LỜI NGỎ
Mang trên người những khiếm khuyết về thể chất,
người khuyết tật nói chung và người khuyết tật vận động
nói riêng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá
trình học tập, lao động…, nhất là trong điều kiện xã hội
còn nhiều khó khăn như Việt Nam chúng ta.
Có nhiều hoạt động, sinh hoạt mà người khuyết tật vận
động không thể tham gia nếu không có sự hỗ trợ của người
khác. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ rằng sự hỗ trợ của
mình không những không mang đến điều tốt đẹp hơn,
mà ngược lại, là trở ngại cho người khuyết tật?
Với kinh nghiệm bản thân trong quá trình làm việc, thực
hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật vận động
tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), tác giả
hy vọng rằng những nội dung trong quyển sách này sẽ
là tài liệu hữu ích và cung cấp những thông tin cần thiết
cho các bạn trong việc giao tiếp, hỗ trợ và tổ chức các hoạt
động có đông người khuyết tật vận động tham gia.
Tuy nhiên, cũng bởi quyển sách được xây dựng từ những
kinh nghiệm hoạt động của bản thân, chắc chắn sẽ không
tránh khỏi những thiếu sót, tác giả chân thành cảm ơn và rất
mong sẽ nhận những ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn!
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NỘI DUNG

I. Khái niệm chung:
1. Khái niệm khuyết tật vận động:
- Có nhiều khái niệm về khuyết tật vận động, chẳng
hạn: “Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất
chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến
hạn chế trong vận động, di chuyển” (theo Khoản 1, điều 2
Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính Phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Người khuyết tật Việt Nam).
- Hoặc: “Khuyết tật vận động là những người có cơ quan
vận động bị tổn thương, biểu hiện dễ nhận thấy là có khó
khăn trong ngồi, nằm, di chuyển, cầm, nắm… Do đó, người
khuyết tật vận động gặp rất nhiều khó khăn trong sinh
hoạt cá nhân, vui chơi, học tập và lao động. Tuy nhiên, đa
số người khuyết tật vận động có bộ não phát triển bình
thường nên họ tiếp thu được chương trình học tập, làm việc
có ích cho gia đình, bản thân và xã hội. Người khuyết tật
về vận động cần sự hỗ trợ về phương tiện đi lại (xe lăn, gậy
chống…) và đặc biệt là không gian cần thiết, thuận tiện,
phù hợp để di chuyển khi làm việc, đảm bảo các nhu cầu
cuộc sống bình thường của con người và tham gia các hoạt
động xã hội.” (http://hnmmelinh.wordpress.com/nguoi-mudo-day)
2. Các dạng khuyết tật vận động:
Khuyết tật vận động thường bắt nguồn từ những nguyên
nhân sau đây:
a) Sốt bại liệt: Sốt bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp,
do một loại siêu vi trùng đường ruột gây ra, có thể lây lan
thành dịch. Siêu vi trùng bại liệt cùng lúc có thể gây bệnh
ở nhiều cơ quan và tổ chức, đặc biệt ở hệ thần kinh vận
động. Khi mắc bệnh, một số ít bệnh nhân có biểu hiện liệt,
phần lớn còn lại là thể nhẹ (không triệu chứng lâm sàng
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hoặc không liệt 1.
Sốt bại liệt để lại những tổn thương không thể hồi phục
trên cơ thể, đặc biệt là ở các chi và gây nên tình trạng khuyết tật vận động với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đa
số những người có khuyết tật do sốt bại liệt gặp nhiều khó
khăn về đi lại và khó khăn trong việc tự thực hiện các nhu
cầu sinh hoạt cá nhân, học tập, làm việc...
b) Chấn thương tủy sống:

