
Chương ba: Chăm Sóc và Phục Hồi Vết Bỏng 

Điều trị ép áp lực cho vết sẹo 

------------------------------------------------------------------------------------------

Vết sẹo bắt đầu phục hồi, sẹo đồng thời sản sinh, dấu hiệu của sản sinh sẹo là đỏ, 

lồi, cứng, lõm. Có rất nhiều phương pháp điều trị sẹo, hiện tại phương pháp thường 

gặp là lợi dụng áp lực để điều trị khống chế mọc sẹo. Áo áp lực, mặt nạ áp lực 

trong suốt, đệm áp lực, miếng dán áp lực vân vân, sẽ tạo ra lực ép để điều trị sẹo. 

Nghiên cứu đã chứng thực, trong thời gian đầu mọc sẹo dùng phương pháp ép 

bên ngoài có thể làm cho vết sẹo bớt sưng nề và phục hồi tốt hơn, giảm sẹo. 

一、 Vì sao lại có sẹo? 

  Thường mà nói, chỉ cần tổ chức bình thường bị thương và phục hồi lại đều 

sẽ để lại sẹo,  sẹo lồi là do tổ chức ra mọc quá nhiều làm cho lớp da phục hồi 

sau khi bị thương trở lên dầy cộm. 

Đặc tính của sản sinh sẹo là đỏ, lồi cứng, lõm, k」m theo các cảm giác khó 

chịu như ngứa, đau, nhạy cảm, sẹo ở tứ chi dễ ứ máu, tê, sưng. Những đặc tính 

này thường sau khi vết thương phục hồi một thời gian mới xuất hiện, vì thế 

người bị bỏng sau khi trải qua quá trình trị liệu vết bỏng cấp tính, dấu hiệu sinh 

tồn ổn định rồi cũng là lúc đối mặt với vấn đề điều trị sẹo. 

二、 Áp áp lực 

 

 

 

 



Hình một là vết bỏng sau khi 

mọc da non, nhìn trơn bóng, 

có màu hồng nhạt. 

Hình thứ hai là vết bỏng sau đó 
 tháng, sẹo bắt đầu mọc, nhìn 

có màu hồng, lồi, sờ thấy rất 
cứng ) 

Có rất nhiều phương pháp điều trị sẹo, hiện tại phương pháp thường gặp là 

lợi dụng áp lực để điều trị khống chế mọc sẹo. Áo áp lực, mặt nạ áp lực trong suốt, 

đệm áp lực, miếng dán áp lực vân vân, sẽ tạo ra lực ép để điều trị sẹo. Nghiên cứu 

đã chứng thực, trong thời gian đầu mọc sẹo dùng phương pháp ép bên ngoài có 

thể làm cho vết sẹo bớt sưng nề và phục hồi tốt hơn, giảm sẹo. Vì thế mặc áo áp lực 

có thể làm cho vết sẹo phẳng, mỏng, mềm, màu sắc nhạt hơn, cảm giác ngứa và 

đau đớn cũng giảm đi, còn có thể cải thiện sưng phù, giảm dồn máu tứ chi, tạo cho 

lớp da non đang mọc một lớp bảo vệ bên ngoài. Thường mà nói sẹo có thể mất 2 

tới  năm mới có thể ổn định, thời gian ổn định sẹo dựa vào thể chất của từng người, 

sau phi seo ổn định hoàn toàn thường có màu đỏ thịt, sờ khá mềm và phẳng. 

Bảng đối chiếu trước và sau kh mặc áo áp lực 

  
 ▲  tháng sau khi mặc 

 

← Ảnh hưởng của áp lực tới vết sẹo 

chưa ổn định 
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 ▲  tháng sau khi mặc 

  

   ▲  tháng sau khi mặc 

Có  rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới sự sản sinh sẹo, hiện tại rất khó đoán vết 

bỏng sau khi phục hồi có để lại sẹo hay không, dưới đây là một số tình trạng qua 

thống kê thường để lại sẹo., ví dụ như độ sâu của vết thương đạt  độ, vết thương 

phục hồi quá  ngày, sưng, trẻ em, và một số vùng dễ để lại sẹo như trước ngực, 

cánh tay, khu vực khớp vân vân. Do thế người thuộc các tình trạng trên nhất định 

phải sử dụng áo áp lực đúng cách mới có thể khống chế mọc sẹo một cách hữu hiệu. 

Khi nào có thể mặc áo áp lực? Chỉ cần vết thương liền lại là có thể bắt đầu 

mặc, nếu vẫn còn các vết thương nhỏ khác diện tích không lớn, chỉ cần nằm trong 

diện tích bằng một đồng tiền  xu và không nằm trên vị trí khớp xương, bôi thuốc 

và dán băng là có thể bắt đầu mặc. Nếu các vị trí khác vết thương chưa liền, có thể 

mặc các chỗ đã liền rồi, không cần đợi tất cả các vết thương liền hẳn rồi mới mặc,. 

