thực hành.

Sử dụng danh sách kiểm tra việc quan sát của người đào tạo để ghi lại 
những quan sát của bạn với từng nhóm.

Xuyên suốt buổi học:

• Đưa ra cảnh báo về thời gian (bằng lời nói và/hoặc viết lên bảng trắng nơi 
mà tất cả mọi người đều thấy) để giúp người tham gia quản lý thời gian 
của họ.

• Đảm bảo người sử dụng xe lăn được tham gia tích cực.
• Kiểm tra những người tham gia làm việc ở mỗi bước.

Vào cuối buổi học này, yêu cầu người tham gia cảm ơn người sử dụng xe lăn 
cho sự tham gia của họ và giải thích rằng xe lăn được lựa chọn phù hợp (sự 
chọn lựa) sẽ được chuẩn bị cho họ và sẽ sẵn sàng để họ thử trong buổi học 
tiếp theo.



227

Thời gian: Cho phép thời gian như sau:

• Đánh giá – 30 phút;

• Lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa) – 20 phút;

• Chuẩn bị sản phầm (xe lăn) – 60 phút;

• Lắp ráp – 30 phút;

• Đào tạo người sử dụng – 45 phút;

• Phản hồi – 30 phút.

Ghi chú cho những người đào tạo: Điều quan trọng là phải theo dõi sát 
sao đồng hồ trong suốt buổi thực hành. Thời gian được đưa ra ở trên là 
là một sự hướng dẫn – tuy nhiên, chúng có thể thay đôi tùy thuộc vào 
trải nghiệm của những người tham gia, nhu cầu của người sử dụng xe 
lăn và thời gian được yêu câu để thiết lập các sản phẩm. Những người 
đào tạo có thẻ thực hiện những sự điều chỉnh.
• Bổ sung 20 phút cho bất kì nào được giải quyết và để cho những người 
đào tạo kiểm tra từng bước.

Phản hồi: Nhận xét về các ví dụ thực hành có hiệu quả mà bạn đã thấy trong những 
buổi thực hành.

Ghi chú bất kì lĩnh vực cụ thể nào mà những người tham gia có thể cải thiện 
- không nêu tên những cá nhân đó.

Hỏi: Có bất kì câu hỏi nào không?

B.14:  Kết hợp tất cả lại với nhau

M
Ụ
C 
Đ
ÍC
H

Đến cuối buổi học này, những người tham gia sẽ có thể:

 Cung cấp một bản tóm tắt về người sử dụng xe lăn mà họ đã làm việc trong 
buổi thực hành cuối cùng (Thực hành 4) bao gồm: Đánh giá, lựa chọn xe lăn 
phù hợp (sự chọn lựa), chuẩn bị sản phẩm (xe lăn), lắp ráp, đào tạo người sử 
dụng và bảo trì sửa chữa và theo dõi. 

TÀ
I N
G
U
YÊ
N
        Sổ ghi chép của người tham gia;

 DVD: Đưa tin về nhà

 Giấy ghi chú hoặc tờ ghi chú.
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CH
U
ẨN
 B
Ị  Thu thập những nguồn tài liệu, xem lại các trình chiếu PPT, xem DVD và đọc 

qua kế hoạch của buổi học.

  K
H
ÁI
 Q
U
ÁT

1. Giới thiệu và hướng dẫn.

2. Các câu hỏi của những người tham gia.

3. Sự chuẩn bị của những người tham gia.

4. Thuyết trình của những người tham gia.

5. Buổi Hỏi và Trả lời.

6. Những ý chính.

2

5

25

40

20

13

Tổng thời gian buổi học 105

1.  Giới thiệu và các hướng dẫn (2 phút)

Giải thích:

• Trong buổi học này, người tham gia sẽ có cơ hội:
 – Chia sẻ với mọi người những gì họ đã học được trong buổi thực hành vừa 
qua;

 – Hỏi bất kì câu hỏi nào mà họ vẫn có thắc mắc dịch vụ cung cấp xe lăn cơ bản

2.  Các câu hỏi của những người tham gia (5 phút)

Hoạt động nhóm nhỏ

Các nhóm: Cần có 3 người trong mỗi nhóm. Đưa cho mỗi nhóm 1 lốc giấy “ghi 
chú” hoặc một số mẩu giấy ghi chú nhỏ (ví dụ: giấy A4 được cắt thành 4 
mảnh).

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận với nhau xem họ còn câu hỏi nào về việc 
cung cấp dịch vụ xe lăn cơ bản hay không. Họ nên viết ra bất kì câu hỏi 
nào của một người hoặc cả nhóm đều có. 

Điều phối: Điều phối các nhóm. 

Thời gian: Tổng thời gian cho phép 10 phút.

Phản hồi: Yêu cầu mỗi nhóm đưa câu hỏi của họ cho những người đào tạo.
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3.  Sự chuẩn bị của những người tham gia (25 phút)

Hoạt động nhóm nhỏ

Nhóm: Yêu cầu các nhóm mà những người trong nhóm đã làm việc cùng nhau 
trong hai buổi thực hành gần đây nhất để làm việc cùng nhau nữa. 

Hướng dẫn: Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một bài thuyết trình dài 10 phút về người 
sử dụng xe lăn mà họ đã làm việc cùng và những điều gì mà họ đã học 
được.

Họ nên tập trung trả lời những câu hỏi trên bảng tính trong sách hướng 
dẫn của họ.

Giải thích rằng hình ảnh của người sử dụng xe lăn trên máy tính, mà họ 
có thể sử dụng để minh họa cho câu chuyện của họ khi họ thuyết trình.

