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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN  

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Chúng tôi ghi tên dưới đây: 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi  

công tác 
Chức danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ(%) 

đóng góp 

vào việc 

tạo ra 

sáng kiến 

1 
Đàm Thị 

Kim Nga 
15/4/1985 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Chuyên viên 

Tâm lý 

Thạc sĩ 

Tâm lý 

lâm sàng 

50% 

2 
Lê Thị Bạch 

Lê 
02/01/1979 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

50% 

Là nhóm tác giả đề nghị công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến: 

1. Tên giải pháp 

Xây dựng hệ thống theo dõi sự tương tác phối hợp điều trị giữa gia đình bệnh 

nhân và cơ sở trị liệu cho các bệnh nhân đang can thiệp tại Khoa Tâm thần Trẻ 

em - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp  

Khoa Tâm thần Trẻ em. 

3. Lĩnh vực áp dụng 

Tâm lý và phục hồi chức năng.  

4. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu tiên hoặc áp dụng thử 

Từ tháng 3 năm 2022 đến nay. 

5. Mô tả giải pháp 

5.1 Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp 

Trong thời gian qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa Tâm  



 
 

thần Trẻ em ngày một nhiều với các tình trạng bệnh lý ngày một phức tạp. Việc 

tư vấn và trị liệu cho trẻ em có những vấn đề khác nhau như: Chậm nói, tăng động 

giảm chú ý, tự kỷ, chậm phát triển tâm thần… tại khoa đã sử dụng nhiều phương 

pháp tư vấn, can thiệp và trị liệu cho bệnh nhân. Và dù có sử dụng phương pháp 

can thiệp nào thì chúng tôi nhận thấy đều cần thiết có sự tham gia của gia đình 

bệnh nhân vào trong quá trình trị liệu. Gia đình là một nhân tố rất quan trọng 

trong môi trường gần nhất của trẻ, mọi thành viên trong gia đình đều tiếp xúc với 

trẻ hàng ngày, kích thích sự phát triển về mọi mặt của trẻ đặc biệt là ngôn ngữ và 

kỹ năng nhận biết về môi trường xung quanh trẻ. Gia đình là nơi hiểu trẻ nhất, đặc 

biệt là những nhu cầu riêng biệt của trẻ. những thành viên trong gia đình chính là 

người dầu tiên có thể tạo cơ hội giúp trẻ hình thành các quan hệ xã hội. Cách sống 

và cách tổ chức cuộc sống trong gia đình tốt sẽ khuyến khích, nuôi dưỡng sự phát 

triển những tính cách tích cực ở trẻ. 

Quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung, việc phối hợp giữa cha mẹ và 

nhà trị liệu là vô cùng quan trọng. Đối với trẻ em có rối loạn trong quá trình phát 

triển sự tham gia của cha mẹ vào quá trình can thiệp và giáo dục các con ngày 

càng quan trọng hơn và ngày càng được đề cao hơn. Không thể phủ nhận được 

vai trò của cha mẹ trong việc cung cấp những thông tin về trẻ tại môi trường gia 

đình và cộng đồng, cũng không thể phủ nhận vai trò của cha mẹ trong can thiệp 

sớm và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ như khâu phát hiện điểm 

mạnh, nhu cầu của trẻ, đặt mục tiêu, lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch… 

Mặc dù các cơ sở can thiệp đều quan tâm đến sự tham gia của gia đình vào 

các chương trình can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ, nhưng việc khuyến khích, 

động viên cha mẹ và các thành viên trong gia đình tích cực tham gia quá trình này 

là việc làm không dễ dàng. Do điều kiện sống, nhiều cha mẹ có thể tham gia rất 

tích cực, nhưng một số cha mẹ khác lại tham gia một cách thụ động, miễn cưỡng 

vào quá trình ra các quyết định giáo dục cho trẻ. Rõ ràng, việc các bậc cha mẹ hợp 

tác với cơ sở trị liệu ở nhiều mức độ khác nhau, cũng chính vì đó sẽ có những kết 

quả khác nhau. 



