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CHƯƠNG 10: GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ (DANH MỤC CÁC THUẬT 
NGỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY) 

 
1. Nét (mặt): tương	tự như biểu	cảm	trên mặt. Cách biểu	đạt	cảm xúc thông qua các cử động và 

trạng	thái	trên khuôn mặt. Ví dụ, mỉm cười, cau mày, nhướn mày để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc 

nheo mắt để thể hiện sự tức giận hoặc thất vọng. 

2. Sặc (danh từ)/bị sặc (động từ): Khi thức ăn hoặc thức uống rơi	 lạc	 sang	phổi thay vì di 

chuyển đúng	xuống	dạ dày. Sặc/bị sặc có thể dẫn là nguyên nhân gây đau ốm,	suy dinh dưỡng, 

mất nước và tử vong. 

3. Loạn thị: Một tật	khúc	xạ	của mắt khiến một người nhìn mọi vật một cách méo mó, không chính 

xác. 

4. Tức sữa: Là khi một hoặc	cả hai bên vú trở nên sưng, cứng và đau khi tuyến sữa tiết	quá	nhiều	

sữa.  

5. Cơn đau bụng (danh từ)/đau bụng (tính từ): Khi trẻ bị đau bụng dữ dội và rất khó dỗ trẻ. 

Tình trạng này thường thấy ở trẻ 0-3 tháng tuổi và nguyên nhân chưa được biết.  

6. Uống một hơi: Trẻ uống nhiều ngụm liên tục và nuốt luôn một mạch không nghỉ.  

7. Tiết chế lại/Sự tiết chế lại: Cách chúng ta giao	lưu,	tương	tác	với người khác để học	cách	trấn	

tĩnh	trở	lại. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, học cách tiết	chế	lại	(trở	nên	bình tĩnh với người khác) 

sẽ giúp trẻ học cách tự lấy lại bình tĩnh (Tự tiết	chế). 

8. Suy giảm thị lực vỏ não (CVI): Là một tổn	thương	trên não bộ gây ảnh hưởng đến khả năng 

thị	 lực	của con người. Tình trạng này không có nghĩa là người đó bị mù; tuy nhiên những gì 

người đó có thể thấy và cách người đó nhìn mọi vật bị méo mó ở	các	mức	độ	khác	nhau	với	mỗi 

người.  

9. Các tín hiệu: các âm thanh, cử động cơ thể và biểu	cảm	trên	mặt mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sử 

dụng để biệu đạt mong muốn và nhu cầu của trẻ với người chăm sóc, bao gồm khi trẻ muốn	ăn, 

thích đùa giỡn, khi đã no hoặc muốn dừng	không	đùa	nữa. 

10. Đảm trách nhiệm vụ nuôi dưỡng trẻ: là khi một	người đảm	nhiệm	chăm sóc các nhu cầu cơ 

bản của trẻ như cho trẻ ăn và uống, và có thể hỗ	trợ	trẻ	trong	sinh	hoạt	hàng ngày như tắm rửa 

và thay tã và cho trẻ	đi vệ sinh.  

11. Giảm	mẫn	cảm	(động	từ/danh	từ):	hành	động	hoặc	hoặc	qui	trình	can	thiệp	để	giúp	người	bị	quá	

mẫn	giảm	bớt	mức	độ	mẫn	cảm	hoặc	phản	ứng	quá	mẫn	với	tác	nhân	gây	mẫn	cảm	nào	đó.	Ví	dụ	

như	một	trẻ	bị	quá	mẫn	và	khó	chịu	khi	bị	chạm	lên	mặt.	Theo	thời	gian,	bảo	mẫu	từ	từ	và	nhẹ	

nhàng	giúp	trẻ	trở	nên	bớt	khó	chịu	hơn	khi	bị	chạm	lên	mặt.		 
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12. Chậm phát triển hoặc thiểu năng: Tình trạng gây tác động	đến trẻ em 0-8 tuổi làm gián 

đoạn khả năng tăng trưởng và phát triển của trẻ theo như mong đợi ở một hoặc nhiều mặt. 

13. Tiến bộ trong ăn uống: Khi người	bảo	mẫu	hỗ	trợ	và	tập	để	trẻ	làm	quen	và	chuyển	sang	ăn	

thức	ăn	có	cấu	trúc	mới	hoặc	uống	thức	uống	sánh	hơn. 

14. Tín hiệu không hợp tác: Là các tín hiệu của	trẻ	cho	thấy	là	trẻ đã no hoặc không muốn	đùa	

nữa	và	cần	nghỉ giải lao giữa bữa ăn/ hoặc dừng	chơi	đùa. 