  Làm thế nào để chọn loại áo áp lực phù hợp? Bác sĩ trị liệu sẽ dựa vào hình 

dạng và vị trí của vết sẹo để quyết định vết sẹo cần mặc loại áo nào. Về nguyên tắc, 

tất cả các vết sẹo phải được áo áp lực che phủ và không được để lộ sẹo ra ngoài khi 

 

 



hoạt động. Chiều dài của áo ép phải vượt quá mép sẹo ít nhất 5 cm. Nếu mép sẹo 

gần với khớp xương thì chiều dài của áo ép phải vượt quá chỗ khớp xương này. 

Không nên che phần không bị thương nhiều nhất có thể, nhưng đôi khi để có lực 

ép và cố định tốt, nếu cần vẫn phải mặc tới chỗ da không bị thương. 

Khi thử quần áo áp lực, bác sĩ trị liệu cần hướng dẫn nguời bị thương và người 

nhà cách mặc. Thứ tự mặc rất quan trọng. Quy tắc là mặc từ phần thấp rồi mới đến 

phần cao. Phần thân dưới trước tiên phải đeo bao chân rồi mặc đến quần, và phần 

trên cơ thể trước tiên phải đeo găng tay sau đó mới mặc áo, vì áp lực phải tạo từ 

thấp lên cao, nếu không sẽ dễ sinh phù nề. 

Nếu thoa kem dưỡng da trước khi mặc quần áo áp lực thì phải đợi cho da 

khô mới được mặc, nếu có vết thương lẻ tẻ thì phải bôi thuốc băng gạc rồi mới được 

mặc. 

Bạn có thể mặc một lớp tất lụa trước khi mặc quần áo nén vào tay và chân để 

giảm ma sát, nếu bạn có làn da mỏng manh hơn, bạn có thể phủ một lớp gạc không 

dệt để bảo vệ, sau khi mang tất, bạn có thể bọc một lớp túi li nông mỏng để giảm 

ma sát. Khi vậy khi mặc tay áo, bao chân hoặc quần, bạn có thể dễ dàng kéo lên mà 

không khiến người bị thương cảm thấy đau và cọ xát. 

Hướng dẫn đeo và tháo găng tay  

       

1. Nếu có có miếng đệm hoặc vật nhét để tăng cường áp lực, hãy đặt nó trước 



       

2. Tất da cắt lỗ rồi mặc vào, tất còn có thể dùng để cố định đệm lót hoặc miếng 

nhét. 

       

3. Trước tiên hãy đeo găng tay vào, kéo găng cho khớp với các kẽ  tay, không được 

để lại bất kỳ khoảng trống kẽ tay nào. 

       

4. Làm phẳng vải đệm chỗ có khóa kéo, kéo khóa kéo lại gần trước khi kéo lên để 

dây khóa không dễ bị hỏng. 



       

5. Nếu da mỏng có thể đặt một lớp gạc không dệt bên trong tất để bảo vệ, mặc 

thêm một lớp túi li nông 

       

6. Mặc tay áo vào, để lộ toàn bộ bàn tay rồi kéo lên, sau khi kéo đến vị trí có thể lấy 

túi ni lông mỏng ra. 

       

7. Mặc xong kiểm tra xem có bị nhăn không, đi găng tay nhựa vuốt phẳng các chỗ 

nhăn. 

Áp lực của áo áp lực phải vừa phải. Áp lực quá lớn có thể gây thêm chấn 

thương như đứt da, phồng rộp hoặc phù nề, tê và tê ở đầu ngón tay (ngón chân). 



Hãy chú ý xem các có xảy ra tình trạng như vậy không, nếu có tức là áo áp lực phải 

sửa may lại, người bị bỏng phải ngừng mặc ngay lập tức và liên hệ Ánh Dương. Bác 

sỹ trị liệu nên sắp xếp cho người bỏng trở lại tái khám thường xuyên để đánh giá 

xem áo áp lực còn phù hợp không, có cần sửa đổi hay không, người bị thương và c

ác thành viên trong gia đình có hiểu biết đầy đủ về cách mặc áo ép và các chú ý 

cần thiết hay không, một hoặc hai tháng phải đi kiểm tra ít nhất  một lần. 

