
Chương hai: chăm sóc vết thương bỏng 

Bình thường khi người bỏng xuất viện, vết thương cần được chăm sóc  cẩn 

thận, nếu chăm sóc không cẩn thận sẽ để lại di chứng làm ảnh hưởng tới cuộc 

sống. 

Từ khi vết thương lành trở lại cho tới khi vết sẹo hoàn toàn ổn định, cần bình 

quân một tới hai năm. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc kiên nhẫn tỉ mỉ 

chăm sóc vết bỏng, cần phối hợp nhiều phương diện mới có thể tránh dược di 

chứng, phục hồi hoàn toàn chức năng. 

一、 Chăm sóc vết thương/sẹo 

1. Vệ sinh vết thương 

● Thường là một ngày nên tắm một lân, nếu bác sỹ chẩn đoán vết thương 

không được tiếp xúc với nước thì phải lau người thay cho tắm, nhiệt độ nước 

không được quá cao nếu không da sẽ bị ngứa hoặc tổn thương, nên dùng kh

ăn sạch, mềm, có khả năng thấm hút cao để lau khô da. 

● Khi rửa vết thương chỉ cần dùng nước nguội là được, nếu cần có thề dùng xà 

bông trung tính (ví dụ xà bông lúa mạch) 

● Vết thương chưa lành hoàn toàn, cần giữ gìn sạch sẽ, nếu vết thương bị bẩn 

hoặc bị ướt, cần lập tức thay thuốc để tránh vết thương nhiễm trùng. 

● Chăm sóc vết thương cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ, không được 

tự ý bôi thuốc ngoài, tránh vết thương nặng thêm. Chăm sóc vết thương cần 

làm theo quy trình vô khuẩn theo sự hướng dẫn của bác sỹ hoặc y tá. 

● Vết thương nhiễm trùng thường có mùi lạ, có tiết chất dịch đặc, hoặc sưng đ

ỏ, đau và nóng, khi đó cần đi khám khác sỹ. 

2. Chăm sóc vết sẹo 

● Sau khi vết thương lành có thể bôi kem dưỡng da lành tính không có chất 

kích thích (không quá dầu), để giữ ẩm cho da, chỉ cần bôi một lớp mỏng chủ 

yếu để cho da không bị khô, mỗi ngày bôi vài lần theo tình trạng của từng 



loại da bị khô nhiều hay ít, không được bôi trực tiếp len vết thương hở da. 

3. Xoa bóp cho vết sẹo 

● Da bị bỏng nặng thường để lại vết sẹo lồi hoặc lõm, cần mặc áo áp suất, cũng 

có thể thường xuyên xoa bóp cho vết sẹo mềm hơn và bằng phẳng hơn. 

● Thường sau khi vùng da cấy ghép lành lại khoảng hai đến ba tuần là có thể 

bắt đầu xoa bóp chỗ da đang liền (sau khi được bác sỹ chẩn đoán và chỉ thị 

xoa bóp), dùng ngón tay cái hoặc lòng bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng, không 

được gây ra cọ sát. Vùng da sẹo là da non mỏng, khi xoa bóp cần nhẹ nhàng 

không được quá mạnh tay làm da bị tổn thương hoặc nổi mụn nước. 

● Khi xoa bóp vết sẹo không cần bóc bỏ lớp gạc bao bọc vết sẹo, cũng không 

cần cởi bỏ áo áp suất. Nhưng trong trường hợp vết sẹo không bọc gạc hay 

lớp bảo vệ có thể bôi trực tiếp kem dưỡng da lên vết sẹo để xoa bóp. 

4. xử lý khi sẹo ngứa mọc da non 

● Khi có cảm giác ngứa dùng nước lạnh để rửa hoặc chườm lạnh để làm mát 

chỗ ngứa, có thể vỗ nhẹ để đỡ ngứa, không được gãi. 

● Đối với trẻ em có thể dùng cách chuyển sự tập trung đi chỗ khác như chơi cá

c trò chơi đơn giản để trẻ quên đi cảm giác ngứa 

● Cắt móng tay thường xuyên, tránh không cẩn thận gãi xước chỗ sẹo 

● Sau khi làm sạch da, nên bôi kem dưỡng da cục bộ lên vết thương (không đ

ược bôi lên vùng vết thương chưa lành. 

● Mùa h」 nên ở trong phòng điều hòa hoặc nơi thoáng gió, quần áo mặc hàng 

ngày nên chọn quần áo có chất liệu thoáng mát thấm mồ hôi, tránh để da ẩm 

ướt dễ mọc rôm sẩy gây ngứa gãi xước vết sẹo. 

● Tránh uống rượu và ăn các thức ăn cay làm kích thích da gây ngứa. 