Đốt sống cổ
Đốt sống ngực
Đốt sống thắt lưng
Đốt sống cùng cụt
Tổn thương ở vùng tủy sống 2 do tai nạn giao thông, tai
nạn lao động, tai nạn trong sinh hoạt, hoặc do bệnh lý. Khi
bị tổn thương, tủy sống có thể bị thương ở bất cứ chỗ nào
từ vùng cổ đến đốt sống cùng cụt, và gây liệt hai chân hoặc
liệt cả hai chân, hai tay kèm theo những rối loạn khác về
cảm giác, bàng quang, ruột, sinh dục...Ở những nước đang
phát triển như Việt Nam, bệnh nhân tổn thương tủy sống
thường chỉ được chú ý điều trị trong giai đoạn đầu sau đó
được cho xuất viện. Giai đoạn phục hồi chức năng sau khi
điều trị lại ít được chú trọng, trong khi chính giai đoạn này
mới góp phần quyết định đến chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân. Và cũng do liệt các chi nên người bị chấn thương tủy
1.Nguồn: http://www.benhhoc.com/bai/2075-Sot-bai-liet.html
2. Tủy sống là một phần của hệ thần kinh trung ương. Nó xuất phát từ não và đi xuống
đến vùng giữa lưng và kết thúc ở đốt sống cùng cụt.
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sống đa phần không thể hoặc rất khó khăn trong việc thực
hiện các hoạt động chăm sóc bản thân, sinh hoạt cá nhân,
học tập, làm việc.
c) Bại não là gì? Bại não (hay liệt não) là thuật ngữ chỉ
một nhóm tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến sự kiểm soát
các vận động cũng như tư thế. Do một hoặc nhiều phần của
bộ não có chức năng điều khiển cử động bị tổn thương nên
người bệnh không thể cử động các cơ của mình một cách
bình thường. Triệu chứng diễn ra từ nhẹ tới nặng, gồm cả
những dạng thức tê liệt 3.
Đa số những người khuyết tật bại não thường phát âm và
nói rất khó khăn. Một số trường hợp bại não ở mức độ nhẹ
vẫn có thể đi lại và tự thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cá
nhân, học tập, làm việc... Riêng những trường hợp nặng
phải nằm một chỗ và tất cả các nhu cầu sinh hoạt cá nhân
đều cần người trợ giúp.
d) Loạn dưỡng cơ? Loạn dưỡng cơ (tiếng Anh: Muscular
dystrophy) là nói đến nhóm các bệnh di truyền có đặc trưng
bởi sự ốm yếu diễn tiến và sự thoái hóa của các cơ xương
có nhiệm vụ điều khiển cử động. Có nhiều dạng loạn dưỡng
cơ, một số có thể nhận thấy khi trẻ sinh ra được gọi là loạn
dưỡng cơ bẩm sinh trong khi những dạng khác phát triển
ở thời kỳ thanh thiếu niên (BECKER MD). Dù cho bệnh
xuất hiện ở thời gian nào trong đời thì một số dạng loạn
dưỡng cơ gây nên tình trạng cử động yếu hoặc thậm chí là
tê liệt 4...Hầu hết các bệnh loạn dưỡng cơ đều liên quan đến
rối loạn đa hệ thống trong cơ thể như hệ tim mạch, hệ tiêu
hóa, hệ thần kinh, các tuyến nội tiết, da, mắt và thậm chí
ở não. Tình trạng này dẫn đến những khó khăn nhất định
trong sinh hoạt cá nhân, học tập, làm việc.
3. Nguồn: http://www.christopherreeve.org/site/c.joJLIROyErH/b.4637127/k.40A6/
B7841i_N227o__Cerebral_Palsy.htm
4. Nguồn: http://www.christopherreeve.org/site/c.joJLIROyErH/b.4637199/k.EECB/
B7879nh_Lo7841n_d4327905ng_c417__Muscular_Distrophy.htm
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II. Cách thức giao tiếp với người khuyết tật vận động
1. Nguyên tắc chung và một số lưu ý:
Giao tiếp với người khuyết tật vận động cũng không
có quá nhiều khác biệt so với giao tiếp với người không
khuyết tật, bạn vẫn nên tuân thủ những nguyên tắc chung
sau đây:
Thân thiện và cởi mở: Sự thân thiện, hòa nhã tạo cảm
giác dễ gần, dễ chia sẻ và giúp người khuyết tật hoặc bất cứ
người nào giao tiếp với bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Có
thể bạn không phải là người hoạt bát, giỏi giao tiếp, nhưng
một nụ cười, một ánh nhìn ấm áp sẽ giúp cho người đang
trao đổi thấy dễ chịu hơn.
Không nên dùng những từ ám chỉ tình trạng khuyết
tật hoặc những từ có tính chất xúc phạm, miệt thị khuyết
tật, ví dụ: cụt, què, thọt… Có một từ mà khá nhiều người
thường dùng, tuy dành cho người không khuyết tật nhưng
lại mang tính chất miệt thị khuyết tật mà ít ai chú ý, đó là
từ “người bình thường”. Bạn nghĩ từ này chính xác, đúng
không? Tuy nhiên, với người khuyết tật, đây lại là một từ
có nghĩa không tốt lắm, bởi vì: Nếu người không khuyết tật