    Thời gian cần mặc áo ép phụ thuộc vào tình trạng sẹo, thường ít nhất từ 

một đến hai năm. Thường phải mặc áo ép suốt cả ngày, chỉ có thể tạm thời cởi áo 

ép khi tắm, khi chăm sóc vết thương hoặc các phương pháp điều trị khác. Thời gian 

cởi áo ép không được vượt quá nguyên tắc là cách  tiếng, bạn phải mặc cả khi đi 

ngủ vào ban đêm, khi ăn thì tháo mũ ra, đội lại mũ sau khi ăn xong để tránh dầu 

mỡ dính vào mũ làm ảnh hưởng đến độ co giãn của vải, độ co giãn của áo nén sẽ bị 

nhão sau khi mặc lâu. Nên chuẩn bị hai bộ để thay thế và giặt sạch hàng ngày để 

làm chậm độ đàn hồi của quần áo áp lực. Khi giặt thì được ngâm trong nước lạnh 30 

phút với bột giặt, sau đó chà nhẹ bằng tay (không được dùng bàn chải và thuốc tẩy), 

sau đó xả lại bằng nước lạnh, cuối cùng vắt nhẹ (quấn khăn khô để thấm nước rồi 

vắt ráo nước, hoặc gói vào túi giặt rồi cho vào máy giặt để vắt, nhưng không nên 

vắt quá lâu, chỉ  đến  phút là được). Phơi nơi thoáng mát, không phơi nắng, 

không sấy nóng, không dùng bàn ủi. 

三、 Mặt nạ ép trong suốt 

1. Tại sao phải sử dụng mặt nạ ép trong suốt (sau đây gọi tắt là mặt nạ)? 

  Mặt nạ có thể tạo áp lực lên các vết sẹo trên khuôn mặt, thúc đẩy sự mềm 

mại và trưởng thành của sẹo, cải thiện chức năng của miệng và mỹ quan. Đặc 

biệt khi có các vết sẹo ở gần mũi, nhân trung, quanh hốc mắt và quanh miệng, 

mặt nạ có thể làm cho các vết sẹo đồng đều hơn so với mũ áp lực. Làm giảm sự 

biến dạng của các đặc điểm trên khuôn mặt do sẹo co lại, chẳng hạn như mí 

mắt và môi dưới vân vân. 



Ngoài tác dụng tạo áp lực lên các vết sẹo trên khuôn mặt, mặt nạ còn có 

thể được sử dụng để bảo vệ chống lại các chấn thương trong thể thao, ví dụ 

vận động viên bị gãy mũi có thể đeo khẩu trang để bảo vệ sống mũi và tránh 

bị thương thêm.  

2. Khi nào thì thích hợp để bắt đầu sử dụng mặt nạ? 

Bắt đầu mặc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia điều trị, đeo quá 

sớm có thể khiến lớp da mới bị tổn thương, nếu chậm quá, sẹo sẽ dễ dàng phát 

triển và co lại. 

3. Mặt nạ phải đeo như thế nào? 

  

 

1. Cố định một đầu của 
dây đeo dưới bằng đinh 
tán 

2. Đặt mặt nạ vào đúng vị 
trí trên khuôn mặt của 
bạn và cố định nó bằng 

một tay 

3. Dùng tay còn lại để 
quấn phần dây bên 
dưới vòng ra sau đầu 

và cố định vào đinh tán 
ở phía bên kia 



   
4. Hai dây còn lại cũng 

vòng ra sau đầu và cố 
định vào đinh tán, hoàn 
thành như hình trên. 

5. Nếu bạn cảm thấy độ 
chặt ở hai bên hoặc 
trên và dưới không 
bằng nhau, bạn có thể 
luồn tay vào giữa dây 
đeo và đầu để di 

chuyển trái phải hoặc 
lên xuống chỉnh cho 
vừa. 

6. Điều chỉnh vị trí: Nếu 
bạn cảm thấy đeo chưa 
vừa, bạn có thể nhấc 

mặt nạ ra khỏi mặt một 
chút, điều chỉnh đến vị 
trí phù hợp (hoặc nhăn 
mặt mũi để chỉnh) và 
đặt lại mặt nạ trên mặt. 

4. Phải đeo mặt nạ trong bao lâu?  

 Việc đeo mặt nạ trong suốt cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, chuyên gia 

điều trị, về nguyên tắc lấy xuống trong lúc ăn, tắm, thời gian còn lại nên đeo 

liên tục để có kết quả tốt, mỗi lần lấy xuống không quá một giờ. Nếu cảm thấy 

ẩm ướt hoặc có vết thương, bạn có thể tăng số lần lấy mặt nạ xuống. Nên đeo 

mặt nạ cho đến khi sẹo trưởng thành và ổn định. 

