
 

 

  

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( ), 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  tháng , 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 , 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  tháng  năm , 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 %, 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,  ngày có thể lấy da đầu 

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

tới 10 lần. Khi đó tôi mất ý thức, tối  tháng  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  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  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  ngày, phẫu thuật 23 lần, ngày  tháng  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 , 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  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  năm, 

nếu  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  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  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 

 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  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 /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  

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 

,  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. 



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, 

 



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 



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 

From Manual on Management of the 

Burn Patient 
 



  

 ▲  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. 



Chương bốn: phục hồi tâm lý xã hội cho người bị bỏng 

壹、 Một: phục hồi tâm lý 

  Người bị bỏng nặng sau khi phục hồi, phải đối diện với nhiều vấn đề trong 

cuộc sống, những vấn đề này làm cho cả người bị thương và người nhà gặp 

nhiều phản ứng phức tạp, những vấn đề này bao gồm. 

一、 Nhân tố cá nhân 

1. Hội trứng áp lực sau khi bị thương. 

Kích thích mạnh khi bị thương, người bị thương sẽ nhất thời không phản 

ứng kịp mà xuất hiện một vài triệu chứng về tinh thần như sốc, dễ sợ hãi, 

không nhớ được người nhà. Một số người bị bất an mất ngủ, gặp ác mộng, 

kinh hãi. Những phản ứng này thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đây 

là phản ứng tự nhiên của con người khi gặp phải sốc mạnh, thông qua một 

thời gian tự sẽ hết. Nếu cần thiết có thể mời bác sỹ khoa thần kinh hoặc bác 

sỹ tâm lý hỗ trợ, dùng thuốc, tinh thần trị liệu để ổn định tinh thần và giấc ngủ. 

2. Bi thương hụt hẫng do ngoại hình và chức năng cơ thể bị tổn thương. 

Bắt đầu nhìn thấy vết thương trên cơ thể hoặc đi lại không thuận lợi cũng 

có khả năng làm cho người bị thương cảm thấy trắc trở, nhiều người cảm thấy 

bi thương, hụt hẫng, phẫn nộ do mất đi hình hài cơ thể ban đầu, thậm chí có 

khả năng phản kháng trị liệu hoặc phục hồi chức năng. Đón nhận bản thân và 

khẳng định các tiềm năng trong con người vẫn còn thường cần thời gian và 

dũng khí. Nếu cứ đắm chìm trong tâm lý trầm cảm, có thể xem xét mời bác sỹ 

tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý xã hội hỗ trợ.  

3. Tâm lý không ổn định ảnh hưởng tâm trạng 

Điều trị bỏng cần trải qua nhiều tái tạo, phẫu thuật như trồng da vân vân, 

đem đến đau đớn vô cùng. Phiền não nhất là cảm giác đau và ngứa giống 

như cái bóng luôn đi bên mình, hầu hết không có một giây phút nào là dễ 

chịu, tâm trạng cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, trở nên dễ nổi cáu, trầm cảm 

và mất tính nhẫn nại. Có thể dùng phương pháp chuyển hướng chú ý khi cảm 

thấy khó chịu, hoặc học cách thả lỏng để giảm bớt khó chịu. 

4. Thử thách làm phục hồi chức năng dài đằng đẵng.  



Làm phục hồi chức năng lại là một giai đoạn khó khăn nữa, cần tiến hành 

trong thời gian dài, càng bắt đầu sớm càng tốt, trong quá trình phục hồi vết 

sẹo đôi khi có cảm giác sẹo giống như bị nứt ra, đau đớn không muốn sống, 

mặc áo áp suất và các thiết bị hỗ trợ khác còn cực kỳ khó chịu và bất tiện, do 

vậy tạo nên vòng tròn ác tính, làm cho người bị thương càng đau đớn, nhưng  

làm phục hồi chức năng đồi thời cũng làm phục hồi tự tin, thông qua việc liên 

tiếp làm phục hồi có thể cụ thể nhìn thấy chức năng cơ thế mình cải thiện, có 

ích cho việc phục hồi tự tin. 

二、 Nhân tố gia đình 

1. Chuyển biến vai trò trong gia đình 

Sau khi người bị bỏng xuất viện, nhiều thứ cần dựa dẫm vào sự hỗ trợ của 

người nhà, khả năng phát sinh cảm giác hụt hẫng mãnh liệu hoặc cảm thấy tội 

lỗi. Người nhà vừa phải chăm sóc người bị bỏng vừa phải lo cho gia đình, 

cũng là một áp lực lớn. Nên thử tìm cơ hội thích hợp biểu đạt nhu cầu và tâm 

trạng của bản thân, hiểu cho nhau, đón nhận và bao dung cho nhau để vượt 

qua giai đoạn khó khăn. Cũng nên để người bị thương làm những công việc 

gia đình trong khả năng có thể như kiểm tra bài tập của con cái vân vân, làm 

tăng sự tự tôn và tự tin.  