được gọi là “người bình thường” thì những người khuyết
tật sẽ ở phía ngược lại, là “người không bình thường”. Và
từ “người không bình thường” thì lại thường dùng để chỉ
những người có tâm lý hoặc cách cư xử không ổn.
Việc tỏ ra thương cảm quá mức (bằng hành động xoa
đầu, xoa vai, hay bằng ánh mắt và vẻ mặt thương xót),
hoặc việc hỏi lý do khuyết tật không đúng lúc, với giọng
điệu không thích hợp (nói to quá giữa đám đông) cũng là
điều làm cho người khuyết tật không vui, họ sẽ có cảm giác
bị thương hại.
Ngoài ra, một số người bị chấn thương tủy sống sử dụng
xe lăn để đi lại và việc tiểu tiện không tự chủ nên phải đeo
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túi (túi đựng nước tiểu) hoặc sử dụng ống thông tiểu, việc
làm vệ sinh cá nhân của họ sẽ mất nhiều thời gian hơn và
đôi khi để lại mùi khó chịu cho những người xung quanh.
Đây là điều hết sức tế nhị và việc nhắc nhở để giúp người
bị chấn thương tủy sống khắc phục ngay điều này phải thật
khéo léo. Nếu bạn nhận biết điều này, nên di chuyển thật
nhẹ nhàng đến bên cạnh, nói vừa đủ cho họ nghe, hỗ trợ họ
đến nhà vệ sinh gần nhất để khắc phục điều này. Không có
một cách nào có thể áp dụng cho tất cả những trường hợp
tế nhị như vậy, sự khéo léo của bạn sẽ giúp người khuyết
tật do chấn thương tủy sống tránh khỏi sự ngượng ngùng
trước nơi đông người.
2. Giao tiếp trực tiếp:
a) Cách bắt chuyện
Có thể bắt chuyện với người khuyết tật vận động một
cách tự nhiên và thoải mái. Với một người chưa từng quen,
bạn có thể mở đầu câu chuyện bằng những chủ đề quen
thuộc và thông dụng như thời tiết, tin thời sự, thời trang
(đối với nữ) hoặc chủ đề nào đó mà bạn nghĩ sẽ phù hợp với
người được trao đổi.
Một câu chào hỏi kèm với một nụ cười cũng là cách bắt
chuyện thân thiện nhất. Bạn nhớ di chuyển đến vị trí đối
diện với người khuyết tật để họ không phải tự xoay sở
chuyển hướng nhằm có thể nhìn thấy bạn.
b) Khi bắt tay
Để tạo sự thân thiện, chào hỏi hoặc thể hiện sự cám
ơn, bạn có thể bắt tay với người khuyết tật (ngay cả trong
trường hợp người khuyết tật hạn chế sử dụng tay hay mang
tay giả). Tuy nhiên, nên hỏi trước người khuyết tật có đồng
ý không và có thể bắt tay nào, để tránh trường hợp chúng
ta nắm ngay bên tay bị khiếm khuyết của người khuyết tật.
Trường hợp người khuyết tật không thể hoặc không
muốn bắt tay, hãy mỉm cười và chào người ấy.
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c) Cử chỉ và tư thế khi giao tiếp
Bạn có thể chọn tư thế thoải mái nhất cho mình, tuy
nhiên, nên ngồi hoặc hơi cúi xuống một chút khi nói chuyện
với người sử dụng xe lăn hoặc người đang nằm bất động,
sao cho khuôn mặt bạn có thể vừa với tầm mắt của họ, đồng
thời, không tạo ra cảm giác bạn đang ở một tầm cao hơn
họ.
Hãy nhìn thẳng và trao đổi trực tiếp với người khuyết
tật , không nên nói với người đi kèm họăc người thông dịch/
người chăm sóc. Đừng cố nói chuyện với người đi cùng để
tìm ra cách giúp đỡ người khuyết tật, điều này mang ngụ ý
rằng người khuyết tật không biết họ đang cần gì, hoặc họ
không thể trao đổi trực tiếp với bạn về vấn đề của chính
mình.
Bạn cũng nhớ đừng nhìn quá tập trung vào vật dụng
hỗ trợ (nạng, xe lăn, khung đi…) hay vị trí khiếm khuyết
trên cơ thể người khuyết tật, điều này dễ khiến gây cảm
giác bạn quá chú ý vào sự khiếm khuyết của họ, và làm cho
NKT sẽ rất mặc cảm.
Khi đi cùng người người khuyết tật sử dụng xe lăn hoặc
nạng, bạn nên đi chậm và giữ tốc độ đi của mình ngang với
người khuyết tật. Là người khuyết tật vận động, chắc chắn
tốc độ di chuyển của họ sẽ không thể nào bằng bạn; do đó,
việc cố gắng đi nhanh hơn mức bình thường nhằm theo kịp
bạn sẽ làm họ vất vả hơn và cũng không an toàn. Ngoài ra,
khi không theo kịp bạn hoặc đám đông, họ sẽ có cảm giác
bị bỏ rơi vì không ai chờ mình.
Đừng cảm thấy xấu hổ khi bạn lỡ nói với một người
khuyết tật những câu như: “Chúng ta hãy cùng đi dạo?”,
“Chúng ta cùng chạy bộ?”. Những động từ “đi”, “chạy” trong
trường hợp này chỉ mang tính tượng trưng và người khuyết
tật sẽ hiểu rằng bạn chỉ đơn giản muốn cùng di chuyển với
họ. Những lỗi không cố ý trong giao tiếp sẽ không bị lưu ý
8