Ghi chú cho những người đào tạo: Nếu những người tham gia không 
thoải mái khi sử dụng máy tính, hãy giải thích rằng những người đào tạo 
sẽ sắp xếp các hình ảnh cho họ và sẽ trình bày ra cho họ thấy khi cần.

Điều phối: Trong khi các nhóm chuẩn bị, các giảng viên nên xem lại các câu hỏi mà 
đã được các nhóm viết ra. Một số câu hỏi có thể giống nhau. Sắp xếp 
các câu hỏi theo một trình tự hợp lý (ví dụ: theo thứ tự các bước dịch vụ 
mà có liên quan). Chuẩn bị các câu trả lời cho những câu hỏi. 

Thời gian: Cho phép những người tham gia có 25 phút để chuẩn bị. 

Phản hồi: Hãy xem phần 4. Thuyết trình của những người tham gia.

4.  Phần thuyết tr ình của những người tham gia (40 phút)

Yêu cầu mỗi nhóm lần lượt trình bày phần thuyết trình.

Khuyến khích tất cả các nhóm đặt câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.

Cho phép 10 mỗi cho mỗi bài thuyết trình và 5 phút để hỏi các câu hỏi.

Cảm ơn mỗi người tham gia cho phần trình bày thuyết trình của họ.

5.  Buổi Hỏi và Trả lời (20 phút)

Đọc từng câu hỏi của người tham gia (xem phần 2. Các câu hỏi của những người 
tham gia). KHÔNG HỎI câu ai đã hỏi câu hỏi này. Có thể cung cấp một câu trả lời 
hoặc làm rõ, hoặc hỏi liệu có những người khác trong nhóm muốn trả lời câu hỏi.

Nếu có nhiều hơn một người/nhóm đã hỏi cùng một câu hỏi – giải thích rằng đây 
là câu hỏi mà một vài người đã hỏi.
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VIDEO

Giải thích:

• Cung cấp một chiếc xe lăn mà thực sự đáp ứng nhu cầu của người sử dụng xe 
lăn là một kỹ năng đòi hỏi phải thực hành, làm việc nhóm tốt (giữa nhân viên và 
người sử dụng xe lăn) và ít nhất là một số các nguồn tài nguyên cơ bản.

• Chương trình đào tạo này đã đưa ra một cái nhìn tổng quan của các bước. Tuy 
nhiên, mỗi người sử dụng xe lăn là khác nhau – vì vậy khó có thể bao quát mọi 
khả năng trong chương trình đào tạo như thế này.

• Người tham gia sẽ học được điều gì đó từ mỗi người sử dụng xe lăn mới mà họ 
làm việc cùng. Họ cũng sẽ học hỏi từ những sai lầm của họ, những như những 
điều mà họ làm tốt.

• Họ sẽ thấy rằng quá trình trở nên nhanh hơn đối với họ khi họ thực hành nhiều hơn.
• Điều quan trọng là tiếp tục luyện tập, và tiếp tục lắng nghe những người sử dụng xe 
lăn!

6.  Các ý  chính (13 phút)

Giới thiệu đoạn DVD:  Đưa tin về nhà.  Đoạn video ngắn này sẽ nhấn mạnh 
tầm quan trọng của chương trình đào tạo xe lăn .

Hiển thị đoạn DVD.

Hỏi nếu có bất kì câu hỏi nào. 

Lễ bế mạc và xuất tr ình các chứng chỉ.
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Các phụ lục

Phụ lục 1: Thời khóa biểu cho cẩm nang đào tạo dịch vụ xe lăn cơ bản
Đầy đủ 5 ngày

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

8:30 a.m. Giới thiệu A.6 Xe lăn

Phù hợp

B.4 Đánh giá

Vật lí

B.9 Lắp ráp Thực hành 3:

Theo dõi8:45

9:00 A.7 Nệm B.5 Lựa chọn xe 
lăn phù hợp(sự 
chọn lựa9:15

9:30 A.1 

Xe lăn

users

B.10

Giải quyết

Vấn đề
9:45

10:00 Thực hành 4:
Đánh giá lựa 
chọn xe lăn 
phù hợp (sự 
chọn lựa), 
chuẩn bị sản 
phẩm (xe 
lăn),lắp ráp và 
đào tạo người 
sử dụng

10:15 A.2 

Dịch vụ xe 
lăn

A.8 Di chuyển B.11 Đào 
tạo người sử 
dụng10:30

10:45 A.3 
Wheelchair 
mobility

11:00 – 11:15:  Trà buổi sáng (điều chỉnh thời gian để phù hợp với bối cảnh của địa 
phương và để phù hợp với kế hoạch của buổi học).

11:15 A.3 Tính di 
động của xe 
lăn

A.8 Di chuyển B.6 Tài trợ và 
hàng được 
cung cấp

B.11 Đào 
tạo người sử 
dụng

Practical Four:
Đánh giá, lựa 
chọn xe lăn 
phù hợp (sự 
chọn lựa), 
chuẩn bị sản 
phẩm (xe lăn), 
lắp ráp và đào 
tạo người sử 
dụng

11:30 Thực hành 1: 
Đánh giá và lựa 
chọn xe lăn phù 
hợp(sự chọn 
lựa)

B.12 Bảo trì 
và sửa chữa

11:45

12:00

12:15 p.m.