2. Cân nhắc hỗ trợ thường ngày 

Sự cổ vũ và hỗ trợ của người nhà là trợ lực quan trọng giúp phục hồi cả cơ 

thể lẫn tinh thần. Nhưng do thiếu kinh nghiệm chăm sóc người bỏng, đôi khi 

người nhà không biết khi nào nên hỗ trợ người bỏng, khi nào nên yêu cầu 

người bệnh tự túc. Không bảo hộ quá mức làm người bị bỏng ỷ lại, làm chậm 

quá trình hồi phục. Tốt nhất là trong phạm vi có thể, cố gắng cho người bỏng 

tự mình làm, bởi vì hoạt động thường ngày chính là cách hồi phục tốt nhất, 

cũng làm tăng cảm giác thành tích cho người bị bỏng. 

三、 Nhân tố xã hội 

1. Cải biến trong quan hệ xã giao 

Sau khi bị thương đối mặt lại với bạn bè họ hàng thường có không ít dày 

vò, thường gặp nhất là tránh gặp mặt, đối phương cũng khả năng không biết 

phải an ủi động viên như thế nào trở nên không còn thân thiết hay chủ động 



như ban đầu nữa. Người bị thương có thể chuẩn bị trước tâm lý, giả thiết 

người khác có thể đặt câu hỏi hoặc phản ứng như thế nào, nghĩ trước xem 

mình sẽ hồi ứng như thế nào, như thế có thể tránh sự ngại ngùng, nhanh 

chóng phục hồi lại quan hệ xã hội. 

2. Ánh mắt dị thường từ xã hội 

Mặc trên mình áo áp suất và diện mạo đầy vết thương làm cho người lạ tò 

mò, thậm chí sợ hãi. Đặc biệt là trẻ em thường phản ứng thẳng hoặc nói ra, 

làm cho người bị thương lại một lần nữa bị tổn thương. Sự sợ hãi hoặc kỳ thị 

của mọi người là do họ chưa từng tiếp xúc, người bị thương có thể chuẩn bị 

trước tâm lý hoặc luyện tập, chủ động nói rõ tình trạng của mình cho mọi 

người hiểu, phương pháp có thể tham khảo đoạn giới thiệu phục hồi hình 

tượng dưới đây. 

3. Khó khăn trong việc tìm việc 

Sau một thời gian sau khi hoàn thành phục hồi chức năng phải trở lại với 

công việc, khả năng gặp phải chủ hoài nghi năng lực, đồng nghiệp nhìn bằng 

ánh mắt khác, đánh vỡ sự tự tin, giảm sút dũng khí đối mặt thử thách. 

 

Những lời chia sẻ bên trên là những gì mà không ít người bị bỏng phải trải qua, 

cũng có ngoại lệ. Có người tình trạng tâm lý tốt có thể nhanh chóng vượt qua, cơ 

thể cũng nhanh chóng phục hồi, cũng do vậy, trong tình trạng tâm sinh lý ảnh 

hưởng lẫn nhau thì phục hồi tâm lý là một bước rất quan trọng. 

 

Ba cách hỗ trợ ngươi bị bỏng điều tiết tâm lý như sau: 

一、 Điều tiết cá nhân. 

1. Đón nhận hụt hẫng và mất mát của bản thân 

Sau khi trải qua chấn thương lớn, người bị thương phát hiện mọi thứ thay 

đổi, ví dụ như mất đi dung nhan, hoặc mất đi các chức năng của cơ thể, hoặc 

mất mát tài sản hoặc công việc...trải qua những mất mát này, người bị thương 

có những phản ứng hụt hẫng là rất tự nhiên. Cho bản thân một thời gian, 

nhìn rõ những gì đã thay đổi, cho bản thân một chút không gian để xử lý 

những mất mát, ngồi một góc nào đó mà khóc hoặc khóc lớn một trận, hoặc 

tìm một người bạn thân trò chuyện cũng được, bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm 



hơn. 

2. Đối mặt với tương lai, bắt đầu lại từ đầu. 

Rất nhiều người bị bỏng đều là những người đã từng bước qua cửa tử 

thần, trải qua rất nhiều nỗ lực mới có thể sinh tồn. Do thế, phục hồi tâm sinh 

lý là cả chặng đường dài phải trải qua, sau khi được điều trị phải không ngừng 

làm phục hồi chức năng. Sau khi trải qua đau đớn phải mau chóng lấy lại tinh 

thần để sớm ngày hồi phục. Một mặt lỗ lực vì tương lai, một mặt tinh thần 

cũng cần gửi gắm. Rất nhiều người từng trải đều chia sẻ sau khi bị thương họ 

hiểu bản thân hơn, hoặc càng thấy được tiềm năng trong họ. Đây giống như 

câu nói của người xưa đại nan không chết tất có hậu phúc .  

3. Tôn trọng bản thân, chăm sóc bản thân. 

Trong quá trình làm phục hồi chức năng còn phải chịu đựng sự đau đớn 

về thể xác, lại phải lặp đi lặp lại các động tác đơn điệu, đôi khi vì vết sẹo bị 

giằng kéo, thậm chí cảm thấy còn cảm thấy càng ngày càng tệ hơn, lúc này 

cần sự quyết tâm lớn mới có thể tiếp tục đi tiếp, thi thoảng nghỉ ngơi một 

chút làm một số công việc mà mình thích, chăm sóc sự vất vả của bản thân 

khi làm phục hồi chức năng, lắng nghe những người khác đánh giá sự tiến bộ 

của mình, nhìn vào sự thành công từng bước để cổ vũ bản thân. 

