Các Câu hỏi Thường gặp
Nhóm AOT Cung cấp những gì?
• Sàng lọc và đánh giá
• Tiếp cận và tham gia
• Giấy giới thiệu và liên kết đến các
chương trình phù hợp của quận và
của cộng đồng chuyên cung cấp
dịch vụ quản lý trường hợp, chăm
sóc sức khỏe tâm thần, quản lý
thuốc, hỗ trợ nhà ở và phục hồi.
Điều gì xảy ra nếu một cá nhân
được giới thiệu không đáp ứng tiêu
chí AOT?
• Các cá nhân không đủ điều kiện
AOT sẽ được giới thiệu các dịch
vụ của quận hoặc của cộng đồng.
Điều gì xảy ra nếu một cá nhân
được giới thiệu đáp ứng tiêu chí
AOT?
• Các cá nhân đủ điều kiện sẽ được
chỉ định Nhóm AOT, nhóm này sẽ
tiếp cận và thu hút cá nhân này
tham gia. Nếu tiếp tục từ chối
tham gia, Nhóm AOT sẽ gửi kiến
nghị đến tòa án để đề nghị điều trị
bắt buộc.
Những khách hàng theo lệnh của
tòa án có bị yêu cầu dùng thuốc
không?
• Không. Tòa án có thể ra lệnh điều
trị, nhưng không thể bắt tuân thủ
dùng thuốc.

Nhóm Trợ giúp Điều trị Ngoại trú
3270 Kerner Blvd. Suite A
San Rafael, CA 94901
Điện thoại: (415) 473-4321
Fax: (415) 532-1789

Trợ giúp
Điều trị
Ngoại trú
(AOT)

LƯU Ý: AOT KHÔNG phải là một Dịch vụ
Hỗ trợ Khủng hoảng. Nếu gặp trường hợp
khẩn cấp về sức khỏe tâm thần - Hãy gọi
911, đến bệnh viện gần nhất hoặc liên hệ
với Nhóm Ứng phó Với Khủng hoảng Lưu
động tại: 415-473-6392, Thứ hai – Thứ bảy,
1 giờ chiều – 9 giờ tối.
Để biết các Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe
Tâm thần hay các Dịch vụ Điều trị Rối loạn
do Sử dụng Dược chất không khẩn cấp Hãy liên hệ với LINE ACCESS tại: (888) 818
-1115

Nếu bạn là người khuyết tật và yêu cầu tài
liệu này ở định dạng thay thế (ví dụ: Chữ
nổi Braille, Chữ in Khổ lớn, Băng từ ghi âm,
CD-ROM), bạn có thể yêu cầu một định
dạng thay thế bằng cách gọi: (415) 4734321(Thoại)/(415) 473-3232 (TTY) hoặc
email:
DisabilityAccess@MarinCounty.org

Để biết thêm thông tin hãy gọi:
(415) 473-4321

Trợ giúp Điều trị Ngoại trú — AOT
là gì?
AOT, còn được gọi là AB 1421 hoặc Luật
Laura, chuyên cung cấp các dịch vụ cho
những cá nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm
trọng và dai dẳng - những người có thể
được hưởng lợi từ việc điều trị, nhưng từ
chối tự nguyện tham gia.
Khi một cá nhân được giới thiệu, nhóm AOT
sẽ cố gắng thu hút họ tham gia các dịch vụ
trên cơ sở tự nguyện. Nếu cá nhân vẫn từ
chối dịch vụ điều trị được khuyến nghị,
Nhóm AOT có thể gửi kiến nghị tới tòa án
kèm một bản kế hoạch và một khuyến nghị
tìm kiếm phương pháp điều trị ngoại trú
không tự nguyện theo lệnh của tòa án.
Những người tham gia sẽ được cung cấp và
được liên kết tới các dịch vụ sức khỏe tâm
thần của cộng đồng do một đội ngũ được
đào tạo đa ngành, chuyên nghiệp và có trình
độ cao cung cấp. Các dịch vụ bao gồm:
Sàng lọc, đánh giá và giấy giới thiệu, quản lý
trường hợp chuyên sâu, tâm thần học, quản
lý thuốc, hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ đạt mục tiêu
phục hồi.

Quá trình Trợ giúp
Điều trị Ngoại trú

Ai đủ điều kiện được AOT?
Người đủ điều kiện phải::
• Từ 18 tuổi trở lên
• Là cư dân của Quận Marin
• Được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần
nghiêm trọng, dẫn đến khó có thể sống
an toàn trong cộng đồng mà không có sự
giám sát.
• Không tuân thủ việc điều trị bệnh tâm
thần dẫn đến:
• Phải vào viện tâm thần hay bị giam hai
lần trở lên trong vòng 36 tháng qua.
HOẶC
• Đe dọa hoặc có những hành động
nghiêm trọng và hành vi bạo lực đối với
chính họ hoặc những người khác trong 48
tháng qua.
Khả năng đủ điều kiện dựa trên tiêu chí
sàng lọc và đánh giá lâm sàng chuyên môn.

Nhóm AOT
Nhận Giấy giới
thiệu

Sàng lọc ban
đầu dành cho
Bên Báo cáo
Đủ điều kiện
& Khả năng
đủ điều kiện

Không đủ điều
kiện được
Nhóm AOT
Tiếp cận

Đủ điều
kiện được
Nhóm AOT
Tiếp cận

Tiếp cận và
Tham gia AOT

Tự nguyện
Chấp nhận
Điều trị

Giấy giới thiệu
Ai có thể giới thiệu?
• Thành viên gia đình trên 18 tuổi (cha mẹ,
vợ/chồng, anh chị em, hoặc con cái)
• Một người trưởng thành mà người bệnh
sống cùng
• Một cơ quan đang cung cấp dịch vụ điều
trị sức khỏe tâm thần cho người bị bệnh
• Bệnh viện cho bệnh nhân nội trú và
ngoại trú
• Một nhà cung cấp dịch vụ điều trị sức
khỏe tâm thần được cấp phép
• Các cơ quan thực thi pháp luật

Cá nhân được
giới thiệu đến
Chương trình
của Quận hoặc
của Cộng đồng

Tiếp tục Từ
chối Điều trị
Tòa án Chấp
nhận Kiến nghị về
AOT

Cá nhân Được
ghi danh vào
Chương trình
Dịch vụ Toàn
diện của BHRS
(Đội ngũ của
IMPACT)

Nhóm AOT Gửi
kiến nghị về
Điều trị Bắt buộc
Tòa án Không
Chấp nhận Kiến
nghị về AOT

Cá nhân được
giới thiệu đến
Chương trình của
Quận hoặc của
Cộng đồng

