
 

 

  

Quỹ YangGuang cho người chăm 

sóc vết thương bỏng 
 

Hiệp hội quỹ phúc lợi xã hội Ánh Dương  



Tự 

Hội quỹ Ánh Dương được thành lập năm 1981, sau 10 năm(1991), trung tâm 

Ánh Dương  chuyên trách phục hồi chức năng vết thương bỏng đầu tiên được thành 

lập  tại Đài Loan. Từ đó, do nhu cầu được chăm sóc của người bị thương, trung tâm 

mở rộng phục vụ ra toàn quốc, không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn về phục 

hồi chức năng, phục vụ các ca bỏng nặng  như sự kiện nổ khí ga ngày 1 tháng 8, sự 

kiện cháy nổ tại công viên Tân Bắc năm 2015, đồng hành cùng vượt qua đoạn đường 

dài trị liệu cho tới khi hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần, cho tới nay đã phục vụ trên 

hai vạn ca bỏng và dung nhan bị tổn thương do bỏng.  Phúc vụ toàn diện cả về thể 

chất, tinh thần, chức năng xã hội, bảo vệ tôn nghiêm và nhân quyền cho người bị 

thương.  

Người bị bỏng từ khi ra khỏi phòng cấp cứu, vết thương phục hồi cho tới khi vết 

sẹo liền hoàn toàn cần khoảng một tới hai năm, trong thời gian này cần sự kiên nhẫn 

tận tình chăm sóc vết thương, cần làm phục hồi chức năng một cách liên tục và ổn 

định mới không để lại di chứng, phục hồi tới mức tốt nhất có thể để trở lại với cuộc 

sống bình thường. Do vậy Ánh Dương đặc biệt xuất bản “sách hướng dẫn chăm sóc vết 

bỏng”, nội dung bao gồm chăm sóc, phục hồi tâm sinh lý, hỗ trợ từ xã hội, giúp đỡ 

việc làm Vân Vân, giúp người bị thương và người nhà khi có nhu cầu có thể vận dụng, 

cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống.  

Sau cùng, đại diện cho Ánh Dương gửi lời chúc phúc tới mọi người, cũng hi vọng 

thông qua đội ngũ chuyên nghiệp Ánh Dương sẽ đồng hành và hỗ trợ người bị bỏng 

cùng người nhà vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi lại sức khoẻ, hướng tới năng 

lượng mặt trời. 

 

 

Hiệp hội quỹ phúc lợi xã hội Ánh Dương   

                                                            Tổng sự trưởng 

Yang Duan yong 



  

Mục lục 

Chương một: Nhận biết vết thương bỏng 

Chương hai:Trị liệu vết thương bỏng 

Chương ba: Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bị bỏng 

Chương bốn: Điều tiết tâm lý và động viên người bị thương 

Chương năm: Công việc chuẩn bị cho người bị thương trở lại với công việc 

Chương sáu: Mạng lưới tài nguyên hỗ trợ bỏng. 



Câu chuyện về Ánh Dương 

Dân quốc năm 69, một cuốn sách do người bị bỏng viết “Kẻ Sợ Ánh Sáng Mặt 

Trời”, dãi bày câu chuyện về người bị huỷ hoại dung nhan do bỏng, sống trong góc 

khuất bóng tối, gặm nhấm sự đau đớn và sống qua ngày. Cuốn sách bộc lộ quãng 

đường mà những đau khổ, trắc trở, chua cay, và cả những nước mắt, vấp ngã đứng 

lên của người bị huỷ hoại dung nhan phải trải qua. Cuốn sách sau khi xuất bản, không 

những làm nhiều người đọc thương xót mà còn nhận được nhiều phản hồi rộng rãi từ 

xã hội, từ đó cất lên tiếng chuông hưởng ứng kêu gọi hỗ trợ từ nhiều nghành, thành 

lập “Hành động từ thiện Ánh Dương”. Một mặt phát động quyên góp từ những người 

nhiệt tâm, mặt khác khám chữa bệnh miễn phí cho những người bị bỏng có nhu cầu.  

 “Hội quỹ văn giáo Ánh Dương” chính thức thành lập vào năm quốc tế khuyết tật, dân 

quốc ngày hai tám tháng mười hai năm bảy mươi, sau tám năm hoạt động, cải thành 

“Quỹ phúc lợi xã hội Ánh Dương”, hi vọng thông qua năng lượng, sự quan tâm của 

xã hội và sự phục vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ người bị bỏng và biến dạng do bỏng đi 

qua những năm tháng phục hồi vất vả nhất. 

Thành lập hội Ánh Dương đến nay đã hơn ba mươi năm, với sự phục vụ chuyên 

nghiệp, từng bước giúp người bị bỏng và biến dạng do bỏng phục hồi toàn diện, 

những năm qua đã xây dựng lên nền tảng phục vụ vững chắc. Trong những năm gần 

đây, bệnh nhân bị tổn thương miệng (khối u ác tính trên mặt) cũng đã được liệt kê 

vào đối tượng phục vụ, để nhiều người bị tổn thương dung nhan do bỏng và gia đình 

họ có thể được phục vụ tốt nhất và được nhìn lại ánh sáng mặt trời. 

