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Câu hỏi

Làm cách nào để giúp con tôi mắc chứng rối loạn phổ tự 
kỷ (ASD) tham gia các cuộc thăm khám telehealth?

Trả lời
Telehealth hay thăm khám telehealth có thể là một công cụ hữu ích trong 
quá trình chăm sóc sức khỏe con quý vị. Vì địa điểm thăm khám và trị liệu 
thường xuyên có thể nằm xa nơi làm việc và trường học, nên việc sử dụng 
video hoặc điện thoại để thăm khám có thể là một cách hữu ích và thuận tiện 
bởi quý vị có thể đăng ký từ bất kỳ đâu. Tuy nhiên nên nhớ rằng giống như 
một số trẻ không thích đến phòng khám của bác sĩ, thậm chí có thể còn khó 
hơn để yêu cầu một đứa trẻ ngồi yên và nói chuyện trong một cuộc hẹn thăm 
khám telehealth. 

Việc chuẩn bị trước có thể giúp con quý vị tham gia dễ dàng hơn và giúp cho buổi thăm khám diễn ra suôn sẻ. Sau đây là một 
số mẹo:

Chuẩn bị cho con quý vị tham gia buổi thăm khám telehealth qua video
• Hãy để trẻ mang theo đồ chơi yêu thích, thú nhồi bông, sách, tranh ảnh, hoạt động hoặc các vật dụng khác để trẻ có thể 

cho bác sĩ xem trong buổi thăm khám. 
• Cho trẻ biết trước những gì có thể diễn ra. Telehealth là điều mới mẻ đối với hầu hết chúng ta và việc biết trước điều gì 

sẽ xảy ra có thể hữu ích. 
• Nói với trẻ rằng chúng sẽ nhìn thấy bác sĩ trên màn hình máy tính hoặc điện thoại.
• Giải thích rằng trẻ có thể nói chuyện và cho bác sĩ xem các thứ giống như khi gặp mặt trực tiếp.
• Hãy thử sử dụng các công cụ như Social Stories (Câu chuyện ví dụ) hoặc Visual Schedules (Lịch trình trực quan) hoặc 

bảng đơn giản trước/sau để giúp con quý vị biết điều gì sẽ xảy ra trong một buổi thăm khám telehealth. Hãy hỏi xem bác 
sĩ có sẵn những công cụ này hoặc công cụ nào khác không.

Nếu quý vị không có máy tính, điện thoại thông minh hoặc Internet để thăm khám qua video, hãy cho bác sĩ biết. Quý vị có 
thể sử dụng điện thoại thông thường.

Hình thức thăm khám telehealth cũng cho phép con quý vị tham gia toàn bộ hoặc một phần thời gian trong khi chúng vui 
chơi hoặc thư giãn. Trao đổi với bác sĩ nhi khoa để biết bác sĩ muốn con quý vị tham gia những phần nào và khi nào con quý vị 
có thể nghỉ. Chia sẻ với bác sĩ nhi khoa về những cách giao tiếp mà quý vị thấy hiệu quả đối với con quý vị!

Chuẩn bị bản thân và không gian cho buổi thăm khám
• Nếu có thể, hãy đăng nhập vào chương trình telehealth trước cuộc hẹn để đảm bảo chương trình hoạt động tốt. Nhân 

viên phòng khám nhi khoa cũng có thể sẵn sàng hỗ trợ quý vị.
• Kiểm tra kỹ thiết bị bao gồm camera, micrô và kết nối internet để đảm bảo hoạt động và sẵn sàng khi đến giờ hẹn. 
• Nếu quý vị hoặc con quý vị cần người hỗ trợ trong quá trình thăm khám, hãy gọi cho phòng khám để yêu cầu dịch vụ 

thông dịch hoặc hỗ trợ giao tiếp.  
• Hãy suy nghĩ trước về nơi quý vị muốn cùng ngồi với con quý vị để cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin y tế với bác sĩ. 
• Hãy giữ an toàn. Đừng vừa lái xe vừa tham gia cuộc thăm khám telehealth. Nếu quý vị đang ở trong xe, hãy dừng và đỗ xe 



và quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ một cách an toàn. 
• Cuộc hẹn này cũng giống như tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ, vì vậy hãy đảm bảo có con quý vị đi cùng vì đó là cuộc hẹn 

với trẻ. 
• Hãy ghi lại những câu chuyện hoặc ví dụ về sự tiến bộ của con quý vị để chia sẻ và chuẩn bị sẵn các câu hỏi của quý vị.
• Kết nối với nhóm bác sĩ gia đình hoặc các bác sĩ chuyên khoa của con quý vị. Tốt nhất là quý vị và con quý vị nên đi khám 

cùng một bác sĩ thường xuyên, người hiểu con quý vị và biết rõ nhu cầu của trẻ. 

Quyết định điều gì tốt nhất cho con quý vị
Trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nên được thăm khám bác sĩ thường xuyên. Bác sĩ sẽ cần thường xuyên kiểm tra về các chủ đề 
quan trọng như trường học, bạn bè, tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu, các mối quan tâm về hành vi và sức khỏe. Những 
lần thăm khám này giúp quý vị, con quý vị và bác sĩ nhi khoa cùng nhau đưa ra quyết định. Điều này sẽ xây dựng mối quan hệ 
tin cậy để hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con quý vị.

Điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ nhi khoa về cách quý vị và con quý vị muốn được thăm khám y tế. Điều này sẽ 
giúp quý vị quyết định thời điểm thích hợp để thăm khám trực tiếp hoặc thăm khám telehealth. Hãy nói về các vấn đề an toàn 
(dịch bệnh COVID-19, trẻ có thể lang thang hay chạy trốn), nhu cầu khám sức khỏe thể chất, các dấu hiệu quan trọng, chi phí 
liên quan đến việc đi lại hoặc bỏ lỡ công việc và các hoàn cảnh cá nhân khác. 

Quý vị và bác sĩ nhi khoa có thể phối hợp để đảm bảo thực hiện thành công các buổi thăm khám telehealth cũng như để 
hướng dẫn con quý vị trong cả các buổi thăm khám trực tiếp và từ xa. 

Làm cách nào để giúp con tôi mắc chứng rối loạn phổ 
tự kỷ (ASD) tham gia các cuộc thăm khám telehealth?
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