
Chương năm: Người bị bỏng cần chuẩn bị trở lại với công việc 

Sau những đợt điều trị phục hồi chức năng và phẫu thuật tái tạo dài đằng đẵng, 

nhiều người bị thương sẽ nghĩ đến cơ hội trở lại làm việc trong tương lai, những mục 

sau đây nhắc nhở chúng ta làm thế nào thuận lợi trở lại với công việc. 

一、 Một số hướng suy nghĩ để quay trở lại với công việc 

Khi chức năng sinh lý dần ổn định đối mặt với thời khắc trở lại làm việc, bạn có 

thể thảo luận với bác sĩ, chuyên viên phục hồi chức năng và người phục vụ về 

những điều chỉnh công việc trong tương lai do những hạn chế về chức năng sau 

chấn thương, chẳng hạn như: Cần thiết kế lại nội dung công việc, điều chỉnh môi 

trường làm việc, thay đổi loại công việc, thậm chí suy nghĩ lại phương hướng việc 

làm,… Đều có thể chuẩn bị từ trước để tránh lỗ hổng và tăng khả năng thích ứng 

công việc. 

(一) Trở về môi trường làm việc ban đầu 

1. Trở về chỗ cũ và chức vụ cũ 

Nếu chủ lao động ban đầu của bạn vẫn giữ vị trí của bạn sau khi bạn bị 

thương, bạn có thể bắt đầu thảo luận với các bác sĩ và chuyên gia phục 

hồi chức năng trong giai đoạn giữa và cuối của quá trình điều trị, để đánh 

giá khả năng và tình trạng thể chất của bạn có phù hợp trở lại công việc 

ban đầu hay không. Có thể thông qua hỗ trợ điều trị chuyên nghiệp, hoặc 

hỗ trợ thiết kế công việc chuyên nghiệp, hoặc các thiết bị hỗ trợ để đáp 

ứng các yêu cầu của công việc ban đầu. Hoặc không, bạn có thể tìm kiếm 

sự hỗ trợ từ nhân viên tư vấn nghề nghiệp cùng bạn thảo luận về các kế 

hoạch thay thế khác để tiếp tục công việc với chủ cũ. 

2. Trở về chỗ cũ nhưng làm công việc mới 

Sau khi trao đổi với bác sĩ điều trị và bác sỹ phục hồi chức năng, nếu chức 

năng sinh lý phục hồi có hạn chế, không thể đáp ứng được yêu cầu của 

công việc ban đầu, có thể làm việc ở nơi làm việc ban đầu nhưng bố trí nội 

dung công việc khác và tìm hiểu thêm về công việc mới. Lúc này các điều 

kiện làm việc như thời gian, mức lương và nội dung có khác biệt, thì có 



thể tham khảo ý kiến của nhân viên tư vấn nghề nghiệp để giúp bạn hiểu 

rõ về bảo vệ quyền lợi lao động liên quan. Mặt khác đánh giá xem tình 

trạng thể chất, tinh thần, kiến thức và kỹ năng hiện tại của mình có đáp 

ứng được yêu cầu của công việc mới hay không. 

(二) Không thể trở về với môi trường làm việc cũ 

1. Suy nghĩ lại phương hướng làm việc 

Nếu sau khi thảo luận với chuyên gia liên quan và bạn cũng đã đánh giá 

rằng chức năng thể chất của mình sau khi bị thương không còn phù hợp 

để trở lại nơi làm việc ban đầu, ngoài việc đấu tranh cho các quyền lao 

động liên quan, bạn cũng có thể bắt đầu tích cực thảo luận với nhân viên 

tư vấn nghề nghiệp, người nhà và bạn bè về việc đổi môi trường làm việc, 

kế hoạch lại nghề nghiệp của bạn sau chấn thương. 

2. Tìm kiếm đánh giá tư vấn nghề nghiệp chuyên nghiệp 

Nếu bạn cảm thấy gia đình hoặc bạn bè của bạn không thể cung cấp cho 

bạn lời khuyên về công việc cụ thể, bạn có thể tìm kiếm chuyên gia (nhà 

trị liệu phục hồi chức năng, nhà tâm lý học, nhà tư vấn) để cung cấp lời 

khuyên đánh giá tư vấn nghề nghiệp thông qua các công cụ kiểm tra tiêu 

chuẩn, mục đích chính như sau: 

(1) Hiểu tình trạng sức khỏe và tâm lý của bản thân. 

(2) Hiểu các chức năng thể chất liên quan đến công việc của bạn hiện tại, 

những hạn chế và khó khăn có thể xảy ra. 