  



Người được điều trị chia sẻ 

Cảm tạ sự giúp đỡ của Ánh Dương. 

                          Nguồn: Người bị bỏng   Trần Từ Ân 

 

Tai nạn làm cuộc đời tôi chỉ còn đen trắng 

Trước khi tai nạn xảy ra, tôi là một thành viên trong Câu lạc bộ Lions của Quận 

300B. Mọi thứ đều suôn sẻ và gia đình rất hạnh phúc. Tôi chưa từng chuẩn bị tâm lý 

cho một tai nạn ngoài ý muốn. Vào chiều ngày 6 tháng 1 năm 96, một tai nạn bất 

ngờ xảy đến làm cho cuộc sống của tôi vốn dĩ đầy sắc màu nay chỉ còn đen và trắng, 

trở thành một sự thay đổi lớn. Trong quá trình làm việc, tôi đã bị một cú chập điện 

cao thế 22,8KV bốc cháy, toàn bộ cơ thể bốc cháy và được đưa đến Bệnh viện Chang 

Geng để cấp cứu. Sau đó, tôi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và bắt đầu 

quá trình điều trị kéo dài. Vợ tôi kể lại lúc đó bác sỹ nói tôi không còn sống được bao 

lâu, nhưng cảm ơn người nhà và bệnh viện  đã không bỏ cuộc để tôi bây giờ có thể 

ở đây chia sẻ với mọi người quãng đường chống trọi với bệnh tật. (Sau đây là lời kể 

lại của vợ tôi, vì lúc đó tôi không còn ý thức) 

 

Cuộc chống trọi với thần chết 

Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đêm đầu tiên, vợ tôi đợi ở bên ngoài 

không dám dời đi, bệnh viên liên hệ cho vợ tôi ký giấy đồng ý mổ cấp cứu, vì chân 

tôi sưng to như chân voi, máu không lưu thông được nên chân trái tôi bị cắt một vết 

dài như rãnh cống. Đêm thứ hai vợ tôi lại bị thông báo gấp tôi cần mổ chân phải 

nhưng do chân quá sưng, chẩn đoán 55%, nặng cấp độ 2-3, bắt đầu phẫu thuật cắt 

liên tục (phải cắt bỏ những chỗ thịt bị hư thối nếu không sẽ bị hoại tử máu). Khi đó 



chỉ có thể cắt da đầu để bù vào chỗ vết thương bị mất da, 10 ngày có thể lấy da đầu 

một lần, cứ như vậy tôi hôn mê qua 40 ngày, trong 40 ngày này, phẫu thuật cắt xén 

tới 10 lần. Khi đó tôi mất ý thức, tối 17 tháng 2 đêm giao thừa vợ và con tôi tới bệnh 

viên đón giao thừa cùng tôi, từ đêm đó tôi bắt đầu tỉnh một chút, những ngày sau 

đó vẫn tiếp tục phẫu thuật trồng da, khoảng hai tháng sau, một ngày vợ tôi nói với 

tôi “anh có đồng ý dùng 2 đến 3 năm làm phục hồi chức năng để đổi lại quãng đời 

hai, ba mươi năm còn lại không”, tôi nói tôi đồng ý, vợ tôi nói vậy thì chỉ có hiệp hội 

quỹ YangGuang có thể giúp đỡ, ở Đài Loan không có tổ chức nào phục vụ chăm sóc 

vết bỏng, chỉ có hội quỹ YangGuang có thể chăm sóc phục hồi cho bệnh nhân bỏng, 

thế nên khi đó tôi quyết định tới YangGuang để điều trị phục hồi. 

 

Nhẫn nhịn đau đớn, kiên nhẫn điều trị phục hồi 

Thực tế thì phục hồi chức năng có phân thời kỳ hoàng kim, cho nên được ở 

phòng chăm sóc tăng cường khoảng 70 ngày, chân và tay trái tôi giống như chân b

ò, bàn tay sưng vù, các ngày thứ hai tới thứ sáu từ sáng tới chiều đều có bác sỹ phục 

hồi chức năng giúp tôi làm xoa bóp, phục hồi chức năng rất vất vả, rất đau, đôi lúc 

còn muốn từ bỏ. Không đi lại được và đứng cũng không vững, ngày nào vợ tôi cũng 

ép tôi thực hiện ngồi xuống xe lăn rồi vịn xe lăn đứng lên, bởi vì rất đau nên tôi 

thường nổi cáu với vợ, bây giờ nghĩ lại thấy thật là không nên, khi đó chỉ muốn mau 

chóng ra viện tới YangGuang làm phục hồi chức năng. Tôi ở phòng chăm sóc tăng 

cường ở viện Chang Geng 110 ngày, phẫu thuật 23 lần, ngày 26 tháng 4 tôi ra viện 

và đến thẳng YangGuang bắt đầu những tháng ngày điều trị đài đằng đẵng. 