二、 Gia đình cổ vũ. 
Rất nhiều người bị thương thích nghi nhanh được với điều trị là do phía sau 

họ có một năng lượng chính hướng luôn đồng hành cùng họ, trong đó sự cổ 

vũ của bạn bè thường là qua trọng nhất. Cổ vũ chính hướng có nghĩa là cổ vũ 

họ khi họ gặp trắc trở, khen ngợi họ khi họ có tiến bộ, cho người bị thương biết 

là họ đồng tình và hiểu được sự đau khổ của họ, nhìn thấy được sự tiến bộ của 

họ, đứng cùng một bên với họ. 

三、 Xã hội cổ vũ  

(一) Động viên chuyên nghiệp 

1. tư vấn tâm lý cá nhân 

Người bị bỏng nếu có áp lực tâm lý lớn do chấn thương, ảnh hưởng tới sự 

vận hành cuộc sống bình thường （ví dụ: có dấu hiệu trầm cảm, ý niệm tự sát 

vân vân), có thể tiến thêm bước nữa tìm sự hỗ trợ của bác sỹ tâm lý hoặc xã 



công hỗ trợ. 

2. Đội hỗ trợ và phát triển.  

Khi người bị thương đến cơ sở để phục hồi sinh lý, đồng thời nhân viên sẽ 

thiết kế các hoạt động nhóm khác nhau để hỗ trợ người bị thương phục hồi 

tâm lý. Ví dụ, dẫn dắt những người bỏng san sẻ kinh nghiệm và tâm lý với 

nhau, trao đổi các phương pháp thích ứng cho nhau và khuyến khích lẫn 

nhau. Cũng tổ chức nhiều nhóm cùng nhau phát triển, chẳng hạn như nhóm 

âm nhạc, nhóm đọc sách, nhóm viết lách, nhóm trị liệu nghệ thuật, v.v., để 

giúp những người bạn bị tổn thương giải tỏa cảm xúc của họ, đối phó với ám 

ảnh của chấn thương, và học cách chăm sóc "trái tim" của họ. 

3. Phục hồi hình tượng 

Sau khi bị bỏng, vì sự thay đổi về ngoại hình nên người bị thương cần học 

cách chấp nhận con người mới của mình, ngoài cú sốc bên trong chính mình, 

còn phải đối mặt với những con mắt dị nghị của người khác. 

Sự phục vụ tái tạo hình tượng của quỹ hội là sự kết hợp tổng thể giữa 

khám phá hình ảnh bản thân, tạo kiểu tổng thể, trang điểm và đào tạo kỹ 

năng xã hội. Khám phá hình ảnh bản thân là để hỗ trợ người bị thương xây 

dựng tâm lý và chấp nhận ngoại hình đã thay đổi của họ. Trang điểm tổng 

thể là học cách phối trang phục phù hợp để cải thiện ngoại hình và sử dụng 

mỹ phẩm phù hợp để chỉnh sửa vết sẹo. Ngoài ra, học cách cư xử đúng mực 

và các kỹ năng xã hội để chủ động tương tác với người khác cũng có thể giúp 

những người bạn bị bỏng và khiếm khuyết trên khuôn mặt xây dựng sự tự tin. 

Dịch vụ áp dụng phương thức đặt hẹn và tư vấn riêng, nếu có nhu cầu hoặc 

muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với từng trung tâm phục vụ. 

Ví dụ: Chỉnh sửa trang điểm- sử dụng kỹ thuật trang điểm để che lấp 

những khác biệt về ngoại hình do bệnh tật hoặc vết sẹo để lại, giảm thiểu sự 

khác biệt một cách tối đa. Mỹ phẩm đặc biệt có thể chỉnh sửa hiệu quả màu 

da không nhất quán trên khuôn mặt (hoặc cơ thể). Việc cải thiện hình ảnh 

bên ngoài có thể tăng sự tự tin và cải thiện chất lượng cuộc sống. 



 

Trước và sau khi trang điểm 

 

(二) Tập hợp và hỗ trợ lẫn nhau 

Cơ sở hoặc bệnh viện là nơi tập trung các nạn nhân bỏng. Quen biết 

những người bạn tương tự với mình là rất quan trọng. Khi quen những người 

bị bỏng khác thường họ sẽ quyết định phải mạnh mẽ hơn nữa khi biết mình 

không phải là người bất hạnh nhất. Những người bạn bị bỏng dễ hình thành 

cảm giác họ thuộc về nhau, quan tâm, động viên nhau một cách tự phát sẽ 

hình thành nên sức mạnh của cả nhóm. Quỹ cũng tổ chức các hoạt động 

hàng năm để tuyên dương những người tham gia phục hồi chức năng và 

thúc đẩy tình bạn giữa những người bạn bị thương, tạo thành một bầu không 

khí tích cực và cùng nhau nỗ lực vì tương lai. 

