
 
 
 
 

 

Thông tin về việc Masshealth chi trả cho dịch vụ ABA 
Tháng 3, 2016 

Giới thiệu 

Phương pháp ứng dụng hành vi (ABA) là một trong những phương pháp được đề xuất thường 
xuyên cho các cá nhân mắc hội chứng tự kỷ. Bắt đầu từ năm 2011, Bang Massachussetts ban 

hành luật yêu cầu bảo hiểm tư phải chi trả cho các dịch vụ ABA được biết là ARICA. Sau khi luật 
Omnibus Autism được ban hành vào năm 2014, thì từ năm 2015, Masshealth bắt đầu chi trả cho 

các dịch vụ ABA. 

Các câu hỏi thường gặp: 
Ai sẽ hội đủ điều kiện? 
Dịch vụ ABA sẽ được cung cấp cho trẻ em dưới 21 tuổi có chẩn đoán với hội chứng tự kỷ có bảo hiểm 
Masshealth Standard hoặc Masshealth Commonhealth; và cho trẻ em dưới 19 tuổi có bảo hiểm 
MassHealth Family Assistance.  

Làm thế nào để tiếp cận được dịch vụ này? 
Bác sĩ của trẻ (thường là bác sĩ nhi chuyên về phát triển, bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm lí) đề xuất dịch vụ 
ABA cho trẻ. Gia đình tìm các nhà cung cấp dịch vụ ABA nằm trong các tổ chức Masshealth Managed 
Care (MCE). Tùy thuộc vào MCE, dịch vụ ABA có thể được cung cấp theo chương trình khác theo 
bảng bên dưới:  
Managed Care Entity (MCE) ABA được chi trả bởi: 

Mass Behavioral Health Partnership (MBHP) Mass Behavioral Health Partnership (MBHP) 

Health New England (HNE) Mass Behavioral Health Partnership (MBHP) 

BMCHP Beacon Health Options 

Fallon Community Health Plan Beacon Health Options 

Neighborhood Health Plan (NHP) Beacon Health Options 

Tufts Health Public Plans Tufts Health Public Plans 

Nhà cung cấp dịch vụ xin ủy quyền về dịch vụ ABA từ Masshealth sau đó họ sẽ làm đánh giá ban đầu 
và thiết kế kế hoạch trị liệu cho trẻ.   

Quá trình này mất bao lâu? 
Thời gian để tiếp cận dịch vụ tùy thuộc vào việc có tìm được nhà cung cấp dịch vụ hay không; và thời 
gian mà nhà cung cấp dịch vụ cần để hoàn tất đánh giá ban đầu cũng như nhận được ủy quyền chi trả 
cho kế hoạch trị liệu. Bạn nên hỏi các nhà cung cấp dịch vụ để biết được họ mất bao nhiêu thời gian 
làm thủ tục trước khi họ có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ. 

Liệu có giới hạn về việc chi trả không? 
Việc chi trả dịch vụ này tùy thuộc vào tiêu chuẩn cần thiết về mặt y khoa. Không có hạn chế về số tiền 
hàng năm hay giới hạn về dịch vụ.  

Vậy các nhóm sinh hoạt tăng cường kĩ năng giao tiếp xã hội có được chi trả không? 
Có, nếu dựa vào tiêu chuẩn cần thiết về mặt y khoa. 
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Con tôi nhận ABA qua chương trình can thiệp sớm EI - chúng có đủ điều kiện để hưởng dịch vụ 
ABA qua Masshealth không? 
Trẻ nhận dịch vụ về hành vi tại nhà hoặc các dịch vụ tương tự như ABA trong chương trình can thiệp 
sớm EI vẫn đủ điều kiện để hưởng dịch vụ này nếu các em hội đủ tiêu chuẩn cần thiết về mặt y khoa 
và cần mức độ dịch vụ can thiệp cao hơn so với những gì EI hiện tại có thể cung cấp. 