     Lúc đầu tôi và vợ chuyển tới YangGuang ở, lúc đó tôi không tự mình mặc quần 



áo, đi dép được, không tự cởi quần được nên đến đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ, 

ngoài vợ tôi, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới trung tâm YangGuang trong một thời gian 

ngắn đã luyện cho tôi cách tự mặc quân áo, tự đi dép và một vài việc mà sau khi bị 

thương tôi không tự làm được, thế nên sau khi vợ tôi ở đó một tháng thì có thể về 

nhà để tôi ở lại YangGuang. Chúng tôi ở Xin Dian ngày nào cũng phải bắt xe đi đến 

đường Nan Jing Dong làm phục hồi chức năng, tôi không đi lại được phải dùng gậy 

bốn chân hỗ trợ, đi taxi không ngồi ghế sau được mà phải ngồi lên ghế trước, người 

điều trị của tôi là thầy Trương, đặt làm dụng 

 

Ánh Dương hỗ trợ vượt qua khó khăn kinh tế 

Ngoài ra, còn một áp lực khác nữa đó là gia đình tôi gặp vấn đề về kinh tế, công 

ty sập rồi, vợ cũng vì chăm sóc cho tôi mà không đi làm được nữa. Buổi trưa một 

ngày nào đó tháng 5, vợ tôi chỉ mua có một hộp cơm nói là thời tiết nóng quá không 

có khẩu vị, tôi thật vô ý không biết trên người vợ không còn một đồng, sau đấy thông 

qua một nhân viên của Ánh Dương giúp chúng tôi tìm được nguồn hỗ trợ tạm thời. 

Quá trình làm phục hồi chức năng thật đau đớn và vất vả, ngày nào cũng gấp tay 

buộc băng, vết thương lại nứt da chảy máu, đôi khi trắc trở lắm, nhưng nghĩ đến bác 

sỹ của Ánh Dương, bác sỹ tâm lý, bác sỹ phục hồi chức năng và vợ tôi chăm sóc tôi 

nhiều quá, thế nên cho dù có khổ tới đâu, cắn răng cũng phải vượt qua. Cứ như thế 

đoạn đường phục hồi của tôi đã trải qua một năm rưỡi, cám ơn quỹ hội đã giúp tôi 

đối mặt lại với xã hội, thấy lại ánh nắng mặt trời, cũng cho tôi cơ hội ít nhiều giúp đỡ 

được những người bị bỏng khác. 

 Vụ tai nạn bất ngờ làm cuộc đời tôi thay đổi rất nhiều, biết cho đi tình yêu thương, 



quan tâm những người gặp rủi ro, không còn ích kỷ, không xem nặng những việc lớn 

bé. Tôi bây giờ trên cơ thể vẫn còn nhiều vết thương cần phẫu thuật ghép da, trước 

kia làm công trình thủy điện, bây giờ không thể trở lại với công việc cũ được nữa, vì 

cuộc sống, phải đi thi bằng cấp, chứng chỉ đăng ký hành nghề, tôi làm tài xế taxi tạm 

thời. Hai đứa con tôi cũng lên địa học rồi, chính phủ hỗ trợ học phí nên tôi cũng giảm  

bớt được ghánh nặng, lái xe sống tiết kiệm cộng thêm con cái cũng đi làm gia sư 

kiếm thêm, cũng gọi là sống được qua ngày, con đường phục hồi chức năng là cả 

chặng đường dài phải đi, có người còn mất vài năm phẫu thuật trồng da, làm phục 

hồi chức năng không thể có một công việc ổn định được. 

 

Gặp được Ánh Dương thật tốt 

Sau cùng tôi nhất định phải nói là, đơn vị quỹ hội Ánh Dương này, ngoài giúp 

chúng tôi phục hồi chức năng, còn giúp tôi tìm việc làm, giúp người bị bỏng có thể 

kiếm tiền, có thể tiếp tục sống. Quỹ hội giúp đỡ vô vàn những người bị bỏng đứng 

dậy, trở lại với đoàn người trong xã hội, tôi là người được  quỹ hội giúp đỡ, thế nên 

gặp được Ánh Dương thật tốt, cám ơn quỹ Ánh Dương. Chúng tôi yêu bạn. 

 

  



Nội dung phục vụ tại Ánh Dương 

Mỗi một người được phục vụ tại Ánh Dương, chúng tôi sẽ tuỳ theo nhu cầu 

khác nhau của từng người, do đội nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp cùng họp và 

đưa ra kế hoạch chăm sóc riêng cho từng người để đáp ứng được nhu cầu của từng 

cá thể khác nhau. 