5. Vệ sinh mặt nạ như thế nào? 

Mặt trong và mặt ngoài của khẩu trang có thể được làm sạch bằng nước 

hoặc chất tẩy rửa trung tính, sau khi làm sạch có thể lau khô hoặc lau khô 

bằng vải hoặc khăn giấy. Nếu mặt nạ có silicone ở bên trong, hãy làm sạch bên 

trong của mặt nạ từ tâm ra ngoài để tránh cọ xát ở các cạnh làm cho silicone 

tách ra khỏi mặt nạ. 

 



6. Các chú ý khác  

(1) Môi trường cất giữ: Chất liệu mặt nạ là nhựa, màu nửa trong suốt, nên để 

xa và tránh đặt ở nơi có nhiệt độ cao để tránh biến dạng, không để trên 

ghế để tránh không chú ý ngồi xuống, để xa trẻ nhỏ và vật nuôi. 

(2) Kiểm tra định kỳ: Sau khi sử dụng mặt nạ, người điều trị nên đi kiểm tra 

định kỳ, tùy thuộc vào loại mặt nạ và tình trạng sẹo để sửa đổi lại mặt nạ. 

Bạn nên chủ động liên hệ bác sỹ trị liệu nếu bạn mặt từng phẫu thuật và 

đang trị sẹo, bị rơi đinh tán hoặc các vấn đề khác, đặc biệt là trẻ em  vì lớn 

nhanh, mặt nạ có thể không tương thích do sự tăng trưởng của cơ thể do 

vậy cần đi kiểm tra định kỳ. 

(3) Băng bó: Việc băng chặt hay nỏng nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ trị 

liệu để tránh các tình trạng như quá lỏng và không hiệu quả hoặc quá chặt 

gây ra vết thương hoặc vết bầm tím. Dây đeo có thể được điều chỉnh nếu 

cảm thấy bị chùng theo thời gian và nên thay dây nếu nó không còn đàn 

hồi. 

(4) Vết thương: Nếu trên mặt vẫn còn vết thương diện tích lớn, nên bắt đầu 

đeo mặt nạ khi vết thương thu nhỏ bằng  đồng xu, vết thương cần bôi 

thuốc và băng gạc trước khi đeo mặt nạ, đồng thời quan sát tình trạng 

phục hồi của vết thương. Nếu nó trở nên sâu hơn hoặc lớn hơn, bạn có thể 

giảm thời gian mặc, tăng số lần thông gió hoặc tạm ngừng sử dụng. 

(5) Phương pháp sử dụng phối hợp cùng mũ và vòng đàn hồi: Khi bệnh nhân 

bỏng ngoài sẹo trên mặt, còn có cả trên đầu và cổ, lúc này có thể thiết kế 

sử dụng mũ đội đầu một nửa có tính đàn hồi, mặt nạ và vòng áp lực phối 

hợp cùng đeo. Đeo theo trình tự mũ đội đầu trước, sau đó tới băng đàn 

hồi sau cùng là mặt lạ. 

(6) Các bài tập cho mặt nạ và da mặt: Mặt nạ là chất liệu cứng, khi đeo sẽ ảnh 

hưởng đến biểu cảm và nói chuyện, do đó, nếu có sẹo quanh miệng hoặc 

khó mở miệng thì khi tháo mặt nạ cần làm các bài tập cho cơ miệng như h



á miệng hoặc dùng dụng cụ làm há miệng, những người có sẹo trên mặt 

cũng cần luyện tập biểu cảm khuôn mặt khi tháo mặt nạ để cải thiện khả 

năng kiểm soát cơ mặt và lực của cơ. 

四、 Phục hồi sau phi bị bỏng 

Vì sao bị bỏng cần trị liệu phục hồi 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Da bỏng, nếu tổn thương vượt quá hai độ, dù có ghép da hay không vẫn 

có thể để lại sẹo, khi bỏng diện rộng thường gây ra sẹo lõm, có thể dẫn đến rối 

loạn chức năng chi và mất khả năng xử lý cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, do 

bỏng sâu (bao gồm bỏng điện), làmtổn thương dây thần kinh, cắt chi, biến 

dạng chi, teo cơ và các vấn đề khác do bỏng sâu đều cần phải phục hồi chức 

năng liên tục mới có thể cải thiện hiệu quả. 

Sau chấn thương, bất kể có điều trị phẫu thuật tiếp theo hay không, bạn 

nên có khái niệm phục hồi liên tục; nếu bạn không được phẫu thuật, phục hồi 

chức năng có thể giúp cải thiện chức năng của bạn; nếu bạn ghép da hoặc 

phẫu thuật khớp, bạn cần phải dựa vào phục hồi chức năng đẻ giữ kết quả của 

cuộc phẫu thuật. 

