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Bác sĩ gia đình sẽ làm gì ngay bây giờ? 

Bác sĩ gia đình sẽ làm gì trong tương lai? 

Điều này có nghĩa là gì? 
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Bác sĩ gia đình dùng các mốc điểm để theo dõi sự phát triển của con quý vị. Mốc điểm là những kỹ năng và công việc mà trẻ 
có thể làm ở những độ tuổi khác nhau. Ví dụ, mỉm cười lúc được 6 tuần tuổi, hoặc tạo thành các từ ngữ vào khoảng 12 tháng 
tuổi. Các mốc điểm được dựa trên năm lĩnh vực: vận động tinh vi, vận động cơ bản, nói năng, giao tiếp, và nhận thức.
Nếu con quý vị không đáp ứng được một hoặc nhiều mốc điểm này thì có thể có lý do để lo lắng. Đôi khi, các mốc điểm 
không có được có thể là một dấu hiệu của sự rối loạn phát triển.
Lo lắng cho con cái là điều bình thường. Quý vị hãy cố gắng giữ thái độ tích cực, và tiếp tục hỗ trợ cho các nhu cầu của con 
mình. Hiện có rất nhiều sự trợ giúp. Và có một tin vui là việc điều trị sớm có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Bước tiếp theo là tìm ra những gì có thể làm con quý vị chậm phát triển để 
quý vị có thể sắp xếp cách điều trị thích hợp nhất.
Bác sĩ gia đình sẽ:
• Tìm những tình trạng y khoa có thể làm vấn đề bị nặng thêm lên
• Chữa trị các vấn đề hiện có, chẳng hạn như bị chàm (eczema) hoặc viêm 
tai keo (glue ear)
• Kiểm tra là con quý vị đã được chích ngừa đầy đủ
• Sắp xếp các xét nghiệm về tai và mắt
• Giới thiệu quý vị đến một chuyên gia y tế liên ngành để được chữa trị sớm
Các ngành y khoa liên quan
• Bệnh học chỉnh ngôn lo về ngôn ngữ và lời nói
• Vật lý trị liệu lo về việc đi đứng và thăng bằng
• Liệu pháp lao động khi có lo ngại về vấn đề thể chất và giác quan
• Tâm lý học khi có lo ngại về sự nhận thức, giao tiếp xã hội và hành vi
Nếu con quý vị không đáp ứng được nhiều hơn một mốc điểm thì bác sĩ 
gia đình có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ nhi khoa để được thẩm định và 
điều trị.

Quý vị nên thường xuyên gặp bác sĩ gia đình, ngay cả khi quý vị cũng gặp 
chuyên gia y tế liên ngành hoặc bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ gia đình sẽ muốn 
theo dõi sự tiến triển của con quý vị và biết tin tức cập nhật về những gì 
đang xảy ra. Hãy hỏi bác sĩ gia đình về việc nên xin hẹn gặp thường xuyên 
ra sao. 
Trong tương lai, quý vị có thể cần gặp bác sĩ chuyên khoa nếu chưa được 
giới thiệu. Bác sĩ gia đình có thể tư vấn cho quý vị về việc này sau khi thấy sự 
tiến triển của con quý vị.

Năm Lĩnh vực Phát triển 

Kỹ năng vận động tinh vi
Vận động các bắp thịt nhỏ. Đánh máy, 

gài khuy, ăn uống, và cài dây kéo

Kỹ năng vận động cơ bản: 
Các cử động lớn. Bò, chạy và nhảy

Kỹ năng nói:
Gồm có ngôn ngữ, nói năng, nghe và 

làm theo các hướng dẫn

Kỹ năng xã hội: 
Chơi với các trẻ khác, mặc quần áo, đi vệ 

sinh

Kỹ năng nhận thức: 
Giải quyết vấn đề và có các cảm xúc

Hãy nhớ dành thời gian để cũng tự chăm sóc cho mình. Dưới đây là một số trang mạng hữu ích để hỗ 
trợ cho phụ huynh:
HIPPY – hippyaustralia.org.au

Nuôi dạy Con cái  Raising Children – raisingchildren.net.au

Gia đình NSW (Families NSW) – Yêu thương, nói chuyện, hát, đọc, chơi đùa – families.nsw.gov.au

Nguồn Tài nguyên cho Phụ huynh: Resourcing Parents – resourcingparents.nsw.gov.au 

Hỗ trợ cho chính mình 

Các mối Quan ngại về 
việc Phát triển của Trẻ em   

Tờ Thông tin cho Bệnh nhân 
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Hiện có những hỗ trợ nào? 

