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Tờ thông n
Rối Loạn Phổ Tự Kỷ Các Đánh Giá tại Tiểu Bang Tây Úc
Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (ASD) là gì?
Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (ASD), còn có tên gọi khác là Tự Kỷ, là một khuyết tật suốt đời về sự phát triển ảnh hưởng đến cách một người giao
ếp và hiểu những người khác. Rối Loạn Phổ Tự Kỷ cũng ảnh hưởng đến cách người mắc bệnh nhận thức về thế giới xung quanh họ. Sử
dụng từ ‘phổ’ vì mặc dù những người bị tự kỷ khác có chung một số khó khăn, nhưng bệnh trạng của họ sẽ ảnh hưởng đến họ theo các
cách khác nhau.

Ai tham gia vào các đánh giá ASD?
Tại ểu bang Tây Úc, một nhóm đa ngành giàu kinh nghiệm được yêu cầu ến hành một cuộc đánh giá về Rối Loạn Phổ Tự Kỷ cho các cá
nhân. Độ tuổi của cá nhân quyết định các chuyên gia nào được yêu cầu tham gia vào việc đánh giá:

Trẻ em (tối đa 12 tuổi)
• Bác Sĩ Nhi Đồng
• Bác Sĩ Bệnh Học Ngôn Ngữ
• Nhà Tâm Lý Học

Thanh thiếu niên (12-17 tuổi)
• Nhà Tâm Lý Học
• Bác Sĩ Nhi/Bác Sĩ Tâm Thân
• Bác Sĩ Bệnh Học Ngôn Ngữ (nếu cần)

Người lớn (từ 18 tuổi trở lên)
• Nhà Tâm Lý Học
• Bác Sĩ Tâm Thần

Sau khi đã hoàn thành các đánh giá, các chuyên gia tham gia thông báo những phát hiện của họ với các thành viên khác của nhóm đánh
giá và đi đến một quyết định chung về chẩn đoán phù hợp nhất cho cá nhân đó.

Nơi nhận chẩn đoán
Bước đầu ên của quý vị là làm một cuộc hẹn với bác sĩ đa khoa (GP) của quý vị, người này sẽ viết giấy giới thiệu thích hợp cho quý vị.
Đối với trẻ em, Bác Sĩ Nhi Đồng có thể giới thiệu đứa trẻ đến Ủy Ban Dịch Vụ dành cho Người Khuyết Tật hoặc Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em
tại địa phương để được đánh giá theo diện công, tuy nhiên thường sẽ phải chờ lâu hơn. Nếu không, gia đình có thể lựa chọn đánh giá
theo diện tư bằng cách đóng một lệ phí. Đối với người lớn, chỉ có đánh giá theo diện tư mà thôi.
Có thể m thấy danh sách những người đánh giá công và tư trên trang mạng Diễn Đàn Các Bác Sĩ Chẩn Đoán Bệnh Tiểu Bang Tây Úc
(WAADF) www.waadf.org.au

Chi phí chẩn đoán là bao nhiêu?
Đánh giá chẩn đoán ến hành qua hệ thống công hiện được cung cấp miễn phí cho các gia đình. Chi phí của (các) đánh giá theo diện tư sẽ tùy
vào các lệ phí của từng bác sĩ. Các Gia Đình/Cá Nhân lựa chọn đánh giá tư có thể thu hồi lại một số chi phí qua sự hoàn ền từ Medicare.

Điều gì xảy ra sau khi chẩn đoán?
Khi đã hoàn thành đánh giá chẩn đoán, nhóm đánh giá sẽ liên lạc với gia đình/cá nhân để thảo luận về các phát hiện của họ. Các
khuyến nghị về biện pháp can thiệp và hỗ trợ sẽ được thực hiện liên quan đến việc chẩn đoán Rối Loạn Phổ Tự Kỷ hoặc bất kỳ chẩn
đoán nào khác có thể được thực hiện. Nếu có thể, các báo cáo chẩn đoán sẽ được chuyển đến Ủy Ban Dịch Vụ dành cho Người
Khuyết Tật (DSC). Quyết định về việc cá nhân có đáp ứng đủ điều kiện để được nhận các dịch vụ do DSC tài trợ hay không sẽ được đưa
ra. DSC sẽ tư vấn cho các gia đình/cá nhân về những dịch vụ mà các gia đình/cá nhân có thể ếp cận. Hãy liên lạc với DSC theo
số 08 9426 9200.
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