
ĐIỀU TRỊ SỚM TẬT NÓI LẮP  
Chương Trình Lidcombe 

Tài liệu hướng dẫn Trị liệu chương trình Lidcombe có 
thể tải qua trang mạng của “Australian Stuttering 
Research Centre”. Hướng dẫn này rất hữu ích cho 
bạn và Chuyên Viên chỉnh ngôn để chắc rằng sự điều 
trị đang được thực hiện đúng cách. 

Như với tất cả các chương trình sức khỏe, điều đầu 
tiên và quan trọng là tìm chuyên viên chỉnh ngôn nào 
sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện chương trình 
Lidcombe. Tất nhiên, bạn cần gặp chuyên viên nào 
thực sự có kinh nghiệm với phương pháp điều trị này.  
Đây là điều bạn có thể thảo luận với chuyên viên 
chỉnh ngôn bạn đang chọn lựa. 

Tập đoàn giảng viên chương trình Lidcombe cung 
cấp huấn luyện trên thế giới mổi năm đến hàng trăm 
Chuyên Viên chỉnh ngôn. Bạn có thể nhận được lời 
khuyên về các Chuyên Viên chỉnh ngôn nơi gần bạn 
nhất và đã qua sự đào tạo này. Liên hệ với các tập 
đòan bằng cách gởi điện thư cho các huấn luyện viên 
nào gần nhất với bạn. Địa chỉ điện thư cho tất cả  
thành viên tâp đoàn được liệt kê tại trang mạng liên 
kết dưới đây.  
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Chuyên viên chỉnh ngôn sẽ cố vấn bạn nếu con em 
bạn cần được trị liệu và khi nào bắt đầu. Chương 
trình Lidcombe đã được thử nghiệm để điều trị cho trẻ 
em nói lắp trước tuổi đi học và chương trình này 
được ũng hộ trên thế giới. 

Phụ Huynh áp dụng chương trình trị liệu Lidcombe 
bằng cách nhẹ nhàng khuyến khích trẻ em trong tình 
huống nói chuyện hàng ngày mà không nói lắp, và đo 
lường mức độ nghiêm trọng nói lắp của con em mỗi 
ngày. Điều quan trọng của sự trị liệu là được sự 
hướng dẫn từ chuyên viên chỉnh ngôn. 

Thới gian trung bình cho sự giảm nói lắp hoặc không 
còn nói lắp khoảng bốn tháng. Tuy nhiên, đó chỉ là 
một mức trung bình và có thể mất nhiều thời gian hơn 
hoặc ít hơn. 

Chuyên viên chỉnh ngôn sẽ hướng dẫn phụ huynh 
làm thế nào đề thực hiện chương trình Lidcombe và 
để bảo đảm rằng bạn làm đúng phương pháp. Bạn sẽ 
gặp chuyên viên chỉnh ngôn tại phòng khám mỗi tuần. 

Một phần quan trọng nhất trong sự điều trị là con bạn 
thích thú làm việc đó. 

Sau khi sự nói lắp của con bạn giảm bớt hoặc không 
còn nữa, một phần quan trọng khác của chương trình 
Lidcombe bắt đầu. Đây được gọi là sự bảo dưỡng. 

Bạn sẽ phải thỉnh thỏang gặp chuyên viên chỉnh ngôn 
trong vòng một năm. Trong những tháng đó, chuyên 
viên chỉnh ngôn sẽ hướng dẫn những gì bạn cần làm 
đề đảm bảo tật nói lắp không tái xuất hiện. Bạn cần 
phải tiếp tục điều trị trong thời gian bảo dưỡng này, 
mặc dù không nhiều như trước.    

 

Thời gian tốt nhất để trị liệu cho trẻ em nói lắp là từ 3 
đến 5 tuổi, thích hợp nhất là một năm trước khi các 
em bắt đầu đi đến trường. Chương trình Lidcombe 
nhằm đề trị liệu tật nói lắp cho trẻ em ở lứa tuổi này 
cung cắp bởi các chuyên viên Chỉnh Ngôn. Tùy theo 
bạn sống ở quốc gia nào, chuyên viên chỉnh ngôn còn 
được gọi là Chuyên Viên ngôn ngữ hoặc Chuyên Viên 
trị liệu về ngôn ngữ. 

Có những trẻ em tự động hết nói lắp trong thời gian  
trước tuổi đi học. Nhưng điều này cũng không có 
nghĩa là bạn không cần tìm tư vấn hoặc trị liệu. 

Điều rất bình thường cho phụ huynh có những câu hỏi 
về sự nói lắp về con em mình và tìm đến tư vấn thích 
hợp để biết phải làm gì. Chúng ta không thể nào biết 
trước được con của bạn sẽ phục hồi mà không cần 
điều trị nhưng vẫn bình phục, nên nếu con bạn bắt 
đầu nói lắp, đề nghị bạn nên tìm chuyên viên chỉnh 
ngôn đề được tư vấn càng sớm càng tốt.      