Nội dung phục vụ chủ yếu như sau: 

 

Mục lục Nội dung Chú thích 

Bổ trợ 

kinh tế 

Để người bị bỏng khỏi cần phiền não, dốc toàn 

tâm sức giúp người bị bỏng phục hồi tâm lý, hỗ 

trợ điều trị, phục hồi chức năng, hỗ trợ trang thiết 

bị, cuộc sống, giao thông và dinh dưỡng 

Bảng bổ trợ chi 

tiết 

Phục hồi 

sinh lý 

Do chuyên gia trị liệu đưa ra kiến nghị phục hồi 

chức năng cho người bị bỏng và ung thư miệng, 

hỗ trợ khống chế sẹo, vận động trị liệu, áo áp suất 

trị liệu và các hạng mục phục vụ khác. 

 

Phục hồi 

hình 

tượng 

Thông qua thăm hỏi bằng cá nhân hoặc đoàn thể, 

dạy cho người bị huỷ dung nhan cách ăn mặc 

trang điểm, các kỹ năng về màu sắc quần áo, phối 

hợp động viên tâm lý và rèn luyện kỹ năng giao 

tiếp, làm tăng hình tượng vẻ ngoài tự tin sáng 

sủa. 

 

Tư vấn 

tâm lý 

Bác sỹ tâm lý chuyên nghiệp sẽ trị liệu tâm lý 

thông qua game trẻ em, trò chuyện với cá nhân, 

hoạt động âm nhạc hoặc luyện viết theo đoàn đội, 

giáo dục thân chức, các cuộc trò chuyện chia sẻ 

cho người nhà, hỗ trợ người bị bỏng phục hồi tự 

tin. 

 

Tư vấn 

học tập 

 

Tổ chức các buổi hoạt động tuyên truyền và quan 

tâm trường học, cuộc trò chuyện, và phát học 

bổng hỗ trợ định kỳ, hỗ trợ các các bé bị bỏng 

thích nghi trở lại với trường học nỗ lực học tập. 

 

Tư vấn 

việc làm 

Tư vấn cho người bị bỏng và huỷ dung nhan tìm 

việc làm, chuẩn bị trước khi đi làm và giới thiệu 

việc làm, hỗ trợ rèn luyện nâng cao kỹ năng làm 

 



việc để có thể thuận lợi trở về với môi trường làm 

việc, sớm tự lực cánh sinh, trở về với xã hội. 

Phục vụ 

chỗ ở 

Người bị bỏng nặng sau khi xuất viện, nếu không 

có sự động viên của gia đình hoặc gần nhà không 

có cơ sở phục hồi chức năng mà để lỡ giai đoạn 

thời cơ phục hồi quan trọng. Hội quỹ phúc lợi xã 

hội Ánh Dương từ dân quốc năm 80 trở đi hỗ trợ 

nơi ở cho người bị bỏng. Hỗ trợ chỗ ở theo mô 

hình ngắn hạn, người bị bỏng có thể tận dụng triệt 

để các hỗ trợ để được an tâm làm phục hồi chức 

năng, sớm trở lại với cuộc sống bình thường. 

1.  Phục hồi sinh lý 

● Theo chẩn đoán cần làm phục hồi chức năng 

liên tục ít nhất 2 lần trên tuần trở lên, hoặc 

gần nhà không có cơ sở phục hồi chức năng, 

hoặc do các nguyên nhân đặc biệt khác. 

● Trẻ em 3 tuổi đổ xuống hoặc không thể tự 

lực sinh hoạt cần có người nhà vào ở cùng 

chăm sóc. 

2. Điều tiết tâm lý: Do bị thương làm cuộc sống 

gặp áp lực hoặc không thích ứng được cuộc 

sống. 

3. Thiết lập lại công việc: Tiếp nhận đánh giá việc 

đón nhận trở lại với công việc, điều tiết công 

việc, rèn luyện kỹ năng làm việc, tìm việc, có nhu 

cầu tìm chỗ ở. 

4. Giúp chăm sóc trẻ: nếu gia đình không đủ khả 

năng hỗ trợ cho trẻ  làm trẻ từ 3 tuổi tới 10 tuổi 

không có cơ hội tham gia làm phục hồi chức 

năng. 

5. Ký túc tạm thời: người phù hợp các tư cách bên 

trên và người nhà tới thăm có nhu cầu chỗ ở. 

 

 

 

 

Tuyên 

truyền 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng tránh và 

cấp cứu bỏng để giảm bới tỉ lệ tai nạn bỏng ngoài 

 



giáo dục 

xã hội 

ý muốn phát sinh, tổ chức tuyên truyền phòng 

tránh ung thư miệng, tư vấn nguy hại do việc ăn 

trầu gây lên. Hi vọng giảm bớt các nguy cơ ảnh 

hưởng tới sức khoẻ. Ngoài ra, tổ chức hoạt động 

tuyên truyền quan tâm và đón nhận người bị huỷ 

dung nhan, gây dựng môi trường xã hội đầy tình 

thương. 