Các mối Quan ngại về việc 
Phát triển của Trẻ em   

Thẩm định 
Nhóm Điều dưỡng Y tế Gia đình và Trẻ em của Khu vực Y tế Địa phương Tây Nam Sydney (South Western Sydney Local 
Health District Child and Family Health Nursing Team) cung cấp sự sàng lọc miễn phí về phương diện phát triển của trẻ em. 
Nếu cần, nhóm này có thể giới thiệu con quý vị tới Dịch vụ Trẻ em Phát triển (Child Development Service) để được xem xét 
lại về nhi khoa.Quý vị hoặc bác sĩ gia đình có thể giới thiệu tới đây bằng cách gọi điện thoại số 1800 455 511.
Các chương trình can thiệp sớm 
Y tế Cơ bản và Cộng đồng của Khu vực Y tế Địa phương Tây Nam Sydney
(South Western Sydney Local Health District Primary and Community  Health) cung cấp sự thẩm định và can thiệp miễn phí 
cho trẻ em.
• Để gặp nhóm dinh dưỡng, hãy gọi số 4633 4179
• Để gặp nhóm liệu pháp lao động, hãy gọi số 4633 4105
• Để gặp nhóm vật lý trị liệu, hãy gọi số 9780 2899
• Để gặp nhóm tâm lý học, hãy gọi số 8788 4200
• Để gặp nhóm chỉnh ngôn, hãy gọi số 4633 4333

Tôi nên hỏi bác sĩ những gì? 

Có thể không có việc 'chữa trị nhanh chóng' cho con quý vị. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ đúng đắn và can thiệp sớm sủa, quý vị 
có thể tạo ra sự khác biệt trong sự phát triển của con mình.
Cần có thời gian để thẩm định việc chậm phát triển, nhưng quý vị có thể giúp việc này bằng cách:
• Nhận biết sự tăng trưởng của con quý vị
• Theo dõi các thay đổi
• Sắp xếp các kỳ kiểm tra sức khỏe với bác sĩ gia đình
• Sắp xếp việc giới thiệu
• Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ con bằng cách yêu thương và hỗ trợ tình cảm đầy đủ
• Hỗ trợ cho chính bản thân mình, và chăm sóc cho sức khoẻ và hạnh phúc của mình
Là cha mẹ, quý vị cũng có thể tự tới gặp một chuyên gia y tế hoặc bác sĩ nhi khoa. Tuy nhiên, nếu được bác sĩ gia đình giới 
thiệu thì quý vị có thể được Medicare bồi hoàn chi phí. Hãy hỏi bác sĩ gia đình về điều này.

Tôi có thể làm gì? 

Tharawal Aboriginal Medical Service: Dịch vụ Y khoa dân Bản địa Tharawal HKiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho dân Bản 
địa thuộc mọi lứa tuổi. Truy cập tacams.com.au hoặc gọi điện thoại số 4628 4837 để xin hẹn khám sức khoẻ.

Chăm sóc tư nhân  Tới gặp bác sĩ nhi khoa hoặc các chuyên gia y tế liên ngành tư nhân. Hãy hỏi bác sĩ gia đình về các 
khoản tiền bồi hoàn hiện có.

Other services available

Autism Advisory Service
aass.org.au

Autism Spectrum Australia
autismspectrum.org.au

NSW Department of Health – Autism 
Factsheet

health.nsw.gov.au 

Home Interaction Program for Parents 
and Youngsters 

hippyaustralia.org.au 

National Disability Insurance Scheme
ndis.gov.au 

Tờ Thông tin cho Bệnh nhân

Bây giờ tôi có thể làm gì để giúp cho con?

Tôi có thể làm gì để giúp cho con trong tương lai?

Khi nào thì tôi nên xin hẹn gặp nữa?

Tôi có thể mong đợi kết quả nhanh chóng ra sao?

Nếu con tôi bị nặng hơn thì sao?

Thông tin này dành cho người đã 
được bác sĩ chẩn đoán bệnh. Nó 
không được soạn ra để dùng chẩn 
bệnh hoặc để thay thế cho việc 
chăm sóc y tế đang tiếp diễn

 Các tờ thông tin của Danh mục Tài nguyên Y tế (Health 
Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy ban Tư vấn 
Cộng đồng của Mạng lưới Y tế Căn bản Tây Nam Sydney 
(South Western Sydney PHN’s Community Advisory 
Committee) và của các bác sĩ gia đình tại địa phương.