12:30 A.4 Ngồi 
thẳng

B.1 Giới thiệu 
và cuộc hẹn

12:45
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1:00 – 2:00 Ăn trưa (điều chỉnh thời gian để phù hợp với bối cảnh của địa phương và để 
phù hợp với kế hoạch của buổi học) 

2:00 A.4 Ngồi 
thẳng

B.2 Đánh giá B.7 Chuẩn bị 
sản phẩm (xe 
lăn)

B.12  Bảo trì 
và sửa chữa

Thực hành 4:
Đánh giá, lựa 
chọn xe lăn 
phù hợp (sự 
chọn lựa), 
chuẩn bị sản 
phẩm (xe lăn), 
lắp ráp và đào 
tạo người sử 
dụng.

2:15

2:30 A.5 Lở loét 
do áp lực

B.3 Phỏng 
vấn đánh giá

Thực hành 
2:  
Lắp ráp và 
đào tạo 
người sử 
dụng 

2:45

3:00

3:15 – 3:30:  Trà buổi chiều (điều chỉnh thời gian để phù hợp với bối cảnh địa phương 
và để phù hợp với kế hoạch của buổi học)

3:30 A.5 Lở loét 
do áp lực

B.3 Phỏng 
vấn đánh giá

B.8 Chế tạo 
nệm

Thực hành 
2:
Lắp ráp và 
đào tạo 
người sử 
dụng

B.14 Kết hợp 
tất cả lại với 
nhau

3:45 A.6 Xe lăn 
phù hợp

4:00

4:15 B.4 Đánh giá 
thể chất

4:30

4:45 B.13 Theo 
dõi

5:00

5:15 Xuất trình 
chứng chỉ
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Annex  2:  Phụ lục 2:  Mẫu giới thiệu dịch vụ xe lăn

Mẫu giới thiệu là cần thiết để hoạt động buổi học B.1: Ở nơi mà chưa có mẫu giới 
thiệu dịch vụ xe lăn, những người đào tạo có thể sử dụng hoặc điều chỉnh mẫu 

này. Phiên bản Word của mẫu này có sẵn trong khóa đào tạo.

Hình thức giới thiệu nên có các 
chi tiết liên lạc rõ ràng cho dịch 
vụ bao gồm tên dịch vụ, địa chỉ 
bưu chính và điện thoại.

Với hình thức giới thiệu này, dịch 
vụ sẽ liên hệ với người sử dụng xe 
lăn để đặt lịch hẹn. Điều này có 
thể không phải lúc nào cũng khả 
quan. Trong trường hợp đó, dịch 
vụ có thể chấpnhận sự giới thiệu 
mà không cần một cuộc hẹn.

Điều quan trọng là người sử 
dụng xe lăn đã được thông bao 
đầy đủ về dịch vụ, và đồng ý 
thực hiện việc giới thiệu.
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Phụ lục 3:  Mẫu đánh giá xe lăn

Để đánh giá người sử dụng xe lăn, những người mà có thể ngồi thẳng một cách dễ 
dàng. Những người sử dụng xe lăn mà không thể ngồi thẳng dễ dàng có thể cần 
đánh giá bởi một người có trình độ đào tạo “ trung cấp”. Giữ biểu mẫu này trong 

hồ sơ người sử dụng xe lăn.

Tên giám sát viên:   Ngày đánh giá:

1:  Đánh giá phỏng vấn

Thông tin về người sử dụng xe lăn

Tên: Số:
Tuổi: Nam giới  Giống cái 
Số điệnthoại: Địa chỉ:

Mục tiêu:

Tình trạng thể chất

Bại não  Bại liệt  Chấn thương tủy sống  Bị đột quỵ 

Suy yếu  Co thắt hoặc cử động không kiểm soát 

Bị cắt cụt: Phía trên đầu gối (bên phải)  Phía dưới đầu gối (bên phải)  Phía trên 
đầu gối (bên trái)  Phía dưới đầu gối (bên trái) 

Các vấn đề về bàng quang  Các vấn đề về đường ruột 

Nếu những người sử dụng xe lăn có vấn đề về bàng quang và ruột, những người này có 
được trông nom không? Có  Không 

Khác: _______________________________________________________

Lối sống và môi trường

Mô tả nơi mà những người sử dụng xe lăn sẽ sử dụng xe lăn của họ:

_____________________________________________________________

Quãng đường đi được mỗi ngày: 1 km  1–5 km  Hơn 5 km 

Bao nhiều tiếng mà mỗi ngày sử dụng xe lăn? Ít hơn 1  1–3  3–5  5–8  Hơn 8 
tiếng 
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Khi ra khỏi xe lăn, người sử dụng ngồi hoặc nằm ở đâu, ngồi và nằm như thế nào (tư 
thế và bề mặt)?

_____________________________________________________________

Di chuyển: Tự di chuyển  Được hỗ trợ  Đứng  Không đứng  Được nâng  Khác 

Loại nhà vệ sinh (nếu di chuyển đến nhà vệ sinh): Ngồi bệt   Theo kiểu phương tây 
 Được hỗ trợ ghế ngồi dành cho người sử dụng xe lăn 

Người sử dụng xe lăn có thường sử dụng giao thông công cộng/phương tiện cá nhân 
không? Có  Không 

Nếu có, đó là loại phương tiện gì: Ô tô  Taxi  Xe buýt  Khác 
_________________

Xe lăn hiện có (Nếu một người sử dụng xe lăn đã có một chiếc xe lăn)

Xe lăn có đáp ứng nhu cầu của người sử dụng không?  Có  Không 

Xe lăn có đáp ứng điều kiện môi trường của người sử dụng không?        Có  Không 

Liệu xe lăn có cung cấp việc lắp ráp phù hợp và hỗ trợ tư thế không?    Có  Không 

Xe lăn có an toàn và bền không? (Xem xén liệu rằng xe lăn có nệm không)          Có  Không 

Nệm có cung cấp giảm áp thích hợp không (nếu người dùng có nguy cơ lở loét do áp 
lực)?  Có  Không 