 

 

Hội quỹ phúc lợi xã hội Ánh Dương- Bảng các hạng mục hỗ trợ 

Hạng 

mục 

hỗ trợ 

Đối tượng phù 

hợp 

Văn kiện kèm 

theo 

Nội dung hỗ trợ Ghi chú 

完 

Hỗ trợ 

y tế 

(1) Bị bỏng phải 

đi điều trị 

(2) Trường hợp 

kinh tế của 

gia đình đối 

chiếu chỉ số 

thu nhập và 

công việc 

nếu lọt vào 

phạm vi ½ 

trong bảng  

“đánh giá 

kinh tế tiêu 

chuẩn” của 

hội  

 

(1) Đơn đăng 

ký 

(2) Đăng ký xin 

giấy chứng 

nhận của 

bác sỹ lần 

khám gần 

nhất hoặc 

lần khám 

trong vòng 

3 tháng 

(3) Bản chính 

hoá đơn đ

iều trị trong 

vòng 3 

tháng 

(1) Hạng mục 

hỗ trợ và số 

lượng：Hỗ 

trợ nhiều 

nhất ½ số 

tiền phí 

chữa trị mà 

không được 

bảo hiểm tri 

trả. 

(1) Hỗ trợ cho 

người bị 

bỏng chữa 

trị tích cực 

làm nguyên 

tắc chính. 

(2) Những 

trường hợp 

sau không 

được hỗ trợ  

1. Tiền khám 

căn bản (trừ 

phí phẫu 

thuật) 

2. Tiền ăn 

uống khi ở 

viện và tiền 

chênh lệch 

giường 

bệnh (nếu 

không phải 

giường 



bệnh được 

bảo hiểm 

chi trả có 

thể được 

xem xét) 

3. Trị bỏng 

bằng tia 

lase hoặc sử 

dụng công 

nghệ mới 

mà không 

được bảo 

hiểm chi trả 

(trừ các 

dụng cụ y tế 

đặc biệt 

được liệt kê 

rõ trong 

bảng hỗ trợ) 

Hỗ trợ 

phươn

g tiện 

y tế 

 (Áo 

áp 

suất, 

mặt 

nạ áp 

suất 

trong 

suốt, 

miếng 

dán, 

dụng 

cụ bổ 

(1) Người bị 

bỏng 

(2) Kinh tế gia 

đình nằm 

trong diện 

½ tỉ lệ giữa 

công việc và 

thu nhập 

trong bảng 

“đánh giá 

kinh tế tiêu 

chuẩn” của 

hội. 

(1) Đơn đăng 

ký 

(2) Giấy chứng 

nhận bệnh 

lý trong 

vòng 3 

tháng của 

bác sỹ, thời 

hạn sử dụng 

là 2 năm, 

nếu 2 năm 

sau vẫn còn 

nhu cầu sử 

dụng thiết 

bị cần xin lại 

giấy chứng 

(1) Thời hạn hỗ 

trợ và số 

lượng 

1. Áo áp suất, 

mặt nạ áp 

suất trong 

suốt, ½ 

hoặc toàn 

diện 

2. Băng dán: 

hỗ trợ vết 

thương 

phục hồi, 

giới  hạn hỗ 

trợ ½. 

(1) Hỗ trợ ưu ti

ên xin tiền 

hỗ trợ của 

chính phủ  

(2) Nếu sử 

dụng áo áp 

suất ngoài 

không phải 

của hội thì 

tính theo 

bảng đối 

chiếu kinh 

tế tiêu 

chuẩn nếu 

phù hợp thì 

được hỗ trợ 



trợ) nhận bệnh 

lý và trên 

giấy chứng 

nhân cần 

ghi rõ có 

nhu cầu sử 

dụng thiết 

bị y tế 

(3) Bản chính 

hoá đơn đ

iều trị trong 

vòng 3 

tháng 

một lần duy 

nhất về sau 

không được 

hỗ trợ áo 

nữa 

(3) Thời gian 

đăng ký: 

người bị 

bỏng mua 

thiết bị nên 

đăng ký 

mua trong 

vòng 3 

tháng. 

Hỗ trợ 

phục 

hồi 

cuộc 

sống 

(1) Người bỏng 

có nhu cầu 

phục hồi 

tâm sinh lý 

và công việc 

1. Người phục 

hồi sinh lý: 

do nhu cầu 

điều trị làm 

cho kinh tế 

dơi vào tình 

trạng khó 

khăn đồng 

thời có kế 

hoạch trị 

liệu và hành 

động rõ 

ràng 

2. Phục hồi 

tâm lý: do 

bản thân 

(1) Người phục 

hồi sinh lý 

1. Đơn đăng 

ký 

2. Bảng đánh 

giá bệnh lý 

trong vòng 

3 tháng (xin 

đơn từ bác 

sỹ phục hồi 

chức năng 

của bệnh 

viện) hoặc 

giấy chứng 

nhận bệnh 

lý của bác sỹ  

(2) Người phục 

hồi tâm lý: 

1. Đơn đăng 

ký 

2. Điền ngày 

(1) Hạng mục 

hỗ trợ:Bao 

gồm các chi 

tiêu căn bản 

cho việc 

phục hồi 

cuộc sống 

(gồm tiền ký 

túc, phí 

chăm sóc 

vết thương, 

thiết bị), tiền 

tái khám 

vân vân. 

