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Khuyến nghị thực hành tốt nhất cho Mất ngôn ngữ
Lời nói đầu
Mất ngôn ngữ là một khuyết tật giao tiếp mắc phải do tổn thương các vùng ngôn ngữ của
não, thường do đột quỵ, mặc dù các nguyên nhân khác như chấn thương não hoặc khối u
cũng có thể gây ra mất ngôn ngữ. Mất ngôn ngữ được đặc trưng bởi những khiếm khuyết
trong các phương thức ngôn ngữ bao gồm nói, hiểu, đọc và viết. Do tầm quan trọng lan
tỏa của giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, chứng mất ngôn ngữ thường có tác động tiêu
cực đến các mối quan hệ xã hội, sự tham gia và sự sống hạnh phúc. Những người mất
ngôn ngữ bảo toàn trí thông minh tiền khởi phát, nhưng trí thông minh có thể bị che lấp
bởi khó khăn giao tiếp. Không bao giờ nên cho rằng một người mất ngôn ngữ là thiếu
năng lực tinh thần. Một cách điển hình, những người mất ngôn ngữ có khả năng đưa ra
quyết định và tham gia vào các hoạt động nếu thông tin hoặc hoạt động được thực hiện
theo cách dễ tiếp cận về mặt giao tiếp.
Những người mất ngôn ngữ có quyền được đối xử theo phẩm giá và sự tôn trọng và tham
gia vào cùng mức độ chăm sóc sức khỏe như những người không mất ngôn ngữ (bao gồm
có được thông tin và tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến cá nhân). Người mất
ngôn ngữ và các thành viên gia đình của họ có quyền đối với các dịch vụ liên quan được
thiết kế cho người mất ngôn ngữ để tăng cường giao tiếp và tham gia vào các hoạt động
cuộc sống mà họ lựa chọn.
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người mất ngôn ngữ nên mang tính con người là trung
tâm và hợp tác.
Sau đây là “những khuyến nghị thực hành tốt nhất” cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
hoặc cộng đồng liên quan đến người mất ngôn ngữ. Những khuyến nghị này được tổng
hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên khắp thế giới. Các nguồn được trích dẫn cùng với
mức độ khuyến nghị/bằng chứng dẫn trong nguồn. Các nguồn không được trích dẫn trực
tiếp; thay vào đó, các chủ đề trong các nguồn trích dẫn đã được diễn đạt mang tính đại
diện. Để biết thêm chi tiết về các mức độ bằng chứng xin vui lòng tham khảo các tài liệu
gốc. Cần lưu ý rằng hầu hết các khuyến nghị rút ra từ các hướng dẫn đột quỵ nói chung,
thay vì từ các nguyên nhân khác hoặc từ các hướng dẫn cụ thể về mất ngôn ngữ.
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Aphasia United
Khuyến nghị thực hành tốt nhất cho Mất ngôn ngữ
1. Tất cả bệnh nhân bị tổn thương não hoặc bệnh não tiến triển nên được
tầm soát các khiếm khuyết về giao tiếp. 1,2,3,5,7,8,9 (Cấp độ C)
2. Những người nghi có khiếm khuyết giao tiếp nên được lượng giá bởi
một chuyên gia có trình độ (được quyết định bởi quốc gia); Lượng giá
nên mở rộng ra ngoài việc sử dụng các biện pháp sàng lọc để xác định
tính chất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả về mặt cá nhân của sự
khiếm khuyết giao tiếp tiềm năng. 1,2,3,4,5,6,8,9 (Cấp độ B, C)
3. Người mất ngôn ngữ cần nhận thông tin liên quan đến chứng mất ngôn
ngữ, nguyên nhân của mất ngôn ngữ (vd, đột quỵ) và các lựa chọn điều
trị. 1,5,6,7,8,9 (Cấp độ A-C) Điều này áp dụng xuyên suốt tất cả các giai
đoạn chăm sóc sức khỏe từ cấp tính đến mãn tính.