(一) Nguyên tắc phục hồi vết bỏng và bỏng 

1. Kỹ năng định vị 

Khi vết thương da lành, sẹo sẽ tiếp tục co, tư thế càng thoải mái thường 

càng dễ bị co, vì vậy, nguyên tắc về thư thế cơ bản là đặt các chi theo hướng 

tránh sẹo co lại và tránh xảy ra dị tật sau này; không chỉ trong thời gian nằm 

viện cần chú ý, sau khi xuất viện cũng phải chú ý đến tư thế đứng hoặc ngồi 

cho đến khi sẹo trưởng thành và ổn định. Ngoài ra, thanh nẹp còn có thể cố 

định chân tay ở tư thế chống co cứng, tuy nhiên yêu cầu sử dụng và cách đeo 

của thanh nẹp cần tuân theo hướng dẫn của người điều trị. Sau đây là các 

nguyên tắc định vị của các bộ phận khác nhau của cơ thể  



(1) Tư thế khi phần cổ bị bỏng 

   Cổ không được quay trái phải, nếu bị bỏng ở phía trước cổ thì không 

nên kê gối mà có thể dùng khăn nhỏ cuộn thành hình trụ để đệm lưng (Hì

nh 1 và 2) để cổ hơi duỗi về phía sau. Tư thế (Hình ), nhưng nếu bạn bị 

chóng mặt, không nên đệm khăn ở sau lưng, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra 

nguyên nhân gây chóng mặt nếu cần; 

   

▲ hình  ▲ hình  ▲ hình  

(2) Tư thế khi bị bỏng ở vai 

Nâng vai lên  độ với cơ thể, lòng bàn tay 

hướng lên trần nhà; có thể kê gối ở hai bên 

cơ thê (như hình ). 

(3) Tư thế khi khớp khuỷu tay bị bỏng 

Về nguyên tắc, bạn nên duy trì tư thế thẳng hoàn toàn (Hình ), chỉ cần mặt 

sau của khuỷu tay bị bỏng thì bạn có thể duy trì tư thế hơi cong (Hình ); 

▲ hình 4 



  
▲ hình  ▲ hình  

(4)  Tư thế nếu vết bỏng trên tay và cổ tay 

Dùng thanh nẹp bổ trợ để giữ cho cổ tay mở rộng 30-  độ về phía mu 

bàn tay, các khớp ngón tay thứ hai đến thứ năm uốn cong 45-  độ về phía 

lòng bàn tay, các khớp giữa các đốt duỗi thẳng, và giữ ngón cái ở vị trí đối 

diện với các ngón còn lại. Tránh kéo dài quá mức các khớp (Hình ), tư thế 

này tương tự như khi cầm cốc (Hình )。 

  

▲ hình  ▲ hình  

(5)  Tư thế  của khớp hông và khớp gối 

Khi các chi dưới được thả lỏng, dễ dẫn đến 

cong khớp hoặc bạnh chân (Hình ). Vì vậy, tư 

thế đúng là giữ cho khớp gối thẳng hoàn toàn, 

có thể đạt được tư thế này bằng cách đeo nẹp 
▲ hình 9 



duỗi khớp gối. Sau đó dùng khăn hoặc ga trải giường cuộn bên ngoài bàn 

chân để tránh chân quay ra ngoài, khi bị bỏng mặt trong đùi hoặc đáy chậu 

cần mở bàn chân từ  đến  độ, kê một chiếc gối lớn giữa hai bàn chân 

để hỗ trợ định vị (Hình  , ) 

  

▲ hình 10 ▲ hình 11 

(6)   Khớp mắt cá chân 

Có thể dùng nẹp để làm ván cho bàn chân và bắp chân vuông góc  

độ (hình ), nếu không có ván thì có thể kê bàn chân ép lên vành giường 

(hoặc chân giường) hoặc tường, bằng cách mũi chân hướng lên trần nhà 

sao cho bàn chân và bắp chân vuông góc  độ. (Hình ); 

  

▲ hình 12 ▲ hình 13 

 Khi nằm, cơ thể bị bỏng nên thực hiện tư thế cho các khớp như đã nói 

ở trên, nếu sưng phù nặng thì dùng gối nhỏ hoặc khăn kê cao chi bị sưng đ



ể thúc đẩy tuần hoàn và giảm sưng tấy, nhưng khuỷu tay hoặc đầu gối vẫn 

phải hơi cong hoặc duỗi thẳng hoàn toàn, bàn chân và bắp chân vẫn cần 

giữ ở góc  độ. 

(二) Nguyên tắc vận động 

Mục đích của bài tập phục hồi chức năng bỏng là để duy trì khả năng 

vận động bình thường của khớp và kéo căng mô sẹo để tránh sẹo co rút và 

xơ cứng khớp. 