(三) Tham gia xã hội 

Trong thời gian phục hồi sinh lý, Quỹ hy vọng rằng những người bị 

thương có thể bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì vậy, tổ chức nhiều 

hoạt động giải trí trị liệu khác nhau như K.T.V., rạp chiếu phim, sân chơi 

bowling và những nơi công cộng khác để người bị thương có cơ hội tiếp xúc 

với người bình thường, và sau đó có thể thoải mái đối mặt với ánh mắt dị 

nghị của người khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp việc học các kỹ 

năng, chẳng hạn như máy tính, thủ công mỹ nghệ,… để nâng cao niềm vui 

sống và đưa người bị bỏng dần trở lại với cuộc sống cộng đồng. 

 

 



貳、 Hai: Làm thế nào hỗ trợ người bị thương điều tiết tâm lý 

Trẻ em sau khi bị thương, thường khi cha mẹ chưa đủ can đảm đối mặt với 

những vết thương tàn khốc con mình phải chịu đựng, họ còn phải ngay lập tức 

thích nghi với việc thay đổi tâm tình của con mình . Những thay đổi này không 

chỉ là vấn đề cá nhân của đứa trẻ mà còn là mối chấn thương nguy hiểm cho cả 

gia đình. Nếu không xử lý cẩn thận, gia đình rất dễ rơi vào cảnh thăng trầm. 

Trên thực tế, có rất nhiều bậc cha mẹ có thể  thành công vượt qua những thay 

đổi này và tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc trong quá khứ, đặc điểm 

chung của những bậc cha mẹ này là họ có thể chấp nhận sự thật và giúp đỡ 

con mình trong quá trình phục hồi. Dùng trạng thái tâm lý vững vàng và hành 

động tích cực. Điều quan trọng nhất là họ giữ được tâm vững vàng. Tôi tin rằng 

đó chỉ là nỗi đau tạm thời, còn tương lai của đứa trẻ vẫn là niềm hy vọng vô bờ 

bến. 

Làm thế nào để hỗ trợ người bị thương điều chỉnh tâm lý, chúng tôi có những 

gợi ý sau:       

(一) Thích ứng của cha mẹ ảnh hưởng tới sự thích ứng của con cái 
Dưới áp lực quá lớn khi không thể đối mặt với vết thương của con, cha mẹ 

dễ lo lắng, hoang mang, thậm chí đổ lỗi cho nhau do không kiểm soát được 

cảm xúc; nếu cha mẹ có thể chấp nhận được thực tế con bị thương và nghĩ 

rằng đó là do tai nạn ngoài ý muốn, tránh việc tự trách bản thân, mới có thể 

mạnh mẽ chăm sóc cho con. Có thể thực hiện theo những cách sau: 

1. Tìm hiểu bệnh tình của con và các thông tin liên quan về bỏng 

Nhiều phụ huynh suy sụp, hoảng sợ vì không hiểu  về bỏng, nếu được 

bệnh viện và các tổ chức phúc lợi xã hội liên quan cung cấp thông tin chính 

xác sớm, thì không chỉ xoa dịu tâm trạng nhanh hơn mà còn giúp cha mẹ 

nhanh chóng thích nghi và chuẩn bị tích cực cho việc chăm sóc vết thương 

cho con. 

2. Nhận định đây là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tội hành do mình gây ra. 

Nếu cha mẹ nhận định được "đây là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tội 

hành do mình gây ra", như thế họ sẽ dễ dàng hơn khi đối mặt với những lời 

trỉ chích và hiểu lầm của người khác, không bị những lời nói thiện ác làm 

phiền lòng, không quá khắt khe với bản thân, tự nhiên sẽ dễ chấp nhận hơn 

về sự thật rằng con mình bị thương. 



3. Thiết lập những ý tưởng tích cực và lạc quan để đối mặt với tương lai 

Một số cha mẹ nghĩ  một cách tiêu cực rằng con mình sẽ không bao giờ 

khỏi bệnh, dù có khỏi bệnh cũng không bao giờ giỏi được như những người 

khác, họ sẽ phải chịu gánh nặng bị chê cười, tủi thân và tự ti cả đời, chẳng thể 

giúp con mình đối mặt được với tương lai. Trên thực tế, trẻ chỉ mất đi một 

phần chức năng, còn phần lớn có thể xây dựng lại bằng sự nỗ lực, nếu cha mẹ 

có thể vững tin rằng tương lai của con mình cũng giống như những đứa trẻ 

bình thường khác,đầy hy vọng tươi sáng, có như thế cha mẹ mới có thể dẫn 

dắt con mình cùng học cách làm lại cuộc sống mới, chào đón tương lai.  