quá mức đâu bạn.
Khi đang ở trong một cuộc trò chuyện với một nhóm
người có cả người sử dụng xe lăn, nạng chống…đừng đứng
trước mặt họ vì như vậy sẽ rất thô lỗ, bạn hãy mở rộng vòng
tròn của mọi người để bao gồm luôn người sử dụng xe lăn,
nạng...
Chiếc xe lăn, gậy, khung di chuyển hay nạng là những
dụng cụ hỗ trợ quan trọng, gắn bó trong sinh hoạt hàng
ngày của người khuyết tật vận động, đừng cố gắng chạm
vào hay đẩy đi mà không hỏi ý kiến của họ.
Bạn cũng nên lưu ý những tình huống bất ngờ như:
Khi một đứa trẻ gặp người khuyết tật, trẻ sẽ tò mò và
đặt những câu hỏi khá tế nhị về khiếm khuyết của
NKT, như: “Tại sao cô phải ngồi xe lăn?”; “Tại sao
đôi chân chú không cử động được?” hoặc “Tại sao anh
không đi bằng chân mà đi bằng nạng?”…Mặc dù điều
này có thể làm NKT bối rối, nhưng bạn không nên quở
mắng, la rầy hoặc thậm chí là đánh trẻ trước mặt NKT.
Bạn có thể để cho NKT tự trả lời cho trẻ theo cách mà
họ muốn. Bạn chỉ nên hỗ trợ NKT giải thích cho trẻ
theo cách nhẹ nhàng và tế nhị nhất trong trường hợp
mà NKT quá bối rối, cảm thấy bị xúc phạm hoặc cáu
gắt với trẻ.
3. Giao tiếp gián tiếp (điện thoại, email hoặc phương tiện khác)
Khi bạn có việc gấp cần liên lạc ngay qua điện thoại với
người khuyết tật vận động, đừng nôn nóng nếu như bạn
phải chờ quá lâu. Có thể NKT đang bận một công việc khác,
hoặc sự hạn chế vận động do khuyết tật đã làm chậm thời
gian nhận cuộc gọi của bạn. Hãy cho họ thêm thời gian
hoặc gọi lại nếu cần thiết.
Trường hợp liên lạc qua email, NKT vận động (nhất là
những NKT đặc biệt nặng) cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
chúng ta trong việc mở, xem và trả lời email, do đó, bạn
9