4. Không ai mất ngôn ngữ nên được xuất viện mà không có một số
phương tiện để truyền đạt nhu cầu và ước muốn của mình (vd, sử dụng
AAC, hỗ trợ, đối tác được đào tạo) hoặc một kế hoạch được ghi chép
về cách thức và thời điểm những phương tiện này được cung cấp. (Cấp
độ: Điểm thực hành tốt)
5. Người mất ngôn ngữ nên được cung cấp việc trị liệu mất ngôn ngữ tích
cực và được thiết kế cá nhân hóa để đạt một tác động có ý nghĩa lên sự
giao tiếp và cuộc sống. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (Cấp A-GPP tùy theo cách tiếp cận,
cường độ, thời gian). Can thiệp này nên được thiết kế và cung cấp dưới
sự giám sát của một chuyên gia có trình độ.
a. Can thiệp có thể bao gồm trị liệu định hướng khiếm khuyết,
huấn luyện bù trừ, trị liệu hội thoại, trị liệu định hướng chức
năng/tham gia, can thiệp môi trường và/hoặc huấn luyện việc hỗ
trợ giao tiếp hoặc giao tiếp bổ trợ và thay thế (AAC).
b. Các mô hình cung cấp có thể bao gồm trị liệu cá nhân, trị liệu
nhóm, phục hồi chức năng từ xa và/hoặc điều trị có sự trợ giúp
của máy tính.
c. Các cá nhân mất ngôn ngữ mang tính ổn định (vd, đột quỵ) cũng
như các hình thức tổn thương não tiến triển đều có lợi từ can
thiệp.
d. Các cá nhân mất ngôn ngữ do đột quỵ và các dạng tổn thương
não tĩnh khác có thể được hưởng lợi từ sự can thiệp trong cả giai
đoạn phục hồi cấp tính và mãn tính.
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6. Việc huấn luyện các đối tác giao tiếp cần được cung cấp để cải thiện sự
giao tiếp của người mất ngôn ngữ. 1,2,3,5,8 (Cấp độ A, B)
7. Gia đình hoặc người chăm sóc người mất ngôn ngữ nên được bao gồm
trong quá trình phục hồi chức năng. 1,2,3,4,5,7, 8,9 (Cấp độ A-C)
o Gia đình và người chăm sóc cần nhận được sự hướng dẫn và hỗ
trợ về nguyên nhân và hậu quả của mất ngôn ngữ. (Cấp độ A)
o Gia đình và người chăm sóc cần học cách giao tiếp với người mất
ngôn ngữ. (Cấp độ B)
8. Dịch vụ cho người mất ngôn ngữ phải phù hợp về mặt văn hóa và liên
quan đến cá nhân. 1,2,5,8 (Cấp độ: Điểm thực hành tốt)
9. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội làm việc
với những người mất ngôn ngữ trong suốt quá trình chăm sóc liên tục
(nghĩa là chăm sóc cấp tính đến cuối đời) nên được hướng dẫn về mất
ngôn ngữ và được huấn luyện để hỗ trợ giao tiếp cho mất ngôn ngữ.2,3
(Cấp độ C)
10. Thông tin dự định dùng cho người mất ngôn ngữ nên có sẵn ở định
dạng thân thiện với mất ngôn ngữ/ dễ tiếp cận về mặt giao tiếp. 1,3,5,7,8
(Cấp độ C)
MỨC ĐỘ KHUYẾN NGHỊ/ CHỨNG CỨ
Cấp độ A: Phần lớn của bằng chứng nghiên cứu có thể được tin cậy cho hướng dẫn thực hành
Cấp độ B: Phần lớn của bằng chứng nghiên cứu có thể được tin cậy cho hướng dẫn thực hành trong hầu
hết các tình huống
Cấp độ C: Phần lớn của bằng chứng nghiên cứu cung cấp một số hỗ trợ cho khuyến nghị
Cấp độ D: Phần lớn của bằng chứng nghiên cứu là yếu.
Điểm thực hành tốt: Khuyến nghị dựa trên ý kiến chuyên gia hoặc sự đồng thuận
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