(二) Thích ứng tâm lý dựa trên việc làm tốt công việc điều trị y tế và phục hồi 

chức năng của trẻ 

Vấn đề đầu tiên mà các bậc cha mẹ phải đối mặt là làm sao để giúp con 

vượt qua đau đớn khi điều trị phục hồi chức năng, điều khiến cha mẹ đau 

lòng và tự trách nhất là không thể dỗ dành con khi con quấy khóc hay gào 

thét. Đối với trẻ nhỏ, trẻ chưa có ý thức về việc điều trị, cha mẹ ngoài việc 

chấp nhận và xoa dịu cảm xúc của con cái, còn phải ghánh trọng trách về 

điều trị và làm phục hồi chức năng cho con; đối với những đứa trẻ lớn hơn, 

cha mẹ có thể thảo luận kế hoạch điều trị với con, tôn trọng suy nghĩ của con, 

cho con trút sự sợ hãi và bộc lộ sự đau đớn ra ngoài, không nên kìm nén. Tốt 

nhất là nên cho con hiểu rõ về quá trình điều trị của mình, như thế sẽ giúp 

con chuẩn bị tâm lý dễ đón nhận đau đớn trong điều trị hơn, sẽ không tạo 

nên ám ảnh về điều trị. Cha mẹ có thể thực hiện theo những cách sau: 

1. Động viên tốt hơn la mắng, chấp nhận tốt hơn cấm đoán 

Để trẻ khỏi bệnh, một số phụ huynh phải lên mặt, mắng mỏ, dọa nạt để trẻ 

hợp tác, không cho trẻ khóc, tuy hiệu quả trước mắt nhưng về lâu dài rất dễ 

hình thành cuộc chiến giằng co giữa việc bố mẹ mắng và trẻ khóc, cuộc chiến 

xem ai có thể kiên nhẫn tới cuối cùng! Kết quả như vậy không chỉ mài mòn sự 

kiên nhẫn của cha mẹ, mà còn khiến trẻ lầm tưởng rằng cha mẹ không yêu 

thương mình nữa. Cha mẹ nên chấp nhận nỗi buồn, nỗi đau của con, cam 

đoan với con rằng con vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ, đồng hành và động 

viên con đón nhận đau đớn khi phục hồi chức năng. 

2. Cố gắng sắp xếp thời gian và địa điểm cố định để điều dưỡng và phục hồi 



chức năng 

Những đợt trải nghiệm đau đớn trong điều trị khiến trẻ sợ hãi cự độ như 

chim thấy súng. Từ sợ vết thương đau đến sợ bị người khác chạm vào, cũng 

sợ di chuyển đi nơi khác; nếu bạn sắp xếp thời gian và địa điểm cố định để 

chăm sóc và phục hồi vết thương, nhờ đó trẻ có thể phân biệt được cơn đau 

chỉ xảy ra tại một thời điểm và địa điểm cụ thể, như vậy cảm xúc của trẻ sẽ ổn 

định hơn, cũng như giúp trẻ dễ lấy lại cảm giác an toàn hơn. 

3. Chuyển hướng sự chú ý của trẻ 

Trẻ có rất nhiều sở thích và cảm xúc và cũng rất nhạy cảm. Xem những 

thứ mới lạ hoặc nghe nhạc sôi động có thể làm trẻ bớt đau đớn. 

(三) Xây dựng tâm lý lành mạnh cho trẻ 

Trẻ do cở thể bị thương và bị sẹo, cộng thêm những trải nghiệm trắc trở 

trong cuộc sống làm cho trẻ cảm thấy tồi tệ về bản thân. Cha mẹ trách mắng 

trẻ không đúng, không tốt, chỉ làm cho trẻ mất đi tự tin và không thiết lập 

được tự tôn. Cha mẹ phải một mặt tìm ra những khó khăn của con và nguyên 

nhân trốn tránh thu mình của trẻ, mặt khác cần xây dựng tâm lý lành mạnh 

cho trẻ và hình thành sự tự tin cho trẻ. Bạn có thể thực hiện theo những cách 

sau: 

1. Chấp nhận cảm xúc của trẻ và quan tâm đến suy nghĩ của trẻ 

Trẻ khóc vì đau và khó chịu là chuyện bình thường, tránh không nên 

ngăn cấm trẻ không được đau buồn, không nên nói với trẻ rằng khóc là 

không dũng cảm, để trẻ có lối thoát bày tỏ sự đau buồn. Trong cuộc sống 

khó tránh ai cũng có lúc mắc sai lầm và gặp phải những khó khăn. Lúc này, 

trước tiên cha mẹ nên hiểu động cơ và suy nghĩ của con mình và hỏi con tại 

sao chúng lại làm điều đó. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc làm trọng tài 

của lý trí; vì nếu cha mẹ không thể tha thứ cho chúng thì con cái sẽ càng thấy 

bất lực hơn, và không còn biết lấy ai để tin tưởng giúp trẻ vượt qua khó khăn. 

2. Ghi lại quá trình phục hồi của trẻ 

Bỏng không giống như các bệnh khác, khỏi ngay sau khi xuất viện, ngược 

lại là khởi đầu của một thử thách khác, trong thời gian nằm viện, với sự hỗ trợ 

của nhân viên y tế, cha mẹ chỉ cần hợp tác hết mức có thể, tuy nhiên sau khi 

xuất viện, cha mẹ phải phụ trách giám sát quá trình phục hồi của trẻ. Cha mẹ 



thường cảm thấy chán nản vì sự phát triển nhanh chóng của các vết sẹo của 

con mình và không thể chịu được khi thấy con mình đau đớn trong quá trình 

làm phục hồi chức năng. Điều này chủ yếu là do không thể cảm nhận cụ thể 

sự tiến bộ của con cái; cha mẹ có thể ghi lại tiến trình điều trị của con mình, 

ghi chép rõ ràng mọi quá trình và tiến bộ của trẻ, để ngoài việc không nản 

lòng vì những thất bại tạm thời và quên đi kết quả của những nỗ lực trước đó, 

có thể nắm vững kế hoạch phục hồi cụ thể; mặt khác, ghi lại lịch sử của trẻ. 