(2) Thời hạn hỗ 

trợ và số 

lượng 

1. Người được 

chăm sóc 

bởi Ánh 

Dương, hỗ 

(1) Thời hạn 

đăng ký 

1. Người phục 

hồi sinh lý: 

trong giai 

đoạn phục 

hồi sinh lý 

đưa đơn đă

ng ký. 

2. Người phục 

hồi tâm lý: 

cần đưa đơn 

đăng ký 

trong vòng 

3 tháng đầu 

của quá 

trình tiếp 

nhận tư vấn 

hoặc trị liệu 

3. Người phục 

hồi công 



không dám 

đối mặt 

hoặc khó 

khăn trong 

việc thích 

ứng với xã 

hội, hiện tại 

đang được 

tư vấn tâm 

lý hoặc trị 

liệu khoa 

thần kinh 

3. Người phục 

hồi công 

việc 

(2) Gia đình 

nhỏ và vừa, 

người chăm 

sóc trực tiếp 

do phải 

chăm sóc 

người bỏng 

trong thời 

gian dài 

không đi 

làm được, 

ảnh hưởng 

tới sinh nhai 

của gia đình 

(3) Kinh tế gia 

đình nằm 

trong diện 

½ tỉ lệ giữa 

công việc và 

thu nhập 

trị liệu hoặc 

hoá đơn đ

iều trị (hoá 

đơn hoặc 

giấy tờ có 

thể chứng 

minh đang 

trong quá 

trình điều 

trị) 

(3) Người phục 

hồi công 

việc：Đơn đ

ăng ký (phải 

chú  là có 

cần các giấy 

tờ chứng 

nhận khác 

hay không) 

trợ cao nhất 

là bằng với 

thu nhập 

căn bản, 

còn lại (bao 

gồm phục 

hồi tâm lý 

và công 

việc) lấy chi 

phí sinh 

hoạt thấp 

nhất hàng 

tháng làm 

tiêu chuẩn 

(dựa theo 

công bố 

hàng năm 

của từng 

tỉnh thành) 

2. Hỗ trợ mỗi 

đợt là một 

tháng, một 

lần nhiều 

nhất có thể 

đăng ký 3 

tháng, khi 

cần phục hồi 

sinh lý, 

thông qua 

hội đánh giá 

sẽ được tiếp 

tiếp tục kéo 

dài, nhiêu 

nhất có thể 

được 6 

việc: từ lúc 

bắt đầu tiếp 

nhận tư vấn 

công việc, 

hoặc đã đi 

làm, trong 

vòng 3 

tháng phải 

đưa đơn đă

ng ký. 

(2) Nếu người 

bệnh gián 

đoạn quá 

trình điều trị 

thì đồng 

thời hỗ trợ 

sẽ bị cắt. 

(3) Người phù 

hợp cùng 

một lúc cả 3 

điều kiện 

đăng ký chỉ 

được chọn 

một điều 

kiện để làm 

đăng ký. 



trong bảng 

“đánh giá 

kinh tế tiêu 

chuẩn” của 

hội 

tháng. 

3. Nếu người 

nào có nhu 

cầu cần 

thiết, có thể 

báo với chủ 

quản đánh 

giá lại 

Hỗ trợ 

giao 

thông 

trong 

quá 

trình 

điều 

trị 

(1) Người đã 

thông qua 

đánh giá 

của bác sỹ 

cần duy trì 

trị liệu, 

người bị 

bỏng cần 

phục hồi 

chức năng 

và người 

nhà đi cùng 

bệnh nhân 

(2) Kinh tế gia 

đình nằm 

trong diện 

½ tỉ lệ giữa 

công việc và 

thu nhập 

trong bảng 

“đánh giá 

kinh tế tiêu 

chuẩn” của 

hội. 

(1) Đơn đăng 

ký 

(2) Giấy chứng 

nhận bệnh 

lý hoặc 

bảng đánh 

giá phục hồi 

chức năng 

trong vòng 

3 tháng 

(3) Do nhu cầu 

phục hồi 

chức năng 

mà đưa đơn 

đăng ký hỗ 

trợ, cần có 

bản phô tô 

giấy điều trị 

liên tục 

trong vòng 

3 tháng 

(giấy ghi 

chép trị liệu) 

(4) Người đưa 

đơn đăng 

ký do nhu 

cầy trị liệu, 

(1) Hạng mục 

hỗ trợ và số 

lượng 

1. Sử dụng 

phương tiện 

giao thông 

công cộng 

được hỗ trợ 

hoàn toàn 

phí, cần giữ 

hoá đơn 

chính 

2. Sử dụng 

taxi, tàu cao 

tốc, máy 

bay, được 

hỗ trọ ½ chi 

phí. 