1. Thời kỳ nằm viện 

Trong giai đoạn đầu của bỏng, bệnh nhân sẽ cảm thấy rất đau ở chỗ vết 

thương, nhưng ngoại trừ năm đến bảy ngày sau khi ghép da ở các bộ phận 

cụ thể, đều cần được nhân viên y tế hướng dẫn tập thể dục. Tập thể dục có 

thể giúp giảm sưng tấy vùng bị thương, duy trì vận động khớp tốt, tránh xơ 

cứng khớp, ảnh hưởng đến chức năng cơ thể sau khi phục hồi. 

2. Xuất viện 

Nếu cần, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa phục hồi 

chức năng để thực hiện các bài tập phục hồi, vì từ hai đến ba tháng sau khi 

mổ, sẹo sẽ bị lõm nhanh chóng, các khớp cử động cực kỳ dễ bị hạn chế . 

Lúc này,càng phải kiên trì vận động liên tục. Các nguyên tắc cơ bản của bài 

tập phục hồi chức năng như sau :  

(1) Khi thực hiện các bài tập kéo giãn cơ khớp đến mức tối đa mà cảm thấy 

căng hoặc đau, hãy giữ nguyên tư thế này trong -  giây để có tác 

dụng kéo giãn tốt hơn, thực hiện 15-20 lần cho mỗi bài tập khớp, ít 

nhất 3 lần một ngày  

(2) Da sau bỏng rất mỏng manh, dễ bị phồng rộp hoặc vết thương nhỏ, 

nhưng không ảnh hưởng đến việc thực hiện các bài tập phục hồi chức 

năng; 



(3) Các chức năng sinh hoạt hàng ngày người bệnh có thể tự chăm sóc thì 

cũng nên tự mình thử sức, đó là cách phục hồi chức năng tốt nhất. 

(4) Ngoài các bài tập phục hồi chức năng cố định, cần đặc biệt chú ý tư thế 

phải đúng và chú ý tư thế thường ngày, tránh hoạt động quá sức ở tư 

thế có thể làm co sẹo. 

(三) Mức độ vận động khớp và tập thể dục tại nhà cho người bỏng 

1. Vùng cổ 

 Khi có vết bỏng ở phía trước cổ hoặc ngực, hãy nghiêng đầu về phía sau 

một góc tối đa (Hình ). 

 Khi có vết bỏng ở phía trước và bên trái cổ, nghiêng đầu sang bên phải 

một góc tối đa (Hình ), và ngược lại 

 Khi có các vết bỏng ở phía trước và bên phải cổ, nghiêng đầu sang trái 

một góc tối đa rồi trở lại bình thường (Hình ), và ngược lại. 

   
▲ hình  ▲ hình  ▲ hình  

2. Cột sống 

 Khi mặt trước của cột sống (ngực, bụng) bị bỏng, thường gặp do gập 

người và gù lưng, nên càng thúc đẩy sẹo co rút. Nên luôn ngẩng cao 

đầu và ưỡn ngực, đồng thời có thể thực hiện bài tập mở rộng ngực với 

hai tay chống hông (Hình ). 

 Khi có vết bỏng ở bên phải cơ thể, ngiêng người sang bên trái (Hình ) 

và ngược lại. 



 Khi có vết bỏng ở phía lưng, bạn có thể gập người khi đứng (Hình ) 

hoặc ngồi (Hình ). 

   
▲ hình17 ▲ hình18 ▲ hình19 

 Khi có các vết bỏng ở mặt trước hoặc mặt sau của cơ thể hoặc ở bên trái 

và bên phải, bạn có thể ngồi xoay người, giữ yên chân và chỉ xoay thân 

trên, giữ thân trên càng thẳng càng tốt (Hình ). 

    
▲ hình20 ▲ hình21 ▲ hình22 

   

3.  Khớp vai 

 Khi khớp vai (nách) và các vùng tiếp giáp với ngực và lưng bị bỏng, bạn 

có thể thực hiện  bài tập sau: 

 Đứng quay mặt vào tường (Hình ) hoặc ngồi (Hình ), eo cách 

tường ít nhất  cm, nâng hai tay lên một góc tối đa so với tường, và 

khuỷu tay có thể thẳng hoặc hơi cong. 



 Đứng nghiêng dựa vào tường (Hình ) hoặc ngồi (Hình ), eo 

cách tường ít nhất  cm, nâng hai tay lên một góc tối đa so với 

tường, khuỷu tay thẳng hoặc hơi cong. 

 Đứng tựa lưng vào tường (Hình ) hoặc nằm xuống, tập chủ động 

giơ tay và đứng áp tường hoặc giường càng nhiều càng tốt, lòng 

bàn tay hướng vào nhau và ngón tay cái áp vào tường. 