không nên hối thúc họ. Trường hợp email quan trọng, có
thể liên lạc trước bằng cách nhắn tin hoặc điện thoại cho
NKT biết.
4. Các từ ngữ khi giao tiếp với người khuyết tật
Những từ ngữ tích cực có sức vực người khác lên
Nên
Người khuyết tật
Người không khuyết tật
Khiếm thị
Khiếm thính /nghe kém/
không thể nghe và nói
Khuyết tật vận động
Người mắc chứng tê liệt
Người khuyết tật trí tuệ /
chậm phát triển
Người mắc chứng tâm thần
Người mắc bệnh phong
Người nhiễm HIV/AIDS

Không nên
Người tàn tật
Người bình thường
Mù/đui
Câm điếc
Què / cụt
Người bại liệt
Người kém phát triển
Người điên /khùng
Người cùi/hủi
Người Sida

III. Cách thức hỗ trợ người khuyết tật vận động:
1. Nguyên tắc chung:
Hỏi trước khi hỗ trợ: Có thể bạn nghĩ rằng người khuyết
tật gặp khó khăn khi vận động. Và, đương nhiên họ sẽ cần
sự giúp đỡ. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng
đúng, có những lúc họ muốn tự vận động bằng chính khả
năng của mình, nên việc trợ giúp của chúng ta là không
cần thiết. Ngoài ra, việc hỏi trước khi hỗ trợ sẽ giúp chúng
ta biết một cách đích xác rằng người khuyết tật sẽ cần trợ
giúp theo cách thức nào và với mức độ đến đâu. Trường hợp
người khuyết tật không muốn nhận sự giúp đỡ, bạn cũng
đừng nên bực mình hoặc cáu gắt; đối với một số người, sự
tự lập là niềm hãnh diện và nhận sự giúp đỡ của người
khác khi mình có khả năng là hạ thấp giá trị của bản thân.
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Đặc biệt, bạn đừng nên tự ý di chuyển các dụng cụ hỗ
trợ người khuyết tật như xe lăn, gậy, nạng, vì đây chính là
dụng cụ hỗ trợ quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của
người khuyết tật vận động, và hết sức cẩn thận để không
làm hư hỏng các dụng cụ hỗ trợ của người khuyết tật.
Tùy thuộc loại phương tiện mà có cách thức hỗ trợ phù
hợp: Mỗi loại phương tiện hỗ trợ mà người khuyết tật sử
dụng sẽ có một cách thức sử dụng khác nhau, do đó, khi trợ
giúp bạn lưu ý sử dụng đúng tính năng và cách vận hành
của chúng, đừng để phương tiện hỗ trợ sẽ bị hỏng do việc
trợ giúp sai cách thức của bạn.
Vừa sức, vừa khả năng của người hỗ trợ: Đừng làm điều
mà bạn không thể, vì có thể sẽ mang hậu quả xấu hơn cho
người khuyết tật. Ví dụ: Bạn không có đủ sức khỏe thì đừng
nên nâng người khuyết tật và xe lăn bước trên các bậc
thang; bạn có thể sẽ tuột tay và làm rơi người khuyết tật
xuống, hoặc bạn sẽ ngã vì quá nặng, khi đó, chẳng những
người khuyết tật, mà cả bạn nữa, cũng có thể sẽ gặp những
tổn thương khó lường.

Một chiếc xe lăn cơ bản có những bộ phận như trong
hình sau đây:

9
6

4

3
1
5

Khi bạn vào phòng một người khuyết tật, có thể bạn sẽ
thấy hai trường hợp: vật dụng trong phòng bố trí rất gọn
gàng, ngăn nắp hoặc sẽ thấy vật dụng trong phòng bố trí
không gọn gàng, thậm chí là bừa bãi. Đừng ngạc nhiên
hoặc tỏ ý chê bai, bởi vì đó là cách sắp xếp thuận tiện cho
họ sử dụng với sự hạn chế vận động của họ.
2. Một số phương tiện người khuyết tật vận động dùng
để di chuyển:
a) Xe lăn: Có nhiều loại xe lăn, trong đó có loại được
thiết kế đặc biệt cho từng cá nhân theo từng dạng mức
độ khuyết tật, để chiếc xe lăn sẽ thích hợp với tư thế ngồi
thoải mái nhất của họ. Một số kiểu xe lăn được thiết kế
riêng cho những mục đích sử dụng riêng biệt.
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1: Miếng đỡ chân.
2: Gác chân.
3: Khóa.
4: Vành lăn.
9: Tay nắm.

2

5: Thanh nâng bánh trước.
6: Tựa lưng.
7: Tựa tay.
8: Bánh trước.
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Một số loại xe lăn thông dụng:

Xe lăn đa dụng
Xe lăn đa dụng có nhiều chức
năng và nhiều đối tượng có thể
dùng chiếc xe lăn này. Từ người
cao tuổi yếu chân tay cho tới
người liệt tứ chi. Phần dựa lưng
của xe được làm cao lên quá đầu
và có thể bật ra phía sau giúp
người dùng dễ dàng thay đổi tư
thế ngồi hoặc nằm. Trên phần
chỗ ngồi của xe còn có sẵn một
tiện ích giúp người dùng có thể đi
vệ sinh tại chỗ.

Xe lăn thể thao
Xe lăn thể thao với phần tiếp
xúc mặt đất của hai bánh lớn được
thiết kế rộng hơn, giúp người sử
dụng có thể di chuyển an toàn
với vận tốc cao trên những đoạn
đường nghiêng 15 o.

Xe lăn cho người bị liệt một bên

Phần chống nâng
bánh trước còn có
thêm 2 bánh xe nhỏ
giúp cho xe không bật
về phía sau khi thay
đổi tư thế từ ngồi
sang nằm.

Loại này dành cho người bị liệt một bên (bên phải hoặc
trái) với hai vòng lăn được gắn lên bánh xe (phía không
bị liệt). Vòng nhỏ hơn có chức năng giúp người sử dụng
chuyển hướng, còn vòng lớn giúp di chuyển tới hoặc lui.