3. Nếu dùng 

phương tiện 

của mình, 

xe hơi mỗi 

km hỗ trợ 3 

tệ, xe máy 

mỗi km hỗ 

trợ 2 tệ. 

4. Phương tiện 

(1) Người nhà 

đi cùng 

bệnh nhân 

được hỗ trợ 

nhiều nhất 1 

người. 

(2) Thời hạn 

đăng ký: chi 

phí phát 

sinh trong 

vòng 3 

tháng đưa 

ra đăng ký. 



cần kèm 

theo bản 

phô tô hoá 

đơn trị liệu 

trong vòng 

3 tháng 

(5) Hoá đơn 

mua vé 

giao thông 

khác hỗ trợ 

cao nhất 

5000 tệ/ 

tháng 

(2) Thời hạn hỗ 

trợ 

1. Mỗi lần xin 

hỗ trợ thời 

hạn là 1 kỳ 

3 tháng. 

2. Người đi 

taxi được hỗ 

trợ thời hạn 

nhiều nhất 

là nửa năm, 

nếu cần 

thiết phải 

thông qua 

hội đánh giá 

thông qua 

mới được 

tiếp tục kéo 

dài. 

Hỗ trợ 

thiết 

bị y tế 

đặc 

biệt 

(da 

nhân 

tạo, 

đệm 

cấy da 

hiển 

(1) Trồng da 

nhân tạo: 

1. Người bệnh 

cấp tính: sử 

dụng trong 

trường hợp 

trị bỏng cấp 

tính, có một 

trong các 

tình hình 

sau phù 

(1) Trồng da 

nhân tạo: 

 Giấy chẩn 

đoán của 

hội cấp: 

mời bác 

sỹ đặc 

biệt ghi 

chú rõ 

nguyên 

nhân cần 

(1) Hỗ trợ nhiều 

nhất là ½. 

(1) Thời hạn 

đăng ký: 

trước khi 

phẫu thuật. 

(2) Người điều 

trị cần đưa đ

ơn đăng ký 

trước khi 

phẫu thuật 

kèm theo 

giấy chẩn 



vi)  

 

hợp sử 

dụng. 

 Người bị 

bỏng 2 độ 

trở lên, 

diện tích 

bỏng 

>40%, 

diện tích 

bỏng>20

% bị thiếu 

da để làm 

phẫu 

thuật. 

 Bộ phận 

dễ để lại 

vết sẹo 

trong 

tương lai. 

2. Người trong 

quá trình 

phục hồi sử 

dụng trị liệu 

chức năng 

để trị sẹo 

lõm, có một 

trong các 

điều kiện 

dưới đây 

phù hợp sử 

dụng. 

 Người bị 

bỏng sâu 

2 độ trở 

lên, diện 

trồng da 

nhân tạo. 

 Hoá đơn 

gốc 

(2) Đệm cấy da 

hiển vi 

 Giấy chẩn 

đoán của 

hội 

cấp:Mời 

bác sỹ ghi 

rõ 

nguyên 

nhân sử 

dụng đệm 

cấy da 

hiển vi. 

 Hoá đơn 

gốc 

đoán của 

bác sỹ. 



tích rộng 

>40%, 

diện tích 

vừa và 

nhỏ 

>20%, 

thiếu da 

để cấy 

ghép. 

 Không 

phù hợp 

cấy ghép 

da cục bộ 

hoặc 

phẫu 

thuật trị 

liệu sẹo. 

(2) Đệm trồng 

da hiển vi: 

1. Chỉ trường 

hợp trị liệu 

bỏng giai 

đoạn cấp 

tính 

2. Bỏng 2 độ 

trở lên, diện 

tích lớn 

>40%, diện 

tích vừa và 

nhỏ >20%. 

(3) Người bị 

bỏng nằm 

trong phạm 

vi ½ trong 

bảng “đối 



chiếu kinh 

tế tiêu 

chuẩn” của 

hội 

Hỗ trợ 

khán 

hộ 

Người cấp tính 

xuất viện trong 

vòng nửa năm,  

phù hợp tất cả 

các điều kiện 

dưới đây có thể 

đăng ký. 

(1) Có mật độ 

làm phục 

hồi liên tục 

và cần 

chuyên viên 

hỗ trợ (như : 

xê dịch vị 

trí, đi vệ 

sinh, bón ăn 

vân vân。 

(2) Người bị 

bỏng một 

tháng 3 lần 

trở lên tới 

địa điểm 

được Ánh 

Dương thỏa 

thuận để 

làm phục 

hồi chức 

năng. 

(3)  Người nhà 

không thể 

hỗ trợ nhân 

(6) Đơn đăng 

ký 

(7) Giấy chẩn 

đoán của 

bác sỹ trong 

vòng 3 

tháng hoặc 

bảng đánh 

giá phục hồi 

chức năng. 

(8) Bằng cấp 

đạt chuẩn 

khán hộ, 

người chăm 

sóc hoặc 

nhân viên 

phục vụ 

cuộc sống. 