5. xử lý mụn nước 

● Nếu mọc mụn nước không được tự ý làm vỡ, có thể tới bệnh viện nhờ nhân 

viên y tế hoặc bác sỹ tư vấn xử lý, tránh làm vết mụn nước nhiễm trùng. 



6. Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp 

● Phòng tránh vết sẹo bị đen, ra đường phải đeo mũ vành rộng, che ô hoặc 

mặc áo dài, bôi kem chống nắng 

 

 

→Cảm tạ bác sỹ  Yang Duan Yong bệnh viện Trường Canh lâm khẩu hỗ trợ sửa bài 



二、 Chăm sóc dinh  dưỡng cho người bị bỏng 

biến hóa sinh lý của người bị bỏng 

Khi bị bỏng, ngoài đau đớn xác thịt, phương diện tâm lý cũng sản sinh những 

phản ứng kịch liệt:  

1. tăng cường trao đổi chất 

     Áo lực chấn thương sẽ làm tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể làm 

cho nhu cầu dinh dưỡng tăng cao, cường độ gia tăng ngang bằng với diện 

tích vết thương. Nếu hấp thụ dinh dưỡng không đủ, các tổ chức của cơ thể sẽ 

bị phân giải làm cho thể trọng hạ xuống nhanh chóng đồng thời làm giảm 

khả năng miễn dịch, gây nên viêm nhiễm làm cho vết thương phục hồi 

không tốt. 

2. Sút cân nhanh chóng 

Thể trọng nếu giảm 10% so với trước khi bị bỏng, sẽ làm cho vết bỏng 

phục hồi không tốt, giảm khả năng miễn dịch, tăng cường tỉ lệ viêm nhiễm, 

nếu thể trọng giảm 30% sẽ dễ dẫn đến tử vong. 

3. Tăng cường nhu cầu protein 

Vết thương phục hồi và sản sinh tế bào miễn dich cần một lượng lớn 

protein, vết thương mở cũng làm sụt giảm một lượng lớn protein, vì thế nhu 

cầu bổ sung protein lớn hơn bình thường.  

 

Như đã tường thuật bên trên, người bị bỏng cần hấp thụ lượng protein và 

Calories là rất lớn, có như thế mới giúp tăng cường phục hồi, tăng miễn dịch, giảm 

nhiễm trùng. 

 



Những thực phẩm nào có nhiều protein  

 Thịt thịt lơn, thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt vịt, cá, và các sản phẩm làm từ thịt 

khác (ruốc, thịt khô. 

 Đậu: Đậu tương, sản phẩm từ đậu ( như nước đậu, đậu phụ, đậu khô, sợi đậu 

khô, bột đậu tương vân vân) 

 Trứng: trứng gà, trứng vịt vân vân. 

 Sữa : sữa bột có lương protein cao, sữa bò, sữa dê, sản phẩm từ sữa (ví dụ như 

sữa chưa, kem vân vân) 

Làm thế nào tăng cường hấp thu Calories.  

 Bất kỳ canh gà, canh cá, canh thịt, nếu có thể thì nên ăn thịt, ít uống canh. 

 Cháo hoặc mỳ cho thêm thịt xay, trứng, đậu phụ hoặc sữa bột có protein. 

 Dùng canh đặc thay cho canh thường. 

 Nếu hấp thụ không đủ, có thể uống thêm thực phẩm chức năng đã được 

thông qua công nhận. 

 Uống nước ép trái cây thay cho ăn trái cây để giảm thể tích. 

 Chức năng của vitamin  

Tăng cường sự hợp thành của tế bào, làm lành vết thương và tăng cường sự hấp 

thụ dinh dưỡng. Nguồn chủ yếu của vitamin là từ rau củ quả. 

Nguyên tắc ăn uống 

 Không uống rượu, ăn cay, tránh vết thương 

 Sắc tố vết thương tồn đọng và độ sâu vết thương là do thể chất cơ thể, không 

liên quan tới việc ăn đường đen, nước tương, cà phê hoặc socola. 

 Cafein có ảnh hưởng tới tuần hoàn máu. Tránh uống trà, cà phê, coca hoặc 

socola. 

 Nên ăn các thức ăn mềm dễ tiêu hóa, không ăn các thức ăn có chất kích thích 

 Người bị bỏng thường do ít hoạt động và đau đớn làm mất khẩu vị, nên ăn ít 

và chia làm nhiều bữa 



 Bổ sung dinh dưỡng nên ăn các thực phẩm thường, không cần uống thực 

phẩm chức năng. 

 Không hút thuốc, tránh ảnh hưởng tới sự phục hồi của vết thương. 

  

 

Cảm ơn bác sỹ dinh dưỡng Jiang Jing Ling bệnh viện Trường Canh giúp đỡ sửa bài 


