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Việc thẩm định bởi một bác sĩ tâm thần chuyên về trẻ em và thanh thiếu niên là điều 
nên làm cho những em có vấn đề về cảm xúc và/hoặc hành vi. Hầu hết những vấn đề 
nghiêm trọng về cảm xúc và hành vi cần có một sự thẩm định toàn diện về tâm thần. 
Việc thẩm định toàn diện về tâm thần thường phải mất vài tiếng đồng hồ và có thể phải 
chia ra làm nhiều cuôc̣ heṇ. Với sự cho phép của cha mẹ, những người quan trọng 
khác (như các bác sĩ gia đình, nhân viên nhà trường hoặc người thân khác) có thể 
được liên lạc để cung cấp thêm thông tin. 

Việc thẩm định toàn diện thường dựa trên những điều sau đây: 

 •  Mô tả các vấn đề và các triệu chứng hiện tại 
 •  Thông tin về sức khỏe, tiền sử bệnh tật và điều trị (cả về thể chất và tâm thần), 

bao gồm các loại thuốc hiện tại 
 •  Những điều từng xảy ra về sức khoẻ tổng quát và tâm thần của phụ huynh và 

gia đình   
 •  Thông tin về sự phát triển của trẻ 
 •  Thông tin về các mối quan hê ̣trong trường học và với bạn bè 
 •  Thông tin về các mối quan hệ trong gia đình 
 •  Phỏng vấn trẻ hoặc thanh thiếu niên  
 •  Phỏng vấn cha mẹ/người giám hộ 
 •  Nếu cần thiết, thì cần các kết quả xét nghiệm như xét nghiệm máu, chụp X-

quang, hoặc thẩm định đặc biệt (ví dụ, tâm lý, học hành, và chức năng ngôn 
ngữ) 

 
Bác sĩ tâm thần chuyên về trẻ em và thanh thiếu niên sau đó sẽ đúc kết moị tài liêụ laị 
trong môṭ phần tóm lược. Phần tóm lược này mô tả những vấn đề của trẻ và giải thích 
cho bậc cha mẹ và các em bằng cách mà họ có thể hiểu được. Phần tóm lược này kết 
hợp các phần về sinh học, tâm lý và xã hội của vấn đề với những nhu cầu phát triển, 
những khuyết điểm và ưu điểm của các em và gia đình. 
 
Sẽ có khoảng thời gian được chuẩn bị trước để trả lời những câu hỏi của các bậc cha 
mẹ và của các em. Khi đến những cuộc thẩm định này, cha mẹ thường có nhiều mối 
quan tâm, bao gồm: 
 

• Con tôi có bình thường không? Tôi có bình thường không? Có phải lỗi của tôi 
không? 

 •  Sự lo lắng của tôi có ngớ ngẩn không? 
 •  Quý vị có thể giúp chúng tôi không? Có thể giúp con tôi không? 
 •  Có chuyện gì không ổn? Kết quả chẩn đoán là gì? 
 •  Con tôi có cần làm thêm thẩm định và/hoặc xét nghiệm (y tế, tâm lý, vv) nào 

không? 
 •  Lời khuyên của quý vị là gì? Gia đình có thể giúp đỡ như thế nào? 
 •  Con tôi có cần điều trị không? Tôi có cần điều trị không? 



 •  Chi phí điều trị là bao nhiêu, và sẽ kéo dài bao lâu? 
 
Các bậc cha mẹ thường lo lắng về cách họ sẽ được xem xét trong thời gian thẩm định. 
Bác sĩ tâm thần chuyên về trẻ em và thanh thiếu niên sẽ luôn hỗ trợ và là một người 
cộng tác với gia đình, không phải để phán xét hay đổ lỗi. Họ lắng nghe những mối quan 
tâm và giúp đỡ cho trẻ em/thanh thiếu niên và gia đình xác định mục tiêu của việc thẩm 
định. Cha mẹ nên luôn yêu cầu được giải thích những từ ngữ mà họ không hiểu. 
 
Khi xác định được vấn đề để điều trị, bác sı ̃sẽ đưa ra những đề nghị và lập ra một kế 
hoạch điều trị cụ thể. Những bác sĩ tâm thần chuyên về trẻ em và thanh thiếu niên đã 
được đào tạo và có những kỹ năng đặc biệt trong việc thẩm định tâm thần toàn diện 
cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình. 
 