15. Bú/mút vô tổ chức: Là khi trẻ bú không đều	nhịp,	mất	nhịp	hoặc	bú	kém	trong	khi	ăn.  

16. Tín hiệu hợp tác: là các tín hiệu của trẻ cho thấy trẻ đang đói, thích được	chơi	đùa với người 

khác hoặc đang thích trò đùa giỡn	hiện	tại.  

17. Nắp thanh quản: Là sụn	mô mềm	nằm	ở	đầu	ống	khí	quản	dẫn	tới	phổi. Nó đóng vai trò ngăn 

thức ăn và thức uống đi xuống	trong phổi  

18. Thực quản: là một ống cơ giúp vận	chuyển đồ ăn và thức	uống	từ cổ họng xuống	đến dạ dày. 

19. Bú mẹ hoàn toàn(EB): Khi trẻ chỉ bú sữa mẹ. Trẻ	không	ăn	sữa công thức, thực phẩm bổ sung, 

nước hoặc các loại thực phẩm khác. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ được khuyến nghị cho trẻ 

từ 6 tháng tuổi trở xuống.  

20. Kỹ thuật xoa mặt: là kỹ thuật xoa bóp được sự dụng để hỗ trợ phát triển cơ mặt và cơ miệng 

cho trẻ để kích thích khả năng ăn uống. Sử dụng kỹ thuật này trước bữa	ăn	giúp kéo dãn	và kích 

hoạt	các	cơ	trên	mặt	để	sẳn sàng cho việc	ăn uống.  

21. Chậm lớn (FTT): là khi trẻ “thất bại” trong việc phát triển	và lớn	lên	phù	hợp	với	độ tuổi. Những	

trẻ	này	thường	cần đến	sự	hỗ trợ và tăng cường dinh dưỡng, ví dụ	như	cho	trẻ	ăn	tăng	bữa,	cho	ăn	

đồ	ăn	thức	uống	có	hàm	lượng	calo	cao,	hoặc	cho	ăn	bằng	ống	sông	để	nạp	năng	lượng	và	thúc	đấy	

sự	phát	triển. 

22. Quấy khóc/Khó chịu: là khi trẻ cảm	thấy bực	bội,	khó	chịu	trong	người.	Trẻ	quấy	khóc	thường	

dễ	nổi	cáu	và	rất	khó	để dỗ dành.  

23. Há miệng: là khi trẻ mở	to	miệng để ngậm núm ti. Há miệng rộng sẽ giúp cho trẻ ngoạm	trọn	

núm	vú	để	có	thể	bú tốt hơn.  

24. Chứng trào ngược dạ dày (GER): là khi thức ăn từ dạ dày trào ngược lên cổ họng gây cảm	

giác	đau đớn và khó chịu.  

25. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD): Là một	dạng	bệnh	lý	khi	tình trạng	trào	ngwojf	

dạy	dày	thực	quản	trở	nên	nặng	hơn, khiến	trẻ	bỏ	bú và không tăng cân đều. Trẻ thường hay bị 

nôn trớ và cảm	thấy khó chịu hoặc có biểu	hiện	đói nhưng không muốn ăn.  
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26. Uống ực một hơi: Trẻ uống/hớp một ngụm đầy hoặc uống nhiều ngụm liên tục	không nghỉ. 

27. Chứng tăng động: Khi trẻ có biểu	hiện	phản ứng mạnh mẽ (tăng độ	nhạy cảm) trước	 luồng 

thông tin tiếp	nhận	được	qua	giác	quan. Phản ứng này mạnh hơn mong đợi (quá khích).  

28. Tăng trương lực cơ (Cứng cơ): Trẻ có cơ bắp co cứng chắc 

29. Quá nhạy cảm: Khi trẻ thể hiện phản ứng mạnh mẽ (tăng sự nhạy cảm) trước	luồng thông tin 

tiếp	nhận	được	qua	giác quan. Phản ứng này mạnh hơn mong đợi.  

30. Giảm trương lực cơ (Nhão cơ): Cơ trẻ mềm, yếu  

31. Chứng thiểu động (danh từ/tính từ): Khi trẻ có biệu	hiện	giảm phản ứng (giảm sự nhạy 

cảm) trước luồng thông tin cảm giác. Phản ứng này thường chậm và thấp hơn mong đợi.  

