
Công cụ đánh giá thị lực của Autism Speaks ATN/AIR-P 
Người mắc chứng tự kỷ có thể gặp khó khăn với những trải nghiệm mới, bao gồm các lần thăm khám y tế. 
Một trong những trải nghiệm đó là khi họ đến phòng khám mắt để đánh giá thị lực do quá trình khám mắt 
có thể gây khó chịu cho người bệnh quá nhạy cảm với thông tin cảm giác đầu vào. Do không được thực 
hiện thường xuyên, các lần thăm khám lặp đi lặp lại không thúc đẩy quá trình giải mẫn cảm. Video Bài 
kiểm tra thị lực với người mắc chứng tự kỷ và các câu chuyện tình huống xã hội kèm theo sẽ hướng 
dẫn phụ huynh và người chăm sóc trẻ trong các lần thăm khám với bác sĩ nhãn khoa và quá trình kiểm tra 
thị lực đầy đủ. Những công cụ này cũng hỗ trợ quá trình chuẩn bị để các lần thăm khám y tế được thực 
hiện suôn sẻ, hiệu quả và người bệnh không cảm thấy lo lắng.

Video này cũng phù hợp với các bác sĩ nhãn khoa ít có kinh nghiệm làm việc với bệnh tự kỷ. Các phương 
pháp kiểm tra được sử dụng ở đây có thể hơi khác so với các phương pháp chăm sóc tiêu chuẩn hiện tại: 
các phương pháp này được đề xuất với những bệnh nhân nhạy cảm và không thích ứng được với một số 
cảm giác trên bề mặt của mắt hoặc xung quanh khuôn mặt.

Nhấp vào liên kết bên dưới để xem video:

http://www.autismspeaks.org/science/find-resources-programs/autism-
treatment-network/tools-you-can-use/atn-air-p-tools-successful-vision-

exams

Bộ dụng cụ được tài trợ bởi thỏa thuận hợp tác UA3 MC 11054 thông qua Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Cơ quan 
Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế, Chương trình Nghiên cứu Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em 

https://www.youtube.com/watch?v=r6j1dzaKDxI
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/vision_exam_social_narrative.pdf
http://www.autismspeaks.org/science/find-resources-programs/autism-treatment-network/tools-you-can-use/atn-air-p-tools-successful-vision-exams
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