    
▲ hình23 ▲ hình24 ▲ hình25 

 Khi bị bỏng khớp vai (dưới cánh tay) hoặc ngực, bạn có thể đứng 

(Hình ) hoặc nằm xuống để thực hiện bài tập mở rộng ngực theo 

hướng ngang, khi nằm bạn có thể đặt khăn sau lưng, như hình 1 đến 

hình . 

  

▲ hình26 ▲ hình27 

 



4. Khuỷu tay 

 Khi có vết bỏng ở phía sau khuỷu tay, bạn có thể đặt khăn lên thành bàn 

và dùng trọng lượng cơ thể ấn về phía trước để thực hiện động tác gập 

khớp (Hình ). 

 Khi có vết bỏng ở mặt trước của khuỷu tay, thực hiện động tác duỗi 

thẳng (hình ). 

 Khi bị bỏng mặt trước khuỷu tay và cẳng tay (giữa cẳng tay và khuỷu tay 

là mặt trước), khuỷu tay gập  độ, lật ngửa cẳng tay để lòng bàn tay 

hướng lên trên, tay còn lại có thể hỗ trợ xoay tay một góc tối đa (Hình ) 
   

▲ hình28 ▲ hình29 ▲ hình30 

 

5. Khớp bàn tay 

 Khi có vết bỏng ở mu bàn tay, bạn có thể đặt khăn lên màn hình (Hình 

31) hoặc tường, đồng thời gập cổ tay xuống dưới và ép mu bàn tay vào 

mặt bàn hoặc tường. 

 Khi có vết bỏng ở mặt trong cổ tay tay (cùng phía với lòng bàn tay), hãy 

đặt khăn lên bàn (Hình ) hoặc tường, và gập cổ tay lên trên, giữ long 

 Khi có vết bỏng ở hai bên cổ tay, làm động tác sang ngang để làm căng 

sẹo (Hình , )  

 

 



  

▲ hình31 ▲ hình32 

  

▲ hình33 ▲ hình34 

 

6. Phần tay 

 Vì các khớp tay có dễ co lại, tốt nhất bạn nên thực hiện một bài tập mỗi 

giờ. 

 Khi bị bỏng mu bàn tay, bạn có thể thực hiện các bài tập sau: 

→Ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón út 

 Các khớp xương cánh tay uốn cong về phía lòng bàn tay, có thể ép 

vào bàn hoặc tường (có thể sử dụng khăn tắm) (Hình ). 

 Gập các khớp ngón tay, ấn và uốn cong trên mặt bàn hoặc tường 

(có thể dùng khăn) (Hình ). 

  Nắm tay (hình ) 

 

 



   

▲ hình35 ▲ hình36 ▲ hình37 

 

→Ngón cái 

 Nắm tay, hãy sử dụng  ngón tay còn lại để quấn ngón cái (Hình ), 

hoặc dùng tay kia để giúp uốn các khớp của ngón cái (Hình ). 

 Đối mặt với lòng bàn tay, ngón cái và ngón út áp sát (Hình ). 

  

▲ hình38 ▲ hình39 

 

 Khi có vết bỏng ở lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay ấn vào bàn hoặc 

tường (có thể dùng khăn), và duỗi thẳng hoàn toàn các ngón tay (Hình 

41). 

 Khi bị bỏng kẽ tay (bao gồm miệng hổ), bạn có thể thực hiện các bài tập 

sau: 

 Đặt cả hai tay lên mặt bàn và thực hiện động tác dang rộng (Hình ) 

 Dùng tay kéo rộng kẽ giữa ngón cái và trỏ (hình ) 



 Đan các ngón tay vào nhau (hình ). 
  

▲ hình40 ▲ hình41 

 

   

▲ hình42 ▲ hình43 ▲ hình44 

   

▲ hình45 ▲ hình46 ▲ hình47 

 

 Tự dùng tay bẻ rộng các kẽ tay (hình ). 



 Mở rộng các ngón tay đến mức độ rộng nhất có thể (hình ). 

7. Khớp háng (và chỗ hông) 

 Khi có các vết bỏng ở trên dưới khớp háng và các khu vực lân cận, bạn 

có thể đưa một chân lên trước để làm căng chỗ sẹo, thẳng lưng (Hình 

47), và ngược lại. 

 Phía sau khớp háng và các khu vực lân cận bị bỏng, có thể làm các động 

tác sau: 

 Nằm xuống, dùng hai tay ôm lấy chân mà bạn muốn làm căng sẹo 

(Hình ). 

 Cúi người về phía trước khi đứng (Hình ) hoặc khi ngồi (Hình ). 