32. Giảm	mẫn	 cảm	 (Dang	 từ/tính	 từ):	Khi một	 người	 thể hiện sự	 chậm	phản ứng (giảm sự nhạy 

cảm) trước luồng thông tin cảm giác. Phản ứng này thường chậm	và	thấp	hơn mong đợi 

33. Ngậm/Đang ngậm: là cách trẻ gắn	miệng	vào	ti	mẹ	để	chuẩn bị bú. Trẻ ngậm núm vú tốt là 

khi miệng trẻ ngoạm	hoàn	toàn	quầng	vú	của mẹ để bú.  

34. Kích thích môi: Là kỹ thuật đặt	đầu	ti	(vú mẹ hoặc núm bình sữa) chạm	vào	môi	 trẻ	để	kích 

thích trẻ sơ sinh ngậm núm ti mẹ hoặc núm bình sữa để	bú.  

35. Đồ vật yêu thích: Là một	thứ	đồ	vật	phù	hợp	với	lứa	tuổi	như	tấm	chăn	hoặc	thú	nhồi	bông	mà	

hết	sức	ý	nghĩa	đối	với	trẻ	loại và nó có thể	giúp trẻ bình tĩnh trở lại. 

36. Trẻ yếu ớt hoặc đa bệnh tật: Là trẻ gặp nhiều mắc nhiều bệnh	 lý	và cần đến	sự chăm sóc 

chuyên sâu và giám sát để duy trì thể	lực	hoặc	ngăn ngừa tình trạng sức	khoẻ xấu đi.  

37. Kế hoạch vận động: là đề	cập	đến	khả năng của một người lập ra kế hoạch và thực hiện các kế 

hoạch đề	ra	từ	đầu	đến	cuối. Ví dụ trẻ quyết định đi uống nước. Trẻ sẽ đưa tay ra, cầm lấy cốc, 

đưa cốc lên miệng, uống một ngụm và nuốt. Khi một người gặp	phải	vấn	đề	 trong	việc	 lên kế 

hoạch vận động, việc	thực	hiện	hết	các	bước	này	của họ thường là chậm hoặc không chính xác 

hoặc không có hệ thống.  

38. Sử dụng miệng: là khi trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ cầm	đồ	chơi	đưa	lên	miệng để khám phá đồ vật 

đó. Sử dụng miệng là kỹ năng điển hình để phát triển kỹ năng ăn và trò chuyện ở trẻ.  

39. Chậm phát triển thần kinh: Các dạng	khuyết tật hoặc rối loạn thường	xuất	phát	từ các vấn đề 

về não bộ và hệ thần kinh điều	truyền	dẫn	thông	tin	để	khiển	hoạt	động	của	các bộ phận trên cơ 

thể. Tình trạng	này	dẫn đến các khó khăn ở	một	hay	một	loạt	các	mặt phát triển. Ví dụ: rối	loạn	

phổ	tự	kỷ,	bại não, thiểu	năng	trí	tuệ, tăng động/ giảm	tập	trung, khiếm thị, khiếm thính.   
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40. Rối loạn thần kinh cơ: Có nhiều	thể	bệnh	lý	gây tác động	đến	chức năng hoạt động của các cơ 

bắp trong cơ thể. 

41. Tế bào thần kinh: Các tế bào trong cơ thể tạo nên hệ thống thần kinh  

42. Bú chơi, không để nạp dưỡng chất (NNS): là khi trẻ bú mẹ để tìm kiếm	cảm	giác dễ	chịu	

chứ không bú mẹ để nạp	dưỡng chất. 

43. Bú để nạp dinh dưỡng (NS): Là khi trẻ	bú	mẹ	để	uống	sữa	vào	để	nạp	dưỡng	chất. 

44. Chăm sóc tối ưu:  Là khi người bảo	mẫu	thực	hiện	chăm	sóc	trẻ	để	vừa	đáp ứng các nhu cầu 

hằng ngày của trẻ và vừa thường xuyên mang đến cho trẻ	sự	quan	tâm,	âu	yếm	và	tình	yêu	thương. 

45. Kỹ năng cử động miệng: Các cử	động	ở	khoang	miệng	bao gồm má, môi, lưỡi và hàm. Kỹ 

năng này bao gồm cả	sức	mạnh,	khả năng kiểm soát, phối hợp của giữa	các cử	động này trong ăn 

uống	và nói năng.  

46. Bú/Mút có tổ chức: Là khi trẻ cho thấy	sự phối hợp nhịp nhàng và đều	nhịp	khi bú.  

47. Các loại núm ti chỉnh nha: Là các loại núm bình sữa và núm ti giả được thiết	kế	vừa vặn trong 

miệng trẻ và gần	tương	đồng	với	ti	mẹ.  

