
Khái niệm chung 
Rối loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là tự kỷ) ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ, cảm nhận, hành động và cư xử với người khác. 
Các dấu hiệu có thể bắt đầu ngay từ vài tháng sau khi sinh. Đến ba tuổi, nhiều trẻ thể hiện các dấu hiệu. Tự kỷ ảnh hưởng 
đến khoảng một trong 100 trẻ em.
Người ta vẫn chưa hiểu rõ tất cả các nguyên nhân, nhưng không có mối liên hệ nào với việc chủng ngừa. Việc điều trị sớm và 
một kế hoạch chăm sóc sau này sẽ giúp hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe của con quý vị. Điều quan trọng là hỗ trợ và chăm sóc 
cho con quý vị từ sớm để ngăn ngừa tình hình diễn biến xấu đi về sau.

Bác sĩ đa khoa của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến nơi chẩn đoán bệnh tự kỷ. Việc này có thể được thực hiện bởi một bác 
sĩ nhi khoa hoặc một bác sĩ tâm lý về phát triển. Sau khi được chẩn đoán, bác sĩ đa khoa của quý vị có thể nói chuyện với 
quý vị về ý nghĩa của điều này đối với con quý vị và gia đình quý vị. Họ có thể cung cấp cho quý vị các công cụ và sự hỗ trợ 
để giúp quý vị tìm hiểu thêm. Việc điều trị sớm cho kết quả lâu dài tốt nhất.
Bác sĩ đa khoa của quý vị cũng có thể kiểm tra sức khỏe của con quý vị. Họ có thể hỗ trợ các vấn đề nào như nếp sinh hoạt về 
giấc ngủ, chế độ ăn uống và thói quen đi vệ sinh. Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến các tổ chức chăm sóc 
sức khỏe cung cấp sự hỗ trợ chuyên sâu cho con quý vị, chẳng hạn như trị liệu chức năng, trị liệu ngôn ngữ và trị liệu vật lý.

Bác sĩ đa khoa của tôi sẽ làm gì trong tương lai? 
Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe và kế hoạch chăm sóc của con quý vị. Họ có 
thể khám cho con quý vị thường xuyên để đảm bảo rằng sức khỏe của trẻ vẫn ổn và điều trị nếu có vấn đề. Họ có thể hợp 
tác với các nhân viên y tế khác và nắm được thông tin về mọi phương pháp điều trị mà con quý vị được nhận. Nếu quý vị cần 
thêm sự trợ giúp hoặc lời khuyên, họ có thể giới thiệu quý vị đến các nhóm hỗ trợ phụ huynh tại địa phương.

Tôi có thể làm gì? 
Làm theo lời khuyên của bác sĩ đa khoa về việc thực hiện các 
xét nghiệm càng sớm càng tốt. Hãy luôn kiên nhẫn với con quý 
vị. Cách trẻ cư xử không phải là lỗi của trẻ và không phải lúc nào 
trẻ cũng có thể kiểm soát được những hành động của mình. Hãy 
chăm sóc sức khỏe của con quý vị.
Hãy nhớ chăm sóc sức khỏe của chính mình nữa. Nếu quý vị gặp khó 
khăn trong việc đối mặt với vấn đề, hãy nói với bác sĩ đa khoa của quý 
vị. Họ có thể giới thiệu quý vị đến một nhóm hỗ trợ tại địa phương hoặc 
giới thiệu quý vị đến dịch vụ tư vấn.
Hãy cho con quý vị và bản thân quý vị thời gian để thích nghi với các kế 
hoạch điều trị và nếp sinh hoạt mới. Hỏi bác sĩ đa khoa của quý vị về 
dịch vụ chăm sóc thay thế (tức là có người đến chăm sóc cho con quý 
vị). Dịch vụ chăm sóc thay thế có thể cho quý vị thời gian nghỉ ngơi.

Có những hỗ trợ nào? 
NDIS  
Các nguồn quỹ của NDIS giúp đỡ những người mắc chứng tự kỷ. Hỏi bác sĩ đa khoa của quý vị để biết thêm thông tin.

Bác sĩ chuyên khoa tư 
Các bác sĩ chuyên khoa tư, được gọi là bác sĩ nhi khoa, cũng là một lựa chọn. Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể chuyển quý vị.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Kênh Sức khỏe Tốt hơn (Better Health Channel) – Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (Autism): betterhealth.vic.gov.au
• Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne (The Royal Children’s Hospital Melbourne) –  

Rối loạn Phổ Tự kỷ: rch.org.au
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Phát hành tháng 8 năm 2022

Tôi có thể nói chuyện với ai để được giúp đỡ?

Con tôi nên gặp những bác sĩ chuyên khoa nào?

Tôi nên gọi ai nếu tôi gặp khó khăn?

Tôi có thể hỏi bác sĩ của 
mình những câu hỏi nào?

Thông tin này dành cho người đã nhận được chẩn đoán từ 
bác sĩ của họ. Thông tin không được thiết kế để dùng cho 
việc chẩn đoán tình trạng bệnh hoặc thay thế cho việc 
chăm sóc y tế lâu dài

Tờ thông tin Danh mục Nguồn lực Y tế 
được xác nhận bởi Ủy ban Cố vấn 
Cộng đồng thuộc Mạng lưới Y tế Cơ 
bản Tây Nam Sydney và các bác sĩ đa 
khoa tại địa phương

Rối loạn Phổ Tự kỷ

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/autism-spectrum-disorder-asd
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Autism_spectrum_disorder/