 Đặt bàn chân mà bạn muốn làm căng sẹo, chẳng hạn như chân phải, 

trên ghế, dùng hai tay giữ lưng ghế, nghiêng người về phía trước và 

duỗi thẳng vết sẹo ở hông bên phải theo tư thế trong hình (Hình ) 

và ngược lại. 

 Nếu có vết bỏng ở hông bên phải, bạn có thể đứng và cúi người 

sang bên trái (Hình ), và ngược lại. 

8. Đầu gối 

 Khi bị bỏng mặt sau khớp gối và gần đùi, bắp chân, bạn có thể thực hiện 

các bài tập sau: 

 Thực hiện các bài tập kéo căng đầu gối. 

 Ngồi chống gót chân xuống đất và dùng hai tay ấn đầu gối xuống 

đất (Hình ). 

 Khi bị bỏng mặt trước khớp gối, bạn có thể thực hiện các bài tập sau: 

 ngồi xổm hình 。 

 quỳ hình 。 

 Nằm thẳng, đầu gối cong ôm gối (Hình ). 

 Nằm sấp, bắp chân và bàn chân co về phía hông (Hình ). 

 



  
▲ hình50 ▲ hình51 

  
▲ hình52 ▲ hình53 

 

9. khớp mắt cá chân 

 Khi bị bỏng ở mặt trước của mắt cá chân hoặc mặt sau của bàn chân, bạn 

có thể thực hiện các bài tập sau: 

 Chủ động gập bàn chân xuống (Hình ). 

 quỳ hình 。 

 Khi bị bỏng mắt cá chân sau, bạn có thể thực hiện các bài tập sau: 

 Chủ động uốn cong bàn chân lên trên (Hình ). 

 ngồi xổm hình  

10. ngón chân 

 Khi bị bỏng ở ngón chân, ngày thường cần chủ động gập cong ngón 



chân xuống dưới (Hình ).Lưu ý: Tốt nhất nên đi giày vải để tránh lâu 

dần các khớp ngón chân bị lệch do sẹo co rút. 
  

 

 

▲ hình54 ▲ hình55 ▲ hình56 

11. Môi và má 

 Nếu môi và các khu vực lân cận bị bỏng, làm các động tác như sau:  

 Khi có vết bỏng ở khóe miệng bên trái, hãy nghiêng khóe miệng 

sang bên phải (Hình ), và ngược lại. 

 Mở rộng miệng (hình ) 

 Ngậm miệng cười(hình ) 

 Ngậm miệng, mím môi (hình ). 

 Nếu bị bỏng má, có thể làm theo các bài tập môi đã nói ở trên, nhưng đ

ừng thực hiện động tác cuối cùng là ngậm miệng. 

  

▲ hình57 ▲ hình58 



  

▲ hình59 ▲ hình60 

 

12. Mắt 

 Khi bị bỏng quanh mắt, phải thường xuyên làm động tác nhắm mắt.Lưu 

ý: Nếu không thể nhắm mắt hoàn toàn trong khi ngủ, bạn cần đi khám 

để điều trị. Tránh bị nhiễm bệnh khô mắt hoặc các bệnh về mắt khác. 

(四) Thông điệp cho các bậc cha mẹ có con bị bỏng 

Các nguyên tắc điều trị phục hồi chức năng đối với bỏng  ở trẻ em về 

cơ bản giống như đối với người lớn, nhưng vì bản thân trẻ em không có khả 

năng và cần người nhà hỗ trợ để phục hồi chức năng, vì vậy sự hợp tác của 

người nhà là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc kế hoạch điều trị có 

được thực hiện hiệu quả và có thể đạt được các mục tiêu mong đợi hay 

không. Cha mẹ nên thường xuyên gặp bác sỹ để làm thử các động tác điều 

trị, báo cáo những khó khăn khi thực hiện tại nhà với bác sỹ để tìm ra 

nguyên nhân và sửa đổi kế hoạch điều trị kịp thời. Ngoài ra, sẹo non hay già 

cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, do đó cần theo dõi lâu dài, nếu 

cần thiết phải phẫu thuật và điều trị phục hồi chức năng sau phẫu thuật để 

trẻ có th phát triển bình thường. 

(五) Về phục hồi vết bỏng điện 

Vì bỏng điện thường đi k」m với tổn thương dây thần kinh hoặc phải 



cắt chi, ngoài các nguyên tắc phục hồi chức năng và tập thể dục đã nói ở 

trên, việc phục hồi chức năng của những bệnh nhân này còn phải làm vật lý 

trị liệu dây thần kinh của các chi bị cắt cụt  sau chấn thương. Có thể tìm 

kiếm sự hỗ trợ từ bác sỹ phục hồi chức năng hoặc nhà vật lý trị liệu để lập 

một kế hoạch điều trị phục hồi phù hợp cho từng cá nhân. 