Con tôi nhận dịch vụ ABA qua chương trình can thiệp sớm (EI) – chuyện gì xảy ra khi con tôi 
tròn 3 tuổi?  
Nếu con bạn đang nhận dịch vụ ABA qua chương trình EI, Masshealth sẽ chi trả dịch vụ ABA sau khi 
các em tròn 3 tuổi nếu các em hội đủ tiêu chuẩn cần thiết về mặt y khoa. Chúng tôi đề nghị bạn làm 
việc với đội ngũ dạy ABA cho con bạn càng sớm càng tốt để đảm bảo là dịch vụ ABA được tiếp tục sau 
khi các em tròn 3 tuổi. 

Tôi có bảo hiểm tư, nhưng không chi trả cho dịch vụ ABA.  Tôi có thể xin được dịch vụ ABA 
qua Masshealth không? 
Có, nếu là con bạn có bảo hiểm Masshealth (thường là Masshealth Commonhealth hoặc Masshealth 
Standard). Bạn có thể liên hệ với trung tâm của chúng tôi để có thêm thông tin về CommonHealth và 
cách xin loại bảo hiểm này. 

Tôi có bảo hiểm tư và Commonhealth. Liệu Masshealth có chi trả tiền co-pays cho dịch vụ ABA 
không? 
Masshealth sẽ chi trả tiền co-pays cho dịch vụ ABA, nhưng nhà cung cấp dịch vụ ABA phải là người 
nộp đơn yêu cầu chi trả. Masshealth sẽ chi trả số tiền co-pays mà bảo hiểm tư không chi trả ngay cả 
khi nhà cung cấp dịch vụ không nằm trong mạng lưới của MBHP. Tuy nhiên, đối với các nhà cung cấp 
dịch vụ mà không nằm trong mạng lưới của MBHP, họ cần phải được Masshealth đồng ý chi theo từng 
ca riêng biệt hoặc có thỏa thuận với Masshealth về việc chi trả dịch vụ nằm ngoài mạng lưới của họ. 
Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ ABA  để có thêm thông tin hoặc liên hệ với 
chúng tôi nếu bạn cần được giúp đỡ thêm. 

Tôi mua bảo hiểm qua Health Connector mà chi trả dịch vụ ABA. Vậy tôi có nên hủy chương 
trình bảo hiểm này không?  Không. Bạn không cần phải hủy chương trình bảo hiểm qua Connector.  
Tuy nhiên, việc hủy chương trình bảo hiểm qua Connector và xin dịch vụ ABA của Masshealth là do 
lựa chọn của bạn. 

Vậy các dịch vụ giáo dục trên IEP của con tôi bị ảnh hưởng ra sao? 
Việc chi trả này không ảnh hưởng gì đến các dịch vụ trên IEP của con bạn.  

Vậy tôi có thể xin vào chương trình Autism Waiver không? 
Gia đình có con dưới 9 tuổi có Masshealth có thể xin chương trình Autism Waiver của DDS.  Trẻ  nhận 
được các dịch vụ của chương trình Autism waiver vẫn có thể nhận được dịch vụ ABA của Masshealth, 
miễn là các dịch vụ này không giống với dịch vụ do waiver cung cấp.   

Tôi là nhà trị liệu ABA và muốn cung cấp dịch vụ qua Masshealth. Tôi nên làm gì? 
Các nhà cung cấp dịch vụ nên liên hệ với các đơn vị Managed Care Entities quản lí dịch vụ ABA của 
Masshealth gồm MBHP, Beacon Health Options, and Tufts Health Public Plans. Để có thêm thông tin hoặc cần 

được giúp đỡ, vui lòng liên hệ với trung tâm của chúng tôi. 
 
Để có thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chuyên gia thông tin ở số 774-455-4056 hoặc e-mail cho chúng tôi theo 
địa chỉ info@disabilityinfo.org. Để có thông tin mới nhất, vui lòng vào trang web của chúng tôi 
http://www.disabilityinfo.org      Cập nhật tháng 4, 2016 
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