48. Bị quá khích/Sự quá khích: Là khi một người biểu	đạt	trạng	thái	cảm	xúc	thái	quá	trước	một	

trải	nghiệm	hoặc	tác	nhân	tác	động	lên	giác	quan	nào	đó	một	cách	bất	bình	thường.	Ví	dụ	như	một	

trẻ	có	thể	trở	nên	quá	khích	khi	và	tỏ	ra	bực	bội	khi	căn	phòng	quá	ồn	ào	và	đông	đúc,	hỗn	độn	và	

ầm	ĩ. 

49. Điều chỉnh tốc độ/Kỹ thuật điều tiết tốc độ: Là  kỹ thuật dùng để	điều	chỉnh	chậm	lại	tốc độ 

ăn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi cho trẻ	bú bình, người bảo	mẫu	sẽ	dùng	kỹ	thuật	này	để	điều	

khiển	trẻ	bú hoặc	cho	nghỉ	giải	lao	một	chút	nhằm	giảm	chậm	tốc	độ	bú	của	trẻ. Đối với trẻ lớn, 

người bảo	mẫu	sẽ	đút	cho	trẻ	từng	thìa	hoặc	uống	từng	ngụm		chậm	rãi	và	phù	hợp	với	khả	năng	

kiểm	soát	và	xử	lý	của	trẻ.  

50. Hầu họng: Là cổ họng. 

51. Điều tiết/điều chỉnh (danh từ/động từ): Là một kỹ năng phát triển cần thiết ở trẻ đặc biệt 

trong việc ăn uống và tương tác. Là khả năng tự điều chỉnh và lấy	lại	bình tĩnh ở trẻ. 

52. Phản xạ bản năng: Là phản	xạ	xoay đầu sang bên khi có gì đó chạm	vào	môi và má. 

53. Nhai đều: Là cách nhai đã trở	nên	thuần	thục khi đó xương	hàm di chuyển theo chuyển động 

quay (tròn) để nhai các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau.   
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54. Tự xúc ăn: Là quá trình tự đút ăn bằng cách bốc	tay, cầm	và	xúc	ăn	bằng	vật	dụng	dùng ăn uống 

và cốc. Đây là qui trình được thiết lập, sắp xếp và đưa đồ ăn, thức uống từ trong đĩa, chén hoặc 

cốc lên miệng.  

55. Điều chỉnh bản thân/Tự điều chỉnh: Là cách trẻ tự lấy	lại	bình tĩnh. Trẻ sẽ	biết	cách tự điều	

chỉnh	khi đã học được cách tiết	chế	(trở nên bình tĩnh với người khác). 

56. Liệu pháp da kề da/liệu pháp ấp Kangaroo: Là phương pháp người mẹ hoặc người cha bế 

trẻ áp vào ngực trần của mình để giúp trẻ thích nghi dần	với	môi trường sống	bên	ngoài.  

57. Vòm hầu: Là phần hàm ếch	bên	trên	vòm miệng. 

58. Các loại bình sữa chuyên dụng: Là các loại bình sữa được	thiết	kế	đặc biệt phù hợp	với trẻ 

sinh non hoặc trẻ khuyết tật sứt môi/ hở hàm ếch. 

59. Khớp thái dương (TMJ): Là khớp gắn	kết	hàm dưới với hộp sọ và là điểm	tựa	cho	cử	động	hàm	

khi	ăn, uống, nói chuyện. Khớp này nằm hai bên rìa khuôn mặt, gần	với	tai và hàm trên.  

60. Chất làm đặc: Là các chất khi chế	vào	thức	ăn	sẽ	làm thay đổi độ đặc và tốc độ chảy của đồ ăn 

và thức uống. 

61. Khí quản: Là ống dẫn	khí đến phổi. 

62. Giảm phản ứng/giảm khả năng cảm nhận: Khi một	người	không có hoặc	 ít	 có	phản	ứng 

trước	tác	nhân	tác	động	lên	giác quan hoặc	trải	nghiệm, thấp	hơn	mong đợi. Ví dụ khi trẻ đập 

đầu vào bàn nhưng không hề	có biểu hiện đau đớn hoặc khó chịu nào. Giảm	phản	ứng	là tình 

trạng	trẻ hầu	như	không	nhận	được	trải	nghiệm	và	tương	tác	nào	tác	động	vào	giác	quan	và	dẫn	

đến	tình	trạng	chậm	phát	triển	và	chậm	trong	tương	tác. 
 

 



 

 

 


