Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi cho
Rối Loạn Phổ Tự Kỷ

Hiện tại, SCFHP đài thọ điều trị sức khỏe hành vi (BHT) cho rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Điều trị này bao
gồm phân tích hành vi được áp dụng và các dịch vụ dựa trên bằng chứng khác. Điều này có nghĩa là
dịch vụ đã được xem xét và chứng minh là hiệu quả. Dịch vụ nên phát triển hoặc phục hồi, nhiều nhất có
thể, chức năng hàng ngày của một hội viên bị ASD.
Các dịch vụ BHT phải:
 Các dịch vụ BHT phải:
 Được kê toa bởi bác sĩ hoặc bác sĩ tâm lý được cấp phép; và
 Được phê duyệt bởi Chương Trình; và
 Được cung cấp theo cách thức tuân thủ chương trình điều trị được Chương Trình Của Hội Viên
phê duyệt.
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận được các dịch vụ BHT nếu:
 Quý vị dưới 21 tuổi; và
 Được chẩn đoán mắc ASD; và
 Có những hành vi gây cản trở cuộc sống cộng đồng hoặc cuộc sống ở nhà. Một số ví dụ bao
gồm tức giận, bạo lực, tự gây thương tích, bỏ trốn hoặc gặp khó khăn với kỹ năng sống, chơi
và/hoặc kỹ năng giao tiếp.
Quý vị không đủ điều kiện nhận dịch vụ BHT nếu quý vị:
 Không ổn định về mặt y tế; hoặc
 Cần dịch vụ điều dưỡng hoặc y tế 24 giờ; hoặc
 Chậm phát triển trí tuệ (ICF/ID) và cần những thủ thuật được thực hiện tại bệnh viện hoặc một
cơ sở chăm sóc trung gian.
Nếu hiện tại quý vị đang nhận được các dịch vụ BHT thông qua một Trung Tâm Khu Vực thì trung tâm
này sẽ tiếp tục cung cấp những dịch vụ này đến khi chương trình chuyển tiếp được triển khai. Thông tin
chi tiết sẽ sẵn có tại thời điểm đó.
Quý vị có thể gọi cho SCFHP nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc yêu cầu Nhà Cung Cấp Chăm Sóc
Chính của quý vị tiến hành sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ASD. Quý vị có thể liên lạc một đại diện
phòng Dịch Vụ Hội Viên vào bất kỳ ngày thường nào, 8:30 sáng - 5:00 chiều (trừ ngày lễ), bằng cách gọi
số 1-800-260-2055. TTY/TDD: 1-800-735-2929.
Hội Viên sẽ không mất chi phí cho những dịch vụ này.
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