(3) Biết cảm xúc của bạn đã ổn định chưa? Bạn có đủ trưởng thành để đối 

phó với căng thẳng sau chấn thương? 

(4) Những yếu tố áp lực trong công việc phải tránh? (Thời gian, hiệu quả, 

hợp tác với mọi người) 

(5) Hiểu năng khiếu làm việc, khả năng học tập và các giá trị của bản 

thân. 



(6) Hiểu bạn có những kỹ năng công việc nào mà bạn có thể chuyển 

hoặc phân loại hóa sang các loại công việc khác? 

3. Thích ứng và chuẩn bị cho việc chuyển công việc mới 

Sau khi trải qua một thời gian điều trị và phục hồi tích cực sau bỏng, bạn 

phải chuyển dần từ lối sống phục hồi sức khỏe sang chế độ làm việc, nhất 

là khi chuyển hướng làm việc bạn sẽ cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp, lúc 

này bạn mới hiểu được điều gì đang xảy ra. Việc chuẩn bị trước khi làm 

việc có thể được lên kế hoạch trước, bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn 

nghề nghiệp, hiểu những nguồn lực nào bạn có thể sử dụng để giúp bạn 

chuẩn bị cho công việc khi chế độ điều trị được chuyển đổi sang chế độ 

làm việc. Dưới đây là một số câu hỏi đơn giản để giúp bạn hiểu liệu bạn đã 

sẵn sàng trở lại với công việc chưa: 

(1) Có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho công việc của mình sau chấn 

thương. 

(2) Nắm bắt và hiểu rõ về tình trạng sức khỏe và tâm lý của bản thân sau 

chấn thương. 

(3) Tôi có thể chấp nhận những thay đổi về ngoại hình sau khi bị thương 

và ánh nhìn tò mò của người khác. 

(4) Tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình khi chuyển hướng làm việc. 

(5) Tôi biết đến đâu tìm sự trợ giúp và sự hỗ trợ chuyên nghiệp. 

(6) Khi bàn bạc về công việc chuẩn bị đi làm trở lại, gia đình tôi luôn hỗ 

trợ hết mình. 

二、 Một số điểm đánh giá trước khi trở lại làm việc 

(一) Phục hồi và và nâng cao tình trạng sinh lý 

1. Hiểu biết về tình hình sinh lý 

Sau khi bị bỏng, người bị thương có thể thông qua bác sĩ và chuyên gia 

phục hồi chức năng để hiểu về sự phục hồi thể chất hiện tại của họ, chẳng 



hạn như: chức năng và góc độ của chi, liệu họ có thể tiếp tục làm việc hay 

không, hoặc chức năng tiết mồ hôi của cơ thể có bị ảnh hưởng sau chấn 

thương hay không, sự thích nghi và công việc và cân nhắc về môi trường: 

Bạn nên tranh thủ đi khám lại thường xuyên để trao đổi với bác sĩ hoặc 

chuyên viên phục hồi chức năng, nắm rõ mức độ hồi phục thể chất và khả 

năng làm việc, từ đó có kế hoạch về thời gian và môi trường thích hợp để 

quay lại làm việc. 

2. Nâng bao độ bền thể chất và góc độ chức năng 

Do thời kỳ phục hồi phải thường xuyên phẫu thuật và làm phục hồi chức 

năng, thể lực bị tiêu hao do điều trị, đồng thời bẵng xa công việc và cuộc 

sống một thời gian, thể lực và sức bền của cơ bắp khác với trước đây, tùy 

theo thể trạng trong giai đoạn phục hồi mà nên nghe lời khuyên của bác 

sĩ hoặc người tập phục hồi chức năng. Tăng cường phối hợp vận động 

khớp của vùng bị thương, dần tăng cường rèn luyện sức bền và khối 

lượng bài tập, có như thế mới có thể tích lũy sức bền thể chất và các kỹ 

năng làm việc cần thiết để trở lại với công việc. 

(二) Điều chỉnh cuộc sống hàng ngày 

1. Cuộc sống hàng ngày cần phối hợp yêu cầu của môi trường làm việc 

Trong giai đoạn phục hồi, nhiều bạn bị thương do tập trung vào việc phục 

hồi các chức năng thể chất và phẫu thuật, trong giai đoạn này họ dễ bị 

đảo lộn đêm và ngày do ảnh hưởng của các vết sẹo, ngứa và đau. Nếu sắp 

trở lại môi trường làm việc, khuyên người bị bỏng nên điều chỉnh thời 

gian nghỉ ngơi, hi vọng có thể đáp ứng lịch làm việc và nghỉ ngơi theo yê

u cầu của công việc, giúp người bị bỏng nhanh chóng thích nghi với cuộc 

sống và công việc. 

