
SWSAHTU: 642
VIETNAMESE 

CÁC CHI TIẾT LIÊN LẠC: 

SPEECH PATHOLOGY

Bệnh Viện St. Joseph 

Thông tin cho Bệnh nhân và người Chăm sóc 

Nếu có gì thắc mắc, xin liên lạc Chuyên Viên Chỉnh Ngôn của 
mình: 

Tên: …………………………………. 
Điện thoại liên lạc: (02) 9649 8941 
Từ 8g30 sáng đến 4g30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.1 

BBịịnnhh  VViiệệnn  SStt  JJoosseepphh    

Dưới sự chăm sóc của các Nữ tu của Dịch Vụ Y Tế Từ Thiện 

Một đơn vị của Dịch Vụ Y Tế Vùng Tây Sydney 
1 Được soạn thảo bởi Khoa Chỉnh Ngôn Bịnh viện St Joseph Auburn, và được bảo trợ bởi  

 “Dịch vụ Xuất sắc của Đội Chăm sóc Y tế Đa dạng Vùng Tây Sydney”  
(SWAHS Service of Excellence in Diversity Health Care Team).  

Tháng 12, 2004 
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CÁC DỊCH VỤ CHỈNH NGÔN 
 
Các dịch vụ Chỉnh Ngôn dành cho những người lớn bị trở ngại khi nói 
chuyện và/hoặc khi nuốt, trên cơ sở họ là bịnh nhân nội trú và/hoặc là 
ngoại trú.  Những trở ngại này có thể do nhiều trình trạng gây nên 
chẳng hạn như: 
• đột quỵ 
• chấn thương đầu 
• ung thư 
• lãng trí 
• bịnh nơ-rôn vận động 
• binh đa xơ cứng 
• và bịnh parkinson. 
 
Khoa Chỉnh Ngôn cũng còn có một ‘Phòng Thực Tập Sinh Viên’ để 
sinh viên khoa Chỉnh Ngôn trường đại học được huấn luyện lâm sàng 
dưới sự giám sát chặt chẽ của các Chuyên viên Chỉnh Ngôn đủ tiêu 
chuẩn khả năng. 
 
VAI TRÒ CỦA CHUYÊN VIÊN CHỈNH NGÔN 
 
Chuyên viên Chỉnh Ngôn giúp chữa trị với những suy kém về giao tiếp 
và có thể làm các việc sau: 
 
• Đánh giá chức năng các cơ được dùng khi nói. 
• Thẩm định khả năng diễn đạt, hiểu, đọc hoặc viết của bịnh nhân. 
• Đề ra những cách thế để gia đình có thể giúp bịnh nhân giao tiếp. 
 

 
 

Chuyên viên Chỉnh Ngôn còn thẩm định khả năng nuốt đồ ăn thức 
uống của bịnh nhân và sẽ xem xét: 

 
• Cơ hoạt động ra sao khi nuốt. 
• Khả năng nuốt các loại đồ ăn thức uống có kết cấu đặc khác 

nhau. 

Điều này nhằm giảm nguy cơ đồ ăn và/hoặc thức uống đi sai 
đường lọt vào phổi có thể gây tắc nghẹn và sau cùng dẫn đến 
viêm phổi. 

Tùy vào kết quả thẩm định bịnh nhân có thể được trị liệu để 
giúp bình phục và bù vào những thay đổi trong giao tiếp 
hoặc khả năng nuốt. 

Nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của bịnh nhận 
và/hoặc của người chăm sóc thì sẽ có thông dịch viên. 

• Mức độ hiệu quả của các bài tập nuốt khác nhau. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TRỊ LIỆU 
 

 

 
Việc trị liệu có hiệu quả cao nhất khi: 

• đặt ra các mục tiêu điều trị có thể đạt được 
• đi đầy đủ các buổi hẹn 
• làm đúng theo các đề nghị được đưa ra. 
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