Xe lăn sơ tán
Xe lăn sơ tán dùng trong những trường hợp khẩn cấp
hoặc nơi ở của người ngồi xe lăn trên tầng cao nhưng chưa
có thang máy. Đây là một thiết bị chuyên dụng, rất hữu
ích trong những trường hợp khẩn cấp, được thiết kế rất an
toàn để hỗ trợ người ngồi xe lăn di chuyển trên thang bộ.
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c) Khung di chuyển: hay còn gọi là khung tập đi được làm
bằng nhôm hoặc bằng inox.
Các loại khung di chuyển này được dùng cho người tập
đi trở lại sau thời gian hồi phục chấn thương, người cao
tuổi chân yếu đi không vững, người bị bại não nhẹ chỉ tự đi
được khi dùng khung di chuyển.
Khung di chuyển có ghế ngồi, thắng tay.

b) Nạng: Chất liệu được làm bằng gỗ, nhôm hoặc inox,
dùng cho người đang tập đi trở lại sau chấn thương hoặc
người khuyết tật yếu chi (chân).

Một số loại khung
di chuyển đơn giản hơn
được dùng cho người có
chân khỏe hơn, có hai
bánh xe hoặc không có
bánh xe.

1

2

1: Mút đỡ nách.
2: Tay cầm.

3

3: Thay đổi chiều cao.
4: Đế tăng độ bám.
4
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3. Hỗ trợ NKT vận động trong di chuyển
3.1 Đối với người sử dụng xe lăn:
a) Vài điều người hỗ trợ cần biết về sử dụng xe lăn
Nếu bạn là một người chưa bao giờ hỗ trợ người sử dụng
xe lăn và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với xe lăn, hãy quan
sát và hỏi người khuyết tật đang cần bạn hỗ trợ. Bạn sẽ
được hướng dẫn cần làm những gì và làm như thế nào. Có
một vài chi tiết trên chiếc xe có thể tháo rời ra hoặc khóa
lại. Bạn có thể xem những hình ảnh minh họa dưới đây:

Chỗ ngồi là phần có thể sử dụng để xếp chiếc xe lăn lại
theo cách hướng dẫn như trong hình.

hoặc mở xe ra khi sử dụng
Chỗ gác chân có thể xếp lại và tháo rời ra để người sử
dụng xe lăn có thể ở vị trí gần nhất và dễ dàng di chuyển
sang các phương tiện khác (bồn cầu, ghế, giường, xe gắn
máy ba bánh, taxi…).

Gác tay có thể gỡ ra như một tiện ích giúp người sử dụng
còn khỏe tay có thể dễ dàng tự đổi chỗ ngồi.

Xếp và mở xe lăn.

Lưu ý: Trong khuôn khổ của tài liệu này, chúng tôi không
đề cập đến một số kiểu xe lăn không thể tháo rời các bộ
phận nêu trên.
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Khi bạn hỗ trợ đẩy xe lăn lên một
đường dốc, hãy luôn tuân thủ nguyên
tắc “lên mặt xuống lưng”. Điều này
được hiểu là khi đẩy lên dốc, theo
chiều hai bánh xe nhỏ sẽ lên dốc trước,
khi đẩy xuống dốc thì hai bánh xe lớn
xuống trước, tương ứng với mặt và
lưng của người ngồi trên xe lăn.
Phần chống nâng bánh trước có
tác dụng hỗ trợ một phần lực
khi muốn nhấc hai bánh trước
lên để vượt qua các bậc thềm.
Trước khi đẩy xe lăn đi, bạn phải chắc chắn là khóa của
2 bên bánh xe lớn đã được mở ra. Các trường hợp cần phải
khóa bánh xe lại là khi muốn giúp người ngồi trên xe lăn
chuyển qua một vị trí ngồi khác, khi cần đứng yên một chỗ
trên địa hình có độ dốc, khi hai người cùng hỗ trợ khiêng
hẳn chiếc xe lăn đang có người ngồi lên khỏi mặt đất.

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ
người ngồi xe lăn lên một bậc thềm, bạn hãy đẩy xe lại vị
trí gần bậc thềm nhất có thể, cho phần gác chân và hai
bánh trước tiếp xúc với bậc thềm, nhấc hai bánh trước của
xe lên nằm hẳn trên bậc thềm,

sau đó tiếp tục đẩy thân xe tới. Cho hai bánh lớn của
xe tiếp xúc cùng lúc với bậc thềm, động tác còn lại là vừa
đẩy vừa nâng hai bánh sau lên cho xe nằm hẳn trên bậc
thềm. Chú ý là bạn không cần nhấc hoàn toàn hai bánh
sau lên khỏi mặt đất (hai bánh sau luôn bám sát mặt tiếp
xúc), như vậy sẽ rất nặng và cũng không an toàn cho bạn
và người bạn đang hỗ trợ.
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Còn một cách khác để vượt qua một bậc thềm, đó là làm
ngược lại. Bạn cho hai bánh sau lên trước, bạn phải đứng
trụ thật vững và nhắc nhở người ngồi xe lăn dựa lưng hẳn
về phía sau xe lăn .