Nhận xét: ____________________________________________________

Nếu là “có” cho tất cả các câu hỏi, người sử dụng có thể không cần một chiếc xe lăn mới. 
Nếu không có bất kì câu hỏi nào trong số những câu hỏi này, người sử dụng cần một 
chiếc xe lăn hoặc nệm khác, hoặc xe lăn hoặc nệm hiện tại cần sửa chữa hoặc sửa đổi.
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2:  Đánh giá thê chất

Sự hiện diện,  nguy cơ hoặc tiền sử lở loét do áp lực s 

/// = không cảm thấy

O = lở loét do áp lực trước đó  
• = hiện đang lở loét do áp lực

Có thể cảm nhận bình thường? Có   Không 

Lở loét do áp lực trước đó? Có   Không 

Hiện đang lở loét do áp lực? Có   Không 

Nếu có, nó có phải là vết lở loét 
hở không? (giai đoạn 1-4)?

Có   Không 

Khoảng thời gian và nguyên nhân: _______

__________________________________

Người này có nguy cơ*  bị lở loét do áp lực không? * Một người không 
có cảm giác hoặc có 3 hoặc nhiều hơn các yếu tố rủi ro. Các yếu tố rủi 
ro: không thể di chuyển, độ ẩm, tư thế xấu, lở loét do áp lực trước đó/
hiện tại, chế độ ăn uống kém, lão hóa, ít hoặc quá cân.

Có   Không 

Phương pháp đẩy 

Người sử dụng xe lăn sẽ đẩy xe lăn của họ như thế nào? Cả 2 tay  Tay trái  Tay phải 

Cả 2 chân  Chân trái  Chân phải  Được đẩy bởi 1 người trợ giúp 

Nhận xét: _____________________________________________________
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Các số đo

Số đo cơ thể Số đo(mm) Thay đổi số đo cơ thể để có một 
k ích cỡ xe lăn lý tưởng

Số đo xe lăn

A Chiều rộng 
hông

Chiều rộng hông = chiều rộng 
ghế ngồi

B Độ sâu 
ghế ngồi

L B ít hơn 30-60mm = độ sâu ghế 
ngồi (nếu độ dài khác nhau, sử 
dụng cái ngắn hơn)R

C Chiều dài 
cơ bắp

L = đỉnh đầu của nệm ghế ngồi 
đến chiều cao chân ghế hoặc 

= đỉnh đầu của nệm ghế ngồi 
Đến sàn để đẩy chân

R

D Phía dưới cùng 
của lồng xương 
xườn

= đỉnh đầu của nệm ghế ngồi 
đến đỉnh của tựa lưng

Phía dưới cùng của xương bả

E Phía dưới cùng 
của xương bả 
vai

*Kiểm tra chiều cao của nệm mà người xe lăn sẽ sử dụng.

Phụ lục 4:  Mẫu lựa chọn xe lăn phù hợp (sự chọn lựa)

Mẫu lựa chọn xe lăn phù hợp này là để ghi lại sự lựa chọn của xe lăn, các linh kiện 
xe lăn và nệm cho người sử dụng xe lăn mà những người có thể ngồi thẳng.

1.  Thông tin người sử dụng xe lăn

Tên người sử dụng xe lăn: Số:
Ngày đánh giá: Ngày lắp ráp:
Tên người giám sát:

2.  Loại xe lăn và kích cỡ được chọn

Để chọn loại xe lăn:

• Thảo luận với người sử dụng xe lăn.
• Suy nghĩ về các nhu cầu quan trọng nhất của người sử dụng xe lăn.
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• Kiểm tra: khung xe lăn, bánh xe thầu và bánh sau, chân ghế, tay vịn, chiều cao 
tựa lưng (hoặc khả năng điều chỉnh được), vị trí các bánh sau, hỗ trợ và sự thoải 
mái.

Loại xe lăn Kích cỡ









  

3.  Loại nệm được chọn

Loại nệm Kích thước
V.d: nệm bọt foam giảm áp 

V.d: nệm bọt foam phẳng 



4.  Chấp thuận

Chữ kí của người sử dụng:
Chữ kí của người giám sát:
Chữ kí của người quản lý:

Phụ lục 5:  Mẫu tóm tắt xe lăn

Tên của xe lăn: Thêm hình vào đây:
Nhà cung cấp/nhà sản xuất:
Các kích cỡ có sẵn:
Cận nặng tổng quát: 

Mô tả:

Khung: Gấp  Cố định/cứng  Độ dài khung 
Tựa lưng: Vải treo/vải bạt  Cứng  Áp lực có thể điều chỉnh 
Ghế ngồi: Vải treo/vải bạt  Cứng  Áp lực có thể điều chỉnh 

Nệm: Không có nệm  Bọt foam 
phẳng

 Bọt foam ôm sát 

Chỗ gác chân: Có thể quay đi  Cố định  Khác: 
Bánh xe thầu: Đường kính:

Chiều rộng:



239

Bánh xe sau: Khí nén  Đường kính: Vành đẩy 

Cứng  Chiều rộng: Trục có thể điều chỉnh 

Ông bên trong 
cứng

 Di động 

Phanh: Đòn bẩy ngắn  Đòn bẩy dài Khác: 
Tay vịn: Cố định  Di động  Khác: 
Tay cầm đẩy: Tay cầm đẩy 

Các bộ phận/ 
tùy chọn thêm

Dây đeo bắp chân  Thanh có có 
đỉnh 

 Khay 

Khác:

Các số đo,  tùy chọn điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh:

Số đo (nếu xe lăn 
có sẵn các kích cỡ 
khác nhau thì liệt kê 
tất cả các kích cỡ)

Số đo có thể 
điều chỉnh được 
không?