Thành quả của mỗi nỗ lực là yếu tố tốt nhất khuyến khích trẻ tiếp tục nỗ lực, 

từ đó hình thành cho trẻ cảm thấy có thành tích, tránh trẻ do trắc trở mà thu 

mình. 

3. Khuyến khích trẻ tự lập, giúp trẻ xây dựng sự tự tin 

Sau khi bị thương, trẻ rất nhạy cảm với ngoại hình khác biệt của mình so 

với những người khác, cộng thêm chức năng bị hạn chế, dẫn đến nhiều việc 

trong cuộc sống hàng ngày không làm được, không bằng người khác, cảm 

giác  trắc trở nặng nề; nếu cha mẹ bao bọc và thương hại quá mức, trẻ sẽ cảm 

thấy tự ti, tủi thân, thiếu tự tin vào bản thân; cha mẹ trước hết phải hy vọng 

và tin tưởng vào tương lai của con mình, con cái cũng sẽ có niềm tin và hy 

vọng vào chính mình; cha mẹ nên khuyến khích con cố gắng tự lực trong 

cuộc sống hàng ngày, khẳng định những mặt tốt của trẻ, tăng cường cảm 

giác thành tích của trẻ; từ đó bồi đắp sở thích và năng lực của trẻ, nâng cao 

sự tự tin cho trẻ. 

4. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp 

Nếu con bạn đã bị thương đã trải qua một giai đoạn nhất định, nhưng vẫn 

có cảm giác sợ hãi cực độ, ác mộng lặp đi lặp lại, phụ thuộc vào người khác 

quá nhiều, quấy khóc trở thành thói quen, không hợp tác làm phục hồi chức 

năng, thường khiến bạn đau đầu và không biết dãy dỗ con như thế nào, bạn 

có thể nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia để giúp điều chỉnh tâm lý cho trẻ. 

(四) Học cách đối mặt với phản ứng của người khác 

Cha mẹ khi giúp con cái đối mặt với ánh nhìn của người khác, trước hết, 

chính bản thân cha mẹ cũng phải có khả năng đối mặt với ánh mắt của người 

khác, học cách đối mặt với sự hiểu lầm và chỉ trích của người khác, phần lớn 

cha mẹ đều chịu áp lực phụ huynh thất bại  , bị người thân và xã hội chỉ trích 

sự sơ suất và thất chức. Trên thực tế có thể cha mẹ có nhiều chỗ sơ suất 



nhưng đây cũng là thứ mà nhiều người hay phạm phải, chỉ là ai bất hạnh hơn 

ai, để con cái bị bỏng nặng. Thái độ, hành vi và lời nói của cha mẹ đều sẽ trở 

thành hình mẫu để con cái noi gương; nếu cha mẹ có thể trút bỏ áp lực phiền 

muộn trong lòng về thất chức và giải quyết chúng một cách bình thường và 

tự nhiên, con bạn cũng sẽ rất tự nhiên khi đối diện với người khác. Bạn có thể 

thực hiện theo những cách sau: 

1. Đối xử với phản ứng của người khác một cách tích cực 

Khi một đứa trẻ tiếp xúc lại với đám đông, phản ứng của những người 

khác đối với nó thường khiến nó bối rối? Trên thực tế, phản ứng đặc biệt của 

người khác không hoàn toàn có nghĩa là họ sợ hãi hay chế giễu. Mà chính là 

họ không biết cách phản ứng hoặc thậm chí ánh mắt ấy có thể làm sự quan 

tâm. Nếu cha mẹ có thể khiến con mình trút bỏ được sự khó xử trong lòng, 

đừng nghĩ rằng người khác đang chế giễu mình, hãy dùng thái độ lạc quan 

để cảm nhận ánh mắt của mọi người. 

2. Dạy trẻ cách làm và nói 

Cha mẹ nên dạy con cách nói thẳng thắn với người khác về tình trạng của 

mình, để người khác hiểu đặc điểm vết sẹo của mình và khuyến khích con chủ 

động mỉm cười chào người khác, để giảm bớt bầu không khí cứng nhắc 

không biết phản ứng của người khác; đừng trốn tránh sự hỏi thăm của người 

khác, hãy suy nghĩ trước vài câu đơn giản giải thích về nguyên nhân gây ra 

thương tích nếu có người hỏi, tránh người khác hỏi mà nhất thời không biết 

phải trả lời như thế nào; tất nhiên, bạn cũng có thể dạy con mình khi gặp phải 

những lời nói làm tổn thương con bạn, dạy con đáp trả một cách ôn hòa, nói 

cho họ biết những lời đó làm tổn thương con bạn; điều quan trọng nhất là, 

hãy để trẻ tin rằng với những hướng dẫn này, trẻ sẽ có thêm nhiều bạn và 

được nhiều người đón nhận. 