(1) Thời hạn hỗ 

trợ và số 

lượng: 

1. Thời hạn hỗ 

trợ dài nhất 

là 3 tháng, 

số tiền hỗ 

trợ nhiều 

nhất không 

quá 2/3 

mức lương 

của khán hộ 

công. 

2. Nếu có nhu 

cầu đặc biệt 

khác có thể 

xin chủ 

quản đánh 

giá lại. 

 

(1) Thời hạn 

đăng ký: có 

thể đăng ký 

từ trước, 

muộn nhất 

là đăng ký 

trong vòng 

3 tháng sau 

khi thuê 

khán hộ 

công. 



lực. 

(4) Có nhu cầu 

thuê khán 

hộ công tạm 

thời, khán 

hộ dài hạn 

không được 

tính. 

(5) Người được 

đánh giá 

nằm trong 

phạm vi 1/2 

trong “bảng 

đánh giá và 

đối chiếu 

tiêu chuẩn 

kinh tế” của 

hội。 

Cứu 

trợ 

khẩn 

cấp  

(1) Người bị 

bỏng hoặc 

người nhà 

có người bị 

bệnh nặng 

hoặc tử 

vong hoặc 

gặp thiên 

tai hoặc do 

các nguyên 

nhân khác 

làm cho 

cuộc sống 

dơi vào khó 

khăn, cần hỗ 

trợ về mặt 

kinh tế. 

(1) Cần chuẩn 

bị: đơn đă

ng ký 

(2) Cần chuẩn 

bị: các giấy 

tờ liên quan 

đến sự việc 

cứu trợ, ví 

dụ: giấy 

chứng nhận 

bệnh lý của 

bác sỹ, bản 

photo sổ hộ 

khẩu hoặc 

sổ hộ tịch, 

giấy chứng 

nhận hộ 

(1) Thời hạn hỗ 

trợ và số 

lượng:Hỗ trợ 

một lần số 

tiền cáo 

nhất là 1 

vạn đài tệ, 

một năm 

cùng một 

người xin hỗ 

trợ số tiền 

nhiều nhất 

không quá 

2 vạn đài tệ 

làm nguyên 

tắc. 

(1) Thời hạn 

đăng ký: 

Gặp tai nạn 

khẩn cấp 

trong vòng 

3 tháng có 

thể đưa đơn 

đang ký, 

người nhận 

hồ sơ đăng 

ký trong vò

ng một tuần 

phải hoàn 

tất cả quá 

trình thủ tục 

đăng ký cho 

người bệnh. 



(2) Kinh tế gia 

đình nằm 

trong phạm 

vi ½ trong 

“bảng đánh 

giá kinh tế 

tiêu chuẩn” 

của hội.  

nghèo, giấy 

chứng nhận 

người tàn 

tật vân vân. 

Hỗ trợ 

thuê 

nhà 

(1) Do bị bỏng 

cần tới hội 

làm phục 

hồi chức 

năng liên 

tục có một 

trong các 

tình trạng 

sau: 

1. Chân tay đi 

lại không 

thuận tiện, 

nơi ở xa xôi 

không có 

phương tiện 

giao thông 

đi lại. 

2. Có người 

nhà là người 

tàn tật hoặc 

đi lại khó 

khăn. 

(2) Thông qua 

hội đánh giá 

cần tiếp 

nhận phục 

hồi chức 

(1) Đơn đăng 

ký 

(2) Bảng đánh 

giá phục hồi 

chức năng 

của bác sỹ 

trong vòng 

3 tháng. 

(3) Bản photo 

ghi chép 

điều trị liên 

tục trong 

vòng 3 

tháng 

(4) Bản photo 

hợp đồng 

thuê nhà 

hoặc hoá 

đơn khách 

sạn. 

(1) Thời hạn hỗ 

trợ và số 

lượng: 

1. Phí thuê 

nhà mỗi 

tháng 

12,000 làm 

nguyên tắc, 

người làm 

công tác xã 

hội có thể 

tuỳ theo 

tình hình 

khu vực 

thuê nhà có 

thể điều 

chỉnh, cao 

nhất là 

15,000. 

2. Mỗi lần 

đăng ký là 

một kỳ, khi 

cần thiết có 

thể kéo dài 

tới lâu nhất 

là một năm. 

(1) Thời  hạn 

đăng ký: 3 

tháng đầu 

trong thời 

gian thuê 

nhà. 

 



năng liên 

tục. 

(3) Kinh tế gia 

đình nằm 

trong phạm 

vi ½ trong 

“bảng đánh 

giá kinh tế 

tiêu chuẩn” 

của hội. 

 

 Tổng số tiền hỗ trợ trong năm không vượt quá tổng số tiền hội hỗ trợ kinh tế dự 

tính làm nguyên tắc. 

 Thông qua giới thiệu ở bên trên nếu bạn có nhu cầu hỗ trợ hoặc muốn tìm hiểu 

thêm có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ địa phương của Ánh Dương. 