Phạm vi điều chỉnh 
(Phạm vi điều chỉnh có 
thể cho xe lăn này)

Có Không

Chiều rộng ghế ngồi:  

Độ sâu ghế ngồi:  

Chiều cao ghế ngồi:  

Chiều cao của tựa lưng:  

Góc chỗ tựa lưng:  

Chiều cao chỗ gác chân:  

Góc chỗ để gác chân:  

Chiều cao tay đẩy:  

Chiều dài khung:  

Độ dài khoảng cách giữa 
2 trục bánh xe:

 

Phụ lục 6:  xe lăn an toàn và danh sách kiểm tra có sẵn 

Tên dịch vụ xe lăn:

Tên người sử dụng xe lăn:

Loại xe lăn: Số sê-ri xe lăn:

Toàn bộ xe lăn
Không có cạnh sắc 

Không có bộ phận bị hư hỏng hoặc trầy 

Xe lăn di chuyển trên một đường thẳng 

Bánh xe thầu phía trước
Quay tự do 
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Quay mà không chạm vào phuộc 

Bu lông chặt 

Thùng thầu phía trước
Phuộc thầu quay tự do 

Các bánh xe sau
Quay tự do 

Bu lông trục chặt 

Lốp được bơm đúng cách(với áp lực đề của ngón tay cái, có thể bị lõm xuống 5 mm) 

Vành đẩy an toàn 

Phanh 
Đúng chức năng 

Chỗ gác chân
Chỗ gác chân được gắn chắc chắn 

Khung
Đối với xe lăn gấp – xe lăn có thể gấp và mở ra dễ dàng 

Đối với xe lăn có tựa lưng gập xuống – phần tựa lưng có thể gập lại và mở ra dễ dàng 

Nệm 
Nệm được bọc đúng cách 

Nệm ngồi đúng trên xe lăn 

Vải bọc nệm phải chặt nhưng không quá chặt 

Nếu xe lăn có chỗ ngồi chắc chắn: nệm bao phủ toàn bộ chỗ ngồi chắc chắn 

Tên của người k iểm tra xe lăn:

Chữ k í: Ngày:

Phụ lục 7:Danh sách kiểm tra việc lắp ráp xe lăn 

1.  Chiếc xe lăn đã sẵn sàng chưa?

Xe lăn đã được kiểm tra để dảm bảo an toàn khi sử dụng và tất cả bộ phận đều 
đang hoạt động chưa? 
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2.  Kiểm tra kích cỡ và sự điều chỉnh

Độ rộng ghế 
ngồi phải vừa 
khít.



Độ sâu ghế 
ngồi, khoảng 
cách 2 ngón 
tay giữa phía 
sau đầu gối và 
chỗ ngồi/nệm.



Chiều cao chỗ gác chân:  

Đùi được để hoàn toàn trên nệm không có khoảng cách. 
Bàn chân được để hoàn toàn trên chỗ gác chân không 
có khoảng cách.



Độ cao chỗ tựa lưng:  

Người sử dụng xe lăn có sự hỗ trợ mà họ cần và tự do di 
chuyển vai của họ để đẩy xe (nếu tự đẩy).

 



Vị trí bánh sau (nếu đẩy bằng tay):

Cánh tay của người sử dụng xe lăn phải thẳng hàng với 
trục sau khi thả xuống.

Khi bàn tay được đặt trên vành đẩy, khuỷu tay của người 
sử dụng xe lăn phải để vuông góc.  



Phanh: phanh có hoạt động không? 

Độ cao chỗ ngồi (nếu đẩy bằng tay)

Đối với người sử dụng xe lăn ngồi thẳng, lưng phải tựa 
thoải mái trên chỗ tựa lưng và chân để thẳng trên sàn. 
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3.  Kiểm tra tư thế

Người sử dụng xe lăn có ngồi thẳng một cách thoải mái không? 

Kiểm tra tư thế từ bên cạnh. 

Kiểm tra thư thế phía trước/phía sau. 

4.  Kiểm tra áp lực

Kiểm tra áp lực dưới xương chỗ ngồi cho tất cả mọi người sử dụng xe lăn có nguy 
cơ phát sinh lở loét do áp lực.
A Giải thích kiểm tra cho người sử dụng xe lăn.

B Yêu cầu người sử dụng xe lăn nâng người lên hoặc đẩy người 
về phía trước.

Đặt đầu ngón tay dưới xương chỗ ngồi của người sử dụng xe 
lăn.

C Yêu cầu người sử dụng xe lăn ngồi lên ngón tay của bạn.

Đảm bảo rằng họ ngồi thẳng với tay để lên đùi.

D Xác định áp lực:

Cấp độ 1 = an toàn: Đầu ngón tay có thể ngọ nguậy lên và xuống 5mm hoặc hơn

Cấp độ 2 = cảnh báo: Đầu ngón tay không thể ngọ nguậy, nhưng có thể rút ra dễ 
dàng

Cấp độ 3 = không an toàn: Đầu ngón tay bị ép chặt, khó rút ra.
E Lặp lại dưới xương ghế thứ 2.
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5.  Kiểm tra độ phù hợp trong khi xe lăn di chuyển

Tựa lưng có cho phép người sử dụng xe lăn tự do để di chuyển vai để đẩy không? 

Tựa lưng có cung cấp cho người sử dụng xe lăn đủ sự hỗ trợ không? 

Bàn chân của người sử dụng xe lăn có đặt lên chỗ gác chân không? 

Vị trí bánh sau có đúng với người sử dụng không? 