Chú ý: đây là cách mà nếu bạn chưa quen hỗ trợ người ngồi
xe lăn hoặc người ngồi trên xe lăn nặng cân hơn bạn thì
không nên áp dụng.
b) Di chuyển người ngồi xe lăn sang chỗ ngồi khác
Nếu lúc này chỉ có một mình bạn hỗ trợ và người ngồi
trên xe lăn hai tay vẫn còn khỏe, thì hỗ trợ như sau:
Bạn hãy cho xe lăn lại thật gần với vị trí ngồi mới, dùng
tay đỡ chân người ngồi trên xe lăn sang một bên để mở gác
chân ra (Có thể mở cả hai hoặc chỉ mở bên thuận với người
ngồi trên xe lăn).

Với cách này, bạn cũng cho hai bánh sau tiếp xúc cùng
lúc với bậc thềm, sau đó đặt một chân lên chống (chỗ gần
bánh xe lớn), nâng hai bánh trước lên khỏi mặt đất, rồi kéo
chiếc xe lên khỏi bậc thềm.
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Sau đó tháo chốt gác tay phía mà từ đó có thể đổi vị trí
ngồi.

Ở tư thế hỗ trợ này, bạn
cần phải đứng tấn gối hai
chân dang rộng ra, hạ thấp
người xuống, giữ thẳng lưng
(nếu để lưng cong sẽ không
tốt cho cột sống của bạn)

hai tay luồn ra đằng sau hai đầu gối, đan hai bàn tay lại
với nhau rồi cùng đếm từ một đến ba, cùng đồng thời thực
hiện động tác với người ngồi trên xe lăn để di chuyển sang
chỗ ngồi mới.
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c) Trường hợp chỉ có một mình bạn hỗ trợ và người ngồi xe lăn bị
yếu tứ chi
Tháo gác chân, mở chốt hai bên gác tay, chuẩn bị tư
thế dang rộng chân, đứng tấn gối hạ thấp người xuống để
đầu của người ngồi trên xe lăn có thể tựa vào vai bạn. Tiếp
theo bạn cầm hai tay của người ấy choàng qua hai bên vai
của bạn, để đầu của người ấy tựa hẳn vào một bên vai của
bạn và để gần như
toàn bộ thân trên
của người ấy tựa
hẳn vào người của
bạn.Tiếp
theo,
choàng hai tay
của bạn vòng qua
eo của người khuyết tật. (nhớ giữ
thẳng lưng trong lúc này).
Bắt đầu từ từ đứng dậy kết hợp với động tác kéo từ từ
phần thân dưới của người ấy ra khỏi chỗ ngồi (bạn có thể
nắm thắt lưng của người ấy để thực hiện động tác này).
Bạn không cần phải nhấc người khuyết tật lên hẳn trên
mặt đất, vẫn nên để chân họ trụ dưới đất để giảm bớt sức
nặng cho bạn.Sau đó, xoay người đặt người khuyết tật vào
chỗ ngồi mới.
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Lưu ý: Nhằm đảm bảo an toàn cho bạn và người khuyết
tật, do đó, bạn chỉ thực hiện tư thế hỗ trợ này khi bạn đủ
sức làm một mình.
d) Hai người hỗ trợ một người khuyết tật
Trong trường hợp người khuyết tật có thân hình to lớn
hơn bạn, bạn cần thêm một người nữa cùng thực hiện động
tác hỗ trợ với bạn. Khi đó, người nào to khỏe hơn sẽ hỗ trợ ở
phía sau và người có thể trạng nhỏ hơn sẽ hỗ trợ phía trước.