 
 

Đây là một cách mà thời gian qua chúng tôi đã làm với gia đình và thấy được 

kết quả của nó, tuy nhiên chỉ mới được vận dụng một cách chưa mang tính chuyên 

nghiệp cao, chưa có hệ thống rõ ràng nhưng cũng đem lại một số hiệu quả đáng 

kể bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như gia đình có thể không theo sát được 

hoàn toàn các bài học hằng ngày của con, không nhìn thấy được sự phát triển 

những mốc nhỏ của con, chưa có một sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - cơ sở 

trị liệu…. để ngày càng phát triển, chuyên nhiệp hóa cơ sở điều trị của mình.  

Chúng tôi nhận thấy cần phải xây dựng một hệ thống chuyện nghiệp hơn, cụ thể 

hơn, rõ ràng hơn. 

Chính vì vậy, xây dựng hệ thống theo dõi sự tương tác phối hợp điều trị giữa 

gia đình bệnh nhân và cơ sở trị liệu cho các bệnh nhân đang được can thiệp tại 

khoa Tâm thần trẻ em nhằm khắc phục những hạn chế và đạt những mục tiêu trên 

là một việc rất cần thiết và hữu ích trong quá trình can thiệp bệnh nhân 

5.2. Nội dung giải pháp 

5.2.1. Mục tiêu 

Hướng tới xây dựng một hệ thống trị liệu để nhằm đạt được những mục đích 

sau:  

- Tăng tường tác, xây dựng mối quan hệ trị liệu tốt giữa nhà trị liệu và gia 

đình. 

- Hướng dẫn gia đình phối hợp, tham gia tích cực vào quá trình điều trị. 

- Hoàn thiện quy trình và nâng cao chất lượng can thiệp. 

- Nâng cao chất lượng sống và giúp cho trẻ nhanh chóng phục hồi. 

5.2.2. Quy trình thực hiện 

5.2.2.1. Các nội dung 

- Bệnh nhân vào khoa được đánh giá bằng thang Denver II xem mức độ phát 

triển của bệnh nhân hiện tại (quan sát trên bệnh nhân, phỏng vấn gia đình) kết hợp 

với sự đánh giá chẩn đoán của bác sĩ. 

- Mục đích chính của Test Denver II là nhằm đánh giá mức độ phát triển tâm 

lý - vận động ở trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 6 tuổi và giúp phát hiện sớm những tình 



 
 

trạng chậm phát triển ngay từ trong giai đoạn 6 năm đầu đời, từ đó có những biện 

pháp can thiệp kịp thời. 

Test Denver II còn được dùng để so sánh sự phát triển của trẻ ở các lĩnh vực 

trên với các trẻ khác ở cùng độ tuổi. 

Test kiểm tra một cách khá toàn diện sự phát triển của trẻ, tập trung vào 4 

lĩnh vực: 

* Lĩnh vực cá nhân -  xã hội: đánh giá khả năng nhận biết bản thân, chăm 

sóc bản thân và thiết lập quan hệ tương tác với người khác. 

* Lĩnh vực vận động tinh tế - thích ứng: đánh giá khả năng vận động khéo 

léo của đôi tay và khả năng quan sát tinh tế của đôi mắt. 

* Lĩnh vực ngôn ngữ: đánh giá khả năng lắng nghe và đáp ứng với âm thanh, 

khả năng phát âm, và sau cùng là khả năng phát triển ngôn ngữ (nghe hiểu và nói). 

* Lĩnh vực vận động thô: đánh giá khả năng phát triển các vận động toàn 

thân và khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

- Đánh giá lại sau mỗi đợt điều trị bằng thang đo Denver II. 

5.2.2.2. Cách thực hiện 

- Đánh giá bệnh nhân qua thang Denver II (quan sát bệnh nhân, phỏng vấn 

gia đình kết hợp với sự đánh giá của bác sĩ). 

- Trao đổi kết quả đánh giá và thảo luận thống nhất kế hoạch trị liệu với gia 

đình. 

- Lập hệ thống tương tác với gia đình thông qua Zalo (gửi bảng kế hoạch và 

kết quả hàng tuần qua zalo). 

- Gửi kết quả đánh giá và kế hoạch trị liệu về nhà cho gia đình bệnh nhân 

vào (lần 1 vào tuần đầu nhập viên và các lần tiếp theo sẽ là thứ 6 hàng tuần - hình 

thành cuốn sổ liên lạc). 