3. Giúp trẻ có sự chuẩn bị tâm lý thích hợp 

Cha mẹ phải cho con hiểu rằng không nhất định là ai cũng chấp nhận 

mình, điều quan trọng là phải cho con hiểu rằng không thể ai cũng có thể 

làm bạn với tất cả mọi người, chỉ cần tìm được người phù hợp và chấp nhận 

mình là đủ. 

(五) Giúp trẻ hiểu nguyên nhân sự việc và qúa trình 



Ngoài cảm giác tội lỗi của cha mẹ về sự cẩu thả của mình, hầu hết trẻ em 

cũng có cảm giác tội lỗi nặng nề. Bản chất của trẻ em sẽ khiến chúng lầm 

tưởng rằng chúng phạm lỗi là do bản thân không ngoan nên mới bị thương, l

àm cha mẹ buồn, cảm thấy lỗi là do mình gây ra, do bản thân không tốt, 

càng sợ cảm giác biết mình sai hoặc thấy diện mạo bị thương của bản thân. 

Làm cha mẹ buồn thậm chí còn sợ cha mẹ bỏ rơi mình. Trên thực tế, trẻ luôn 

đầy tự trách và sợ hãi về nguyên nhân và quá trình của sự việc, chỉ là không 

thể diễn đạt thành lời. Phần lớn cha mẹ vì muốn giúp gia đình và con cái 

quên đi sự việc đau buồn này, hầu hết trốn tránh đề cập lại, thậm chí không 

cho phép con cái hỏi thêm, thực tế chính cha mẹ chưa đối mặt được với sự 

thật tàn khốc mà ngăn cản con cái tìm lời giải đáp cho sự thắc mắc, mãi đeo 

trên mình vết thương và tự trách. Nếu cha mẹ có thể chấp nhận bất kỳ cảm 

xúc tích cực và tiêu cực nào của trẻ về sự việc và thảo luận về diễn biến của sự 

việc với trẻ bằng những từ ngữ mà trẻ có thể hiểu được, như vậy có thể giúp 

trẻ loại bỏ cảm giác tội lỗi và sợ hãi. 

(六) Không bỏ bê anh chị em khác 

Các anh chị em khác trong gia đình cũng cần sự quan tâm chăm sóc của 

bố mẹ, cũng cần bố mẹ giúp đỡ để thích nghi với những thay đổi của gia đình 

và đối mặt với anh chị em trong nhà bị bỏng có những tổn thương trên cơ 

thể và vùng mặt. Trong gia đình, đừng chỉ chăm sóc một mình cho đứa con 

bị thương . Điều này sẽ gây ra sự ghen tị không đáng có giữa trẻ và anh chị 

em. Làm đứa trẻ bị bỏng học cách độc đoán, ảnh hưởng đến mối quan hệ 

giữa các cá nhân gia đình trong tương lai, còn khiến các anh chị em khác 

cảm thấy rằng cha mẹ không công bằng. Và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh 

thần của họ. Cha mẹ có thể thảo luận với các thành viên trong gia đình về 

việc hỗ trợ phục hồi cho trẻ như là một nhiệm vụ của cả gia đình, khuyến 

khích các anh chị em khác cùng nhau giúp đỡ. 

       Cha mẹ thường sợ con bị thương lần nữa, mặc nhiên sẽ cẩn thận 

quan tâm, chăm sóc con, tuy nhiên, điều này làm mất đi cơ hội xã giao, học 

hỏi của trẻ, làm trẻ dựa dẫm vào bố mẹ và không thể tự mình đối mặt với 

cuộc sống sau chấn thương. Trên thực tế, chỉ khi trẻ bị thương, cha mẹ nên 

bắt đầu khuyến khích trẻ tự lập trở lại, để trẻ nỗ lực hết mình trong cuộc sống 

hàng ngày, đồng hành với trẻ trong các hoạt động ngoài trời, cho trẻ hòa 

đồng bình thường với các trẻ khác, để trẻ dẫn dắt trẻ sống lại cuộc sống trước 

đây, giúp trẻ phát triển trong vui vẻ và khỏe mạnh. 



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. 

 



Chương sáu Mạng Tài Nguyên Xã Hội cho người bỏng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chấn thương nặng 

(一) Phạm vi chấn thương nặng 

Hiện được công bố có  loại chấn thương, có thể sẽ được bổ sung thêm trong 

tương lai. Các hội viên của Ánh Dương phần lớn thuộc các mục sau: 

1. Diện tích bỏng chiếm 20% diện tích cơ thể trở lên, hoặc bỏng da mặt  kèm 

theo rối loạn chức năng ngũ quan trên mặt 

(1) Bị bỏng trên % diện tích bề mặt cơ thể. 

(2) Bỏng mặt 

A. Bỏng mắt và các vùng lân cận 

B. Bỏng vùng mặt và đầu, hoại tử mô sâu (sâu độ ), kèm theo tổn 

thương các bộ phận trên cơ thể. 