2. Điều chỉnh thói quen dùng thuốc 



Mất ngủ do đau và ngứa da sau chấn thương, nhiều người bị thương 

uống thuốc ngủ để dễ ngủ, hoặc uống thuốc giảm đau để giảm sự khó 

thích nghi, dùng thuốc tinh thần để ổn định tâm trạng, v.v ... khi da và vết 

thương dần ổn định và cải thiện, cảm giác ngứa giảm dần. Để giảm bớt 

hoặc làm quen với cuộc sống sau chấn thương, nếu có cân nhắc trở lại nơi 

làm việc trong tương lai, người bị thương nên thảo luận với bác sĩ về kế 

hoạch hoặc liều lượng để giúp họ thích nghi với việc quay lại nơi làm việc. 

(三) Chuẩn bị tâm lý trước khi làm việc 

Sau khi bị bỏng, trải qua nỗ lực phục hồi, các mặt về thể chất, tinh thần, cuộc 

sống đã dần ổn định theo chiều hướng nhưng cũng có nhiều thay đổi, đối 

mặt với việc sắp phải ra ngoài làm việc, tâm lý đã sẵn sàng để bắt đầu lại 

công việc và cuộc sống chưa? 

1. Thay đổi về ngoại hình và sinh lý 

Đối với những thay đổi về ngoại hình, chức năng sinh lý sau bỏng, mặc dù 

sẽ quen dần hoặc thích nghi trong trải qua quá trình phục hồi chức năng 

nhưng khi trở lại nơi làm việc, có thể vì lý do công việc nên phải tiếp xúc 

mật thiết với đồng nghiệp, đối mặt với ánh nhìn của mọi người cùng các 

tương tác hàng ngày, bạn đã chuẩn bị tâm lý cho những điều này chưa, 

phải ứng phó và đối mặt như thế nào, những điều này đều sẽ ảnh hưởng 

đến sự ổn định công việc sau này; người bị thương và các thành viên 

trong gia đình trong quá trình phục hồi có thể bắt đầu tiếp xúc với thế 

giới bên ngoài để sớm sẵn sàng trở lại với công việc, cũng có thể thảo 

luận với các chuyên gia của Ánh Dương để tìm ra con đường thích nghi 

phù hợp. 

2. Mối quan hệ mới mọi người 

Sau chấn thương, những thay đổi về ngoại hình hoặc chức năng cơ thể, 

thậm chí là di chứng như bệnh về khó tiết mồ hôi, đồng nghiệp có thể 

không hiểu và làm ảnh hưởng đến sự tương tác với đồng nghiệp, bạn 



chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những thắc mắc tò mò từ đồng nghiệp và 

những lời thăm hỏi quan tâm hay tò mò của công chúng chưa. Để có 

được tương tác thoải mái với các cá nhân trong môi trường làm việc và 

tăng khả năng thích ứng ở nơi làm việc, bạn nên suy nghĩ trước về những 

lo lắng của mình trước khi đi làm, có thể thảo luận trước với gia đình hoặc 

nhân viên tư vấn xã hội để tìm ra cách có thể ứng phó 

3. Quay lại hiện trường sự cố 

Nếu bạn bị thương tại nơi làm việc, sau khi làm phục hồi chức năng, bạn 

cần đánh giá mức độ sẵn sàng tinh thần của mình để quay lại hiện trường 

vụ tai nạn trước khi trở lại làm việc. Liệu bạn vẫn còn sợ hãi hoặc không 

muốn làm việc tại hiện trường vụ tai nạn, bạn cần thảo luận với chủ thuê 

để điều chỉnh về nội dung công việc nếu cần, bạn cũng có thể nhân viên 

tư vấn nghề nghiệp trao đổi với chủ thuê của mình để bạn có thể thuận lợi 

trở lại với công việc. 

(四) Sự chuẩn bị của gia đình 

Sự đồng hành của người nhà trên mọi nẻo đường là rất quan trọng đối với 

người bị thương, vì quá trình phục hồi thể chất của vết bỏng kéo dài từ 1 

đến 3 năm. Khi đối mặt với những thay đổi cảm xúc hoặc những thay đổi về 

chức năng thể chất, và những hạn chế do thương tích gây ra, ngoài sự đồng 

hành liên tục, hỗ trợ và chăm sóc, người nhà cần trao đổi đầy đủ với nhân 

viên y tế để nắm được cơ hội việc làm có thể có trong tương lai cho người bị 

thương, đồng thời tin tưởng người bị thương dù thể chất có bị hạn chế, vẫn 

có thể thông qua các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn khác nhau để trở lại với 

môi trường làm việc. 

 


