
Chương một：Nhận biết vết thương bỏng 

    Bỏng là một loại vết thương do tai nạn thường gặp, do các vật có nhiệt độ cao, 

chất hoá học, dòng diện hoặc các vật phát xạ làm tổn hại đế cơ thể con người. 

    Bỏng diện tích lớn thường tạo lên các vết sẹo lồi hoặc lõm, hơn nữa là làm ảnh 

hưởng tới chức năng của cơ thể, mất đi khả năng tự lập điều tiết cuộc sống, bỏng 

nặng còn làm tổn thương thần kinh, chân tay biến dạng, teo cơ, cần duy trì phục 

hồi chức năng mới có thể cải thiện hiệu quả. 

    Bỏng giống với các bệnh khác, có phân mức độ nặng nhẹ, dựa theo độ sâu và 

diện tích để phán đoán. 

一、 Độ sâu của vết bỏng： 

Dựa theo độ tổn hại da nông hay sâu để phân cấp 

Độ sâu vết bỏng Độ sâu phạm vi Triệu chứng Tình hình hồi phục 

Một độ Lớp da nông Đỏ da, sưng, đau 

một cách rõ rệt 

Khoảng  đến  ngày là 

hồi phục, không để lại 

sẹo 

Hai 

độ 

Hai độ 

bỏng 

nông 

Lớp da bề mặt 

và lớp da thật 

(ước khoảng 

1/3 trở lên) 

Da bị sưng, nổi 

mụn nước, đau rát 

và cảm giác nóng 

Khoảng  ngày, không 

có sẹo hoặc sẹo nhẹ 

Hai độ 

bỏng sâu 

Lớp da bề mặt 

và lớp da thật 

bỏng sâu 

Da chuyển màu đỏ 

nhạt, nổi mụn nước 

lớn màu trắng, 

thường mất cảm 

giác đau 

Khoảng  ngày trở lên, 

để lại sẹo rõ rệt, cần cấy 

da sớm để trị liệu, tránh 

nhiễm trùng. 

Ba độ Toàn bộ các Da chuyển màu Không tự hồi phục được, 



tầng da cháy đen, khô 

cứng hoặc trắng 

bạch, sắc tố da và 

thần kinh bị tổn 

thương, mất cảm 

giác đau. 

cần cấy da trị liệu, để lại 

sẹo lớn hoặc di trứng. 

Bốn độ Toàn bộ các 

tầng da, các tổ 

chức dưới da, 

thịt, xương 

Lớp mỡ dưới da, 

cơ, dây thần kinh, 

xương bị hỏng, bị 

cháy hoàn toàn. 

Cần trị liệu cấy ghép, 

điện trị và các phương 

pháp trị liệu đặc biệt. 

Một số trường hợp phải 

cắt bỏ. 

二、 Diện tích bỏng 

Diện tích bỏng lớn nhỏ phụ thuộc vào diện tích bỏng so sánh với diện tích 

phần trăm của cơ thể, thường dùng phương pháp cửu chương để tính. Phương 

pháp cửu chương tức là diện tích cơ thể là %, chia các bộ phận cơ thể thành 

các mảnh mỗi mảnh là % (như hình vẽ, vùng kín tính %). Tính như vậy ra 

diện tích bỏng. Trẻ em và trẻ sơ sinh không dùng cách tính khác người lớn, mời 

tham khảo hình bên dưới. 

 

 

 

 



三、 Mức độ bỏng 

Thường mà nói, nếu diện tích bỏng trên ,  cm (bằng đồng xu 10 tệ) hoặc 

bỏng đến tổ chức dưới da, bỏng điện, đều nên tới bệnh viện xử lý. 

Mức độ 

bỏng 
Độ sâu bỏng Diện tích bỏng Xử lý trị liệu 

Nhẹ 
Độ 2 

người lớn<15% 

Trẻ em<10% 
Tới bệnh viện khám 

và lấy thuốc 
Độ 3 Người lớn và trẻ em<2% 

Vừa 
Độ 2 

Người lớn 15-25% 

Trẻ em 10-20% 

Nhập viện không có 

tổ chăm sóc bỏng 

điều trị Độ 3 Người lớn và trẻ em 2-10% 

Nặng 

Độ 2 
Người lớn>25% 

Trẻ em>20% 

Tới bệnh biện không 

có giường bệnh cho 

bệnh nhân bỏng 

nằm viện và điều trị 
Độ 3 Người lớn và trẻ em>10% 

Khác Mặt, đầu, tay, chân, 

 