- Nhận phản hồi của gia đình bệnh nhân vào sáng thứ 2 hàng tuần (bảng đánh 

giá hàng tuần, bảng đánh giá sự hài lòng). 

- Họp nhóm trị liệu vào chiều thứ 2 hàng tuần (nhóm trị liệu bàn về kế hoạch 

trị liệu của 1 ca). 

 



 
 

- Đánh giá lại bằng thang Denver II sau mỗi đợt điều trị. 

6. Một số kết quả hình ảnh của sáng kiến 

 

6.1. Trả kết quả đánh giá bệnh nhân qua thang Denver II 

- Họ tên bệnh nhân:                       

- Họ và tên bố (mẹ) bệnh nhân: 

- Số điện thoại liên hệ: 

- Ngày tháng năm sinh (tuổi): 

- Ngày đánh giá: 

- Kết quả đánh giá các lĩnh vực phát triển ở thời điểm hiện tại: 

* Cá nhân - xã hội:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

*Vận động tinh tế - thích ứng:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

*Ngôn ngữ: 

 .................................................................................................................................  



 
 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

*Vận động thô:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

* Quan sát trẻ trong phòng test và thu thập thông tin từ bố mẹ 

* Điểm mạnh: 

* Điểm yếu: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.2. Báo cáo định hình ca với gia đình bệnh nhân 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

6.3. Kết quả đánh giá hàng tuần kế hoạch can thiệp và kết quả của nhà 

trị liệu 

 

 

 



 
 

 



 
 

6.4. Kết quả đánh giá hàng tuần của gia đình bệnh nhân 

         Làm được (+)                

 Lúc làm được lúc không làm được (+-)               

 Không làm được (-) 

Lĩnh vực Mục tiêu 
Các bước 

thực hiện 

Theo dõi 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Cá nhân và  

xã hội 

1 

1        

2        

3        

2 

1        

2        

3        

3 

1        

2        

3        

Vận động tinh 

tế và thích ứng 

1 

1        

2        

3        

2 

1        

2        

3        

3 

1        

2        

3        

 

Lĩnh vực  

ngôn ngữ 

1 

1        

2        

3        

2 
1        

2        



 
 

3        

3 

1        

2        

3        

 

Vận động thô 

1 

1        

2        

3        

2 

1        

2        

3        

3 

1        

2        

3        

 

 



 
 

6.5. Khả năng áp dụng của giải pháp 

Vì đây là một sáng kiến có ý nghĩa thực tế, chuyên nghiệp, hữu ích, dễ làm, 

ít tốn kém về kinh tế nên có thể áp dụng rộng rãi ở các bệnh viện, các trung tâm 

can thiệp trẻ đặc biệt, các trường mầm non bình thường cũng áp dung tốt 

7.  Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng giải pháp 

- Xây dựng được mối quan hệ trị liệu tích cực giữa gia đình và cơ sở trị liệu. 

- Thấy được sự tiến triển của bệnh nhân. 

- Kế hoạch trị liệu được lên rõ ràng giúp nhà trị liệu và gia đình có thể can 

thiệp và đánh giá cụ thể. 

- Gia đình và nhà trị liệu nhìn thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của trẻ đẻ từ 

đó có thể lập kế hoạch trị liệu phù hợp mang lại hiệu quả tối ưu nhất. 

- Nâng cao tính chuyên nghiệp hóa trong quá trình trị liệu. 

- Từ đó có thể nâng cao kết quả trị liệu. 

- Gia đình tin cậy, hài lòng hơn vào quá trình trị liệu. 

8. Những thông tin cần được bảo mật 

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự 

thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Trên đây là giải pháp xây dựng hệ thống theo dõi sự tương tác phối hợp điều 

trị giữa gia đình bệnh nhân và cơ sở trị liệu cho các bệnh nhân đang can thiệp tại 

Khoa Tâm thần Trẻ em - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

 

 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị nơi 

giải pháp được áp dụng 

 

 

 

BS. Lâm Tứ Trung 

Người nộp đơn/Đại diện những 

người nộp đơn 

 

 

 

Đàm Thị Kim Nga 

 

 