6.  Hành động?

Có bất kì hành động nào cần thiết hơn nữa không? Viết bất kì hành động nào trong 
hồ sơ của người sử dụng xe lăn. 

Ghi nhớ:  các bước tiếp theo sau khi lắp ráp là hướng dẫn cho người sử dụng.

Phụ lục 8:  Danh sách kiểm tra đào tạo người sử dụng xe lăn

Kĩ năng để 
dạy

Kĩ năng đã 
dạy

Xử lý xe lăn
Gấp xe lăn  

Nâng xe lăn  

Sử dụng bánh xe khóa ti  

Sử dụng phanh  

Sử dụng nệm bao gồm vị trí đặt nệm chính xác  

Di chuyển
Tự di chuyển  

Hỗ trợ di chuyển  

Khác  

Tính di động xe lăn
Đẩy đúng  

Lên và xuống dốc  

Bước lên và xuống  

Trên mặt đất gồ ghề  

Một phần của bánh xe  

Ngăn chặn vết lở loét do áp lực
Kiểm tra vết lở loét do áp lực  

Thang giảm áp  

Ăn khỏe và uống nhiều nước  

Phải làm gì nếu vết lở loét do áp lực phát triển  
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Bảo quản xe lăn tại nhà
Làm sạch xe lăn, rửa và phơi khô nệm và bọc nệm  

Các bộ phận chuyển động bằng dầu  

Bơm lốp  

Siết chặt đai ốc và bu lông (nếu lỏng)  

Vặn chặt các nan hoa (nếu lỏng)  

Kiểm tra bọc ghế  

Kiểm tra rỉ sét  

Kiểm tra nệm  

Phải làm gì nếu có vấn đề xảy ra
Xe lăn cần phải sửa chữa  

Xe lăn không vừa hoặc không thoải mái  

Phụ lục 9:  Mẫu theo dõi xe lăn

Mẫu này ghi lại thông tin từ một cuộc viếng thăm theo dõi.

1.  Thông tin người sử dụng xe lăn

Tên người sử dụng xe lăn: Số:
Ngày lắp ráp: Ngày theo dõi:

Tên của người thực hiện việc theo dõ:
Thực hiện việc theo dõi tại: Nhà của người sử dụng xe lăn            

Trung tâm dịch vụ xe lăn  Khác 

2.  Phỏng vấn Ghi lại hành động 
để thực hiện:

Bạn có đang thường xuyên sử dụng xe lăn của 
mình theo ý muốn không?  

Có  Không 

Nếu không – tại sao không?

Bạn có bất kì vấn đề gì khi sử dụng xe lăn của mình 
không?

Có  Không 

Nếu có – đó là vấn đề gì?
Bạn có bất kì câu hỏi gì về việc sử dụng xe lăn của bạn 
không?

Có  Không 

Nếu có – đó là câu hỏi gì? Có cần đào tạo thêm không?
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 sử
 d
ụn
g 
xe
 lă
n 
và
 g
i 

đì
nh
 củ
a 
họ
 sử
 d
ụn
g 
da
nh
 sá
ch
 k
iể
m
 tr
a 
vi
ệc
 đ
ào
 tạ
o 
nh
ư 
m
ột
 h
ướ
ng
 

dẫ
n.






Kỹ
 th
uậ
t g
iả
ng
 d
ạy
 tố
t đ
ượ
c 
th
ể 
hi
ện
 k
hi
 d
ạy
 c
ác
 k
ỹ 
nă
ng
 (v
í d
ụ:
 g
iả
i 

th
íc
h,
 tr
ìn
h 
bà
y,
 th
ực
 h
àn
h)
 






Vi
ệc
 đ
ào
 tạ
o 
đư
ợc
 th
ực
 h
iệ
n 
m
ột
 cá
ch
 a
n 
to
àn
 (v
í d
ụ:
 n
gư
ời
 h
ỗ 
trợ
 ở
 

ph
ía
 sa
u 
xe
 lă
n 
sử
 d
ụn
g 
kỹ
 n
ăn
g 
di
 đ
ộn
g,
 sự
 d
i c
hu
yể
n 
đã
 đ
ượ
c d
ạy
 

m
ột
 cá
ch
 a
n 
to
àn
) 
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D
an
h 
sá
ch
 k
iể
m
 tr
a 
vi
ệc
 q
ua
n 
sá
t c
ủa
 n
gư
ời
 đ
ào
 tạ
o:
 T
hự
c 
hà
nh
 3
: T
he
o 
dõ
i

Tê
n 
H
uấ
n 
lu
yệ
n 
vi
ên
: _
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 N
gà
y 
th
ực
 h
àn
h:
 _
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_

_ G
iá
m
 s
át
 th
ời
 g
ia
n 
m
ột
 

cá
ch
 c
hặ
t c
hẽ
:

Vi
ết
 c
ác
 v
í d
ụ 
về
 th
ực
 h
àn
h 
hi
ệu
 q
uả
 c
ho
 s
ự 
ph
ản
 h
ồi
:

Vi
ết
 c
ác
 v
í d
ụ 
về
 th
ực
 h
àn
h 
cầ
n 
cả
i 

th
iệ
n 
ch
o 
sự
 p
hả
n 
hồ
i:

Ph
út



Lắ
p 
rá
p

60


Ph
ản
 h
ồi

25


K
iể
m
 tr
a 
từ
ng
 k
ĩ n
ăn
g 
dư
ới
 đ
ây
 k
hi
 b
ạn
 q
ua
n 
sá
t n
hó
m
 tr
ìn
h 
bà
y 
nó
. V
iế
t b
ất
 k
ì ý
 k
iế
n 
m
à 
bạ
n 
có
 c
ho
 s
ự 
ph
ản
 h
ồi
 c
ủa
.

