
Bản Đồ Chăm Sóc
Việc chăm sóc cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe đặc biệt (CYSHCN) có thể thách thức 
công tác phối hợp do sự phức tạp của hệ thống và sự tham 
gia của nhiều dịch vụ và nhà cung cấp. Các gia đình thường 
có trách nhiệm: 

• đặt lịch hẹn
• đưa trẻ đến các cuộc hẹn và buổi chữa trị
• mua thuốc theo đơn
• giải quyết các vấn đề về bảo hiểm và tìm cách chi trả 

cho các khoản bảo hiểm không thanh toán
• phục vụ trẻ như một y tá dự phòng tại nhà

Những công việc này có thể tiêu tốn nhiều thời gian và 
khiến cho mọi người cảm thấy kiệt sức, đặc biệt khi họ vẫn 
phải thực hiện các công việc trong nhà và duy trì việc làm.

Bản đồ chăm sóc là một công cụ trực quan lấy gia đình 
làm trung tâm, minh họa mạng lưới chăm sóc CYSHCN, 
bao gồm các hệ thống y tế, giáo dục và các hệ thống hỗ 
trợ khác. (Xem ví dụ ở trang 2.) Bản đồ giúp quý vị dễ hình 
dung các dịch vụ, liên kết và sự kết nối mật thiết dành cho 
trẻ em và người trẻ có những vấn đề sức khỏe phức tạp. Nó 
cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết có thể được sử 
dụng để hiểu giá trị của:

• làm việc cùng nhau để đáp ứng nhu cầu một cách 
hiệu quả nhất, 

• giải quyết các rào cản, và 
• thúc đẩy các dịch vụ đang diễn ra.

Lần đầu tiên, Cristin Lind tạo nên một bản đồ chăm sóc khi 
cô được yêu cầu giải thích những vấn đề liên quan đến việc 
nuôi dạy đứa con có nhu cầu đặc biệt của mình.  Các gia 
đình tạo bản đồ chăm sóc và sử dụng nó để định hướng 
cho các cuộc thảo luận với các nhà cung cấp để trao đổi về 
các ảnh hưởng tới trẻ và gia đình. Một bản đồ chăm sóc nên 
được thiết kế một cách có ý nghĩa với từng gia đình. Các 
gia đình có thể tạo một bản đồ chăm sóc trùng nhau khi có 
nhiều hơn một đứa trẻ trong nhà cần đến sự chăm sóc đặc 
biệt. 

Quý vị có thể sử dụng bản đồ chăm sóc để bắt đầu cuộc trò 
chuyện với các nhà cung cấp, giáo viên và các cơ quan cộng 
đồng để giúp họ hiểu về thời gian tăng thêm và các áp lực 
liên quan đến việc nuôi dạy một đứa trẻ có nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe đặc biệt. Các gia đình có thể cần phải giảm 
hoặc dừng làm việc, điều này có thể tạo ra những thách 
thức về tài chính, gia tăng căng thẳng trong các mối quan 
hệ và/hoặc khiến các nhu cầu cơ bản không được đáp ứng.

Bản đồ chăm sóc là một công cụ có khả năng tác động tích 
cực đến việc hình thành các kết quả cho cá nhân và gia 
đình họ.

Kidspiration (xem Tài liệu ở Trang 2) và các ứng dụng hoặc 
mẫu lập bản đồ khái niệm khác có thể được sử dụng để tạo 
bản đồ chăm sóc bằng công nghệ.
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Bản Đồ Chăm Sóc có thể được sử dụng 
như một công cụ để:

 Æ Sắp xếp và duy trì các dịch vụ
 Æ Ưu tiên
 Æ Xác định và tránh các trùng lặp và lỗ 
hổng

 Æ Phối hợp chăm sóc và lập Kế Hoạch 
Chăm Sóc

 Æ Xác định các giới thiệu tiềm năng 
 Æ Chuẩn bị cho tương lai và quá trình 
chuyển đổi

 Æ Vận động và giáo dục những người khác 

! Lời khuyên: Quý vị nên tạo bản đồ 
chăm sóc có ý nghĩa với mình và dễ 
dàng cập nhật khi có các thay đổi.
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Được sử dụng với sự cho phép của Cristin Lind, http://www.cristinlind.com.  
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