- Đầu tiên, bạn cần đảm bảo các chi tiết như gác tay,
gác chân của xe lăn đã được xếp lại để không cản trở việc
hỗ trợ.
- Đối với người đứng sau: Dang rộng chân, đứng tấn gối
và giữ thẳng lưng, luồn hai tay qua nách của người được hỗ
trợ và ôm vòng về phía trước ngực.
- Đối với người đứng trước: Dang rộng hai chân, đứng tấn
gối, giữ thẳng lưng và hạ thấp người xuống, vòng hai tay
ra sau đầu gối của người khuyết tật, đan hai bàn tay lại để
chuẩn bị nâng chân của người ấy lên.
- Sau khi đã vào vị trí, người đứng trước và người đứng
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sau đã sẵn sàng thì cả hai người cùng đếm từ một đến ba
rồi đồng thời phối hợp nhấc đối tượng lên khỏi xe lăn, sau
đó từ từ đặt xuống vị trí ngồi mới.
Chú ý: khi thực hiện các động
tác hỗ trợ đã được trình bày ở
trên thì các bạn hãy kiểm tra
trước chỗ ngồi hoặc nơi sẽ đặt
người khuyết tật xuống có chắc
chắn và an toàn không. Nếu như
là người liệt tứ chi, hãy để họ
nằm hoặc ngồi chỗ có phần dựa
lưng cao quá đầu. Để an toàn
cho bạn trong lúc thực hiện các
động tác hỗ trợ như trên, hãy luôn giữ thẳng lưng.

Lưu ý: Đối với các dụng cụ hỗ trợ di chuyển: nạng, gậy
chống, khung đi…thì phần lớn họ hiểu rõ cách thức sử dụng
các dụng cụ này, họ hoàn toàn chủ động trong việc tự di
chuyển của mình. Do đó, nhu cầu của người khuyết tật sử
dụng các dụng cụ này không cần nhiều sự trợ giúp của bạn
như những người ngồi xe lăn.
Khi bạn tiếp xúc trực tiếp với người khuyết tật vận
động do bại não hoặc chấn thương tủy sống thì chân và tay
của họ thường có phản xạ co cứng hoặc run giật, bạn đừng
hoảng hốt vì đây là phản xạ của cơ.
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Phụ lục
Tổ chức sự kiện có nhiều NKT vận động tham dự
Bạn cần lưu ý chọn lựa nơi chốn và những điều kiện tối
thiểu mà người khuyết tật cần.
- Trước tiên cần liên lạc với những khách mời là người
khuyết tật vận động và hỏi họ có cần trợ giúp đặc biệt nào
để có thể đến tham gia trọn vẹn sự kiện hay không. Ví dụ
Việc đi lại, xe lăn nếu không tự đem theo được, chỗ nghỉ
qua đêm, cần người hỗ trợ sinh hoạt cá nhân…
- Chuẩn bị xe lăn và người hỗ trợ cho những người sử
dụng nạng nếu khoảng cách cần phải di chuyển quá xa,
việc đi lại bằng nạng sẽ rất vất vả và mất nhiều thời gian.
Đặc biệt, trong những chuyến dã ngoại thì họ không thể sử
dụng nạng để thoải mái đi tham quan nhiều nơi, nếu có xe
lăn và có người hỗ trợ sẽ giúp họ thuận tiện, thoải mái hơn.
- Lối vào hội trường nơi tổ chức sự kiện có nhiều bậc
thang thì cần phải chuẩn bị đường dốc di động và người hỗ
trợ đẩy xe lăn đúng cách. Cũng cần phải hướng dẫn cách
hỗ trợ và những điều lưu ý trước cho những người hỗ trợ
hiểu rõ. .
- Có nhà vệ sinh cho người đi xe lăn hoặc cửa nhà vệ sinh
phải đủ rộng để xe lăn đi vào. Các chi tiết khác cần chú
ý như: bồn cầu (không phải bàn cầu), bồn rửa mặt, gương
soi… nên được bố trí thấp (ngang tầm với xe lăn) để dễ sử
dụng.
- Khi bố trí chỗ ngồi trong hội trường, cần quan tâm đến
những nội dung sau: phải có đường dốc để xe lăn lên sân
khấu, hành lang giữa các dãy ghế cần đủ rộng cho xe lăn
đi lại (chiều rộng: 90cm tối thiểu), (thông số??) khách mời
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là những người đi xe lăn nên được bố trí ngồi ở những vị
trí thuận tiện cho việc di chuyển trong suốt quá trình sự
kiện diễn ra để không làm ảnh hưởng đến việc theo dõi của
những cá nhân khác.
Có thể tham khảo sơ đồ phía dưới đây.

SÂN KHẤU
WC

WC

EXIT

EXIT

LỐI VÀO CHÍNH
Những ô màu đỏ là vị trí thuận lợi cho người sử dụng
xe lăn, ưu tiên cho những khách mời là người sử dụng xe
lăn ở vị trí gần sân khấu để dễ quan sát. Khu vực tiếp tân
cần bố trí bàn thấp để cho khách sử dụng xe lăn dễ dàng
xác nhận tham dự. Sự chuẩn bị chu đáo thể hiện sự quan
tâm cũng như khả năng tổ chức và bao quát các tình huống
của bạn.
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