N
hó
m
:

M
ột

H
ai

Ba

Tê
n 
nh
ữn
g 
ng
ườ
i t
ha
m
 g
ia
:

Tê
n 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng
 xe
 lă
n:


N
hậ
n 
xé
t


N
hậ
n 
xé
t


N
hậ
n 
xé
t
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N
hữ
ng
 q
ua
n 
sá
t c
hu
ng
:

Kỹ
 n
ăn
g 
gi
ao
 ti
ếp
 tố
t v
ới
 n
gư
ời
 sử
 d
ụn
g 
xe
 lă
n 
và
 g
ia
 đ
ìn
h






N
gư
ời
 sử
 d
ụn
g 
xe
 lă
n 
tíc
h 
cự
c 
th
am

 g
ia
 v
ào
 từ
ng
 b
ướ
c 
và
 

qu
yế
t đ
ịn
h






Bu
ổi
 th
ực
 h
àn
h 
ho
àn
 th
àn
h 
đú
ng
 h
ạn






Th
eo
 d
õi
:

Tì
nh
 tr
ạn
g 
củ
a 
xe
 lă
n 
đư
ợc
 k
iể
m
 tr
a 
th
ực
 tế
 b
ởi
 n
hó
m






Đ
ộ 
ph
ù 
hợ
p 
củ
a 
xe
 đ
ối
 v
ới
 n
gư
ời
 sử
 d
ụn
g 
xe
 lă
n 
đã
 đ
ượ
c 

ki
ểm

 tr
a 
th
ực
 tế
 tố
t n
hư
 th
ế 
nà
o






Cá
c 
hà
nh
 đ
ộn
g 
th
eo
 d
õi
 p
hù
 h
ợp
 đ
ượ
c 
xá
c 
đị
nh
 v
à 
gh
i l
ại






Bấ
t k
ì h
àn
h 
độ
ng
 th
eo
 d
õi
 n
ào
 m
à 
có
 th
ể 
đư
ợc
 th
ực
 h
iệ
n 

tr
on
g 
su
ốt
 b
uổ
i h
ọc






Da
nh
 sá
ch
 k
iể
m
 tr
a 
vi
ệc
 q
ua
n 
sá
t c
ủa
 n
gư
ời
 đ
ào
 tạ
o:
 T
hự
c h
àn
h 
4:
 Đ
án
h 
gi
á,
 lự
a 
ch
ọn
 x
e 
lă
n 
ph
ù 
hợ
p 
(s
ự 
ch
ọn
 lự
a)
, 

ch
uẩ
n 
bị
 sả
n 
ph
ẩm
 (x
e 
lă
n)
, l
ắp
 rá
p 
và
 đ
ào
 tạ
o 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng
.

Tê
n 
H
uấ
n 
lu
yệ
n 
vi
ên
: _
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 N
gà
y 
th
ực
 h
àn
h:
 _
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
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G
iá
m
 s
át
 th
ời
 g
ia
n 
bu
ổi
 h
ọc
 m
ột
 

cá
ch
 c
hặ
t c
hẽ
:

Vi
ết
 c
ác
 v
í d
ụ 
về
 th
ực
 h
àn
h 
hi
ệu
 q
uả
 c
ho
 s
ự 
ph
ản
 h
ồi
:

Vi
ết
 c
ác
 v
í d
ụ 
về
 th
ực
 h
àn
h 
cầ
n 
cả
i 

th
iệ
n 
ch
o 
sự
 p
hả
n 
hồ
i:

Ph
út



Đ
án
h 
gi
á

30


Lự
a 
ch
ọn
 xe
 lă
n 
ph
ù 

hợ
p 
(s
ự 
ch
ọn
 lự
a)

20


Ch
uẩ
n 
bị
 sả
n 
ph
ẩm

 (x
e 

lă
n)

60


Lắ
p 
rá
p

30


Đ
ào
 tạ
o 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng

45


Ph
ản
 h
ồi

30


K
iể
m
 tr
a 
từ
ng
 k
ĩ n
ăn
g 
dư
ới
 đ
ây
 k
hi
 b
ạn
 q
ua
n 
sá
t n
hó
m
 tr
ìn
h 
bà
y 
nó
. V
iế
t b
ất
 k
ì ý
 k
iế
n 
m
à 
bạ
n 
có
 c
ho
 s
ự 
ph
ản
 h
ồi
 c
ủa
 n
hó
m
.

N
hó
m
:

M
ột

H
ai

Ba
Tê
n 
nh
ữn
g 
ng
ườ
i t
ha
m
 g
ia
:

Tê
n 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng
 xe
 lă
n:


N
hậ
n 
xé
t


N
hậ
n 
xé
t


N
hậ
n 
xé
t

N
hữ
ng
 q
ua
n 
sá
t c
hu
ng
:

Kỹ
 n
ăn
g 
gi
ao
 ti
ếp
 tố
t v
ới
 n
gư
ời
 sử
 d
ụn
g 
xe
 lă
n 
và
 g
ia
 đ
ìn
h






N
gư
ời
 sử
 d
ụn
g 
xe
 lă
n 
tíc
h 
cự
c t
ha
m
 g
ia
 và
o 
từ
ng
 b
ướ
c v
à 
qu
yế
t đ
ịn
h






Bu
ổi
 th
ực
 h
àn
h 
ho
àn
 th
àn
h 
đú
ng
 h
ạn
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Đ
án
h 
gi
á:

Th
ôn
g 
tin
 c
hí
nh
 c
ó 
liê
n 
qu
an
 đ
ượ
c 
th
u 
th
ập
 th
ôn
g 
qu
a 
ph
ỏn
g 
vấ
n






N
hó
m
 đ
iề
u 
ph
ối
 d
i c
hu
yể
n 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng
 xe
 lă
n 
đế
n 
bà
n 
đá
nh
 g
iá
 

m
ột
 c
ác
h 
an
 to
àn






H
iệ
n 
tạ
i h
oặ
c 
có
 ti
ền
 sử
 v
ề 
ng
uy
 c
ơ 
lở
 lo
ét
 d
o 
áp
 lự
c 
đư
ợc
 xá
c 
đị
nh
 

m
ột
 c
ác
h 
ch
ín
h 
xá
c






Ph
ươ
ng
 p
há
p 
đẩ
y 
xe
 lă
n 
đư
ợc
 xá
c 
đị
nh
 m
ột
 c
ác
h 
ch
ín
h 
xá
c






Cá
c 
số
 đ
o 
đư
ợc
 th
ực
 h
iệ
n 
ch
ín
h 
xá
c






M
ẫu
 đ
án
h 
gi
á 
xe
 lă
n 
ho
àn
 th
àn
h 
ch
ín
h 
xá
c






Lự
a 
ch
ọn
 x
e 
lă
n 
ph
ù 
hợ
p 
(s
ự 
ch
ọn
 lự
a)
:

Lo
ại
 xe
 lă
n 
và
 n
ệm

 th
íc
h 
hợ
 n
hấ
t v
à 
kí
ch
 c
ỡ 
đư
ợc
 c
họ
n






Bấ
t k
ì s
ửa
 đ
ổi
 n
hỏ
/v
ấn
 đ
ề 
cầ
n 
th
iế
t n
ào
 đ
ượ
c 
xá
c 
đị
nh
 






M
ẫu
 lự
a 
ch
ọn
 xe
 lă
n 
ph
ù 
hợ
p 
(s
ự 
ch
ọn
 lự
a)
 đ
ượ
c 
ho
àn
 th
àn
h 
m
ột
 

cá
ch
 c
hí
nh
 xá
c






Ch
uẩ
n 
bị
 s
ản
 p
hẩ
m
 (x
e 
lă
n)

Xe
 lă
n 
đư
ợc
 th
iế
t l
ập
 m
ột
 c
ác
h 
ch
ín
h 
xá
c,
 p
hù
 h
ợp
 v
ới
 sự
 lự
a 
ch
ọn






Xe
 lă
n 
an
 to
àn
 v
à 
da
nh
 sá
ch
 k
iể
m
 tr
a 
có
 sẵ
n






Lắ
p 
rá
p:

M
ỗi
 b
ướ
c 
củ
a 
qu
á 
tr
ìn
h 
lắ
p 
rá
p 
đư
ợc
 h
oà
n 
th
àn
h 
m
ột
 c
ác
h 
an
 to
àn
 

(v
í d
ụ:
 d
i c
hu
yể
n 
an
 to
àn
), 
và
 c
hí
nh
 xá
c 
th
eo
 d
an
h 
sá
ch
 k
iể
m
 tr
a 
lắ
p 

rá
p 
xe
 lă
n






Bấ
t k
ì v
ần
 đ
ề 
nà
o 
liê
n 
qu
an
 đ
ến
 đ
ộ 
ph
ù 
hợ
p 
đư
ợc
 xá
c 
đị
nh
 v
à 
gi
ải
 

qu
yế
t c
hí
nh
 xá
c






N
hó
m
 g
iả
i q
uy
ết
 vấ
n 
đề
 và
 đ
iề
u 
ch
ỉn
h 
xe
 lă
n 
để
 đ
ạt
 đ
ượ
c s
ự 
ph
ù 
hợ
p 

ch
ín
h 
xá
c
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Đ
ào
 tạ
o 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng
:

N
hó
m
 đ
ã 
ch
ọn
 k
ỹ 
nă
ng
 p
hù
 h
ợp
 n
hấ
t đ
ể 
dạ
y 
ng
ườ
i s
ử 
dụ
ng
 xe
 lă
n 

và
 g
i đ
ìn
h 
củ
a 
họ
 sử
 d
ụn
g 
da
nh
 sá
ch
 k
iể
m
 tr
a 
vi
ệc
 đ
ào
 tạ
o 
nh
ư 
m
ột
 

hư
ớn
g 
dẫ
n.






Kỹ
 th
uậ
t g
iả
ng
 d
ạy
 tố
t đ
ượ
c 
th
ể 
hi
ện
 k
hi
 d
ạy
 c
ác
 k
ỹ 
nă
ng
 (v
í d
ụ:
 g
iả
i 

th
íc
h,
 tr
ìn
h 
bà
y,
 th
ực
 h
àn
h)






Vi
ệc
 đ
ào
 tạ
o 
đư
ợc
 th
ực
 h
iệ
n 
m
ột
 c
ác
h 
an
 to
àn
 (v
í d
ụ:
 n
gư
ời
 h
ỗ 
tr
ợ 
ở 

ph
ía
 sa
u 
xe
 lă
n 
sử
 d
ụn
g 
kỹ
 n
ăn
g 
di
 đ
ộn
g,
 sự
 d
i c
hu
yể
n 
đã
 đ
ượ
c 
dạ
y 

m
ột
 c
ác
h 
an
 to
àn
)






XE
 L
ĂN

CẨ
M
 N
AN
G
 D
ỊC
H
 V
Ụ
 Đ
ÀO
 T
ẠO

Cấ
p 
độ
 c
ơ 
bả
n