2. Người bị chấn thương nặng và mức độ nghiêm trọng của nó đạt mức điểm 

nghiêm trọng của chấn thương 16 điểm trở lên. 

(二) Cách đăng ký thẻ chứng nhận thương tật nặng: 

Người đăng ký phải chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận 

chẩn đoán trong vòng một tháng của bác sỹ, bản tóm tắt bệnh án, đơn đăng 

ký và các giấy tờ liên quan khác, nộp lên cho tổ nghiệp vụ của cục bảo hiểm chi 

nhánh là được. Bạn có thể lấy mẫu đơn từ bệnh viện, hoặc Cục Bảo hiểm Y tế, 

hoặc tải xuống từ trang web chính thức của Cục Bảo hiểm Y tế. 

(三) Các biện pháp hỗ trợ đối với người nợ tiền đóng bảo hiểm y tế 

Những người gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng đóng bảo hiểm 

Dù là khuyết tật do bẩm sinh hay do tai nạn, nó thường mang lại cho chúng ta 

rất nhiều phiền toái, kiên trì và tận dụng tốt các nguồn lực của chính phủ và dân 

gian, sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian hồi phục và sớm làm lại cuộc đời. 

Chúng tôi đã tổng hợp cho các bạn một số tư liệu xã hội từ nhiều nguồn thông 

tin khác nhau, bạn có thể sử dụng khi cần thiết, có thể tìm đến các đơn vị liên 

quan hoặc liên hệ với quỹ hội Ánh Dương để được tư vấn. 



có thể đến tổ nghiệp vụ của chi nhánh bảo hiểm y tế trực thuộc để xin vay quỹ 

cứu trợ để hoàn trả số phí bảo hiểm y tế còn nợ. 

 Phúc lợi cho người khuyết tật 

Giấy chứng minh khuyết tật do pháp luật ước định là một phúc hợi cho những 

người có nhu cầu, đồng thời cũng là mội quyền lợi cho người khuyết tật.  

Do sự khác biệt của từng cá nhân, nếu muốn xin giấy chứng minh khuyết tật, 

bạn cần đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa và tổ thẩm định đánh giá, hãy 

liên hệ văn phòng trực thuộc nơi bạn ở (thị xã, thành phố, quận, huyện) và nộp hồ 

sơ để biết thông tin chi tiết. Các phúc lợi và dịch vụ trong đó bạn có thể tham vấn 

với chính quyền quận và thành phố. 

 Dụng cụ bổ trợ và y tế cho người khuyết tật 

(一) Thuyết minh nguyên tắc:  

1. Trợ cấp dụng cụ bổ trợ cho các đơn vị được thiết kế tùy theo thân phận của 

bạn. Các nguồn trợ cấp thường được sử dụng cho người bỏng bao gồm: 

(1) Người có giấy chứng nhận khuyết tật: nộp đơn xin trợ cấp từ văn phòng 

gia đình và xã hội hoặc cục vệ sinh phúc lợi cục, hai chọn một 

(2) Người bị tai nạn lao động: xin trợ cấp từ Cục Bảo hiểm Lao động 

(3) Trẻ em dưới 18 tuổi: đăng ký trợ cấp của tổ chức quỹ hội bỏng nhi đồng 

(cần đánh dấu số đồng nhất của trẻ trên hóa đơn) 

(4) Những người không thuộc diện trên mà gặp khó khăn về tài chính khi bị 

bỏng hoặc khuyết tật trên khuôn mặt: vui lòng liên hệ với nhân viên xã 

hội của quỹ hội Ánh Dương để xem có khả năng xin được các hỗ trợ khác 

không. 

2. Vui lòng hiểu rõ các quy định liên quan của từng đơn vị trợ giúp, thông báo 

cho nhân viên của đơn vị trước khi xuất hóa đơn. Đối với hóa đơn đã xuất 

không được thay đổi ngày lập hóa đơn, người đặt dụng cụ,…. 

(二) Quy trình xin dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

1. Có tư cách cơ bản (xác nhận điều kiện đăng ký) 



     Sở hữu sổ khuyết tật / giấy chứng nhận, phù hợp các tiêu chuẩn trợ cấp 

(có thể tham khảo: Bảng tiêu chuẩn trợ cấp thiết bị trợ giúp cho người 

khuyết tật và bảng tiêu chuẩn trợ cấp chi phí y tế và thiết bị trợ giúp y tế) và 

gần đây sinh sống trong nước vượt quá  ngày. 

2. Quy trình xin dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tư liệu đăng ký như sau： 

 Đơn đăng ký (có thể tải xuống từ trang web của văn phòng cộng đồng 

hoặc văn phòng xã hội hoặc phòng y tế) 

 Sổ tay / Giấy chứng nhận khuyết tật 

 Chứng minh thư gốc của người nộp đơn, sẽ được trả lại sau khi kiểm tra 

 Giấy chứng nhận chẩn đoán trong vòng ba tháng, nội dung phải ghi rõ 

nhu cầu sử dụng thiết bị trợ giúp (bộ đồ áp lực, màng silicon) 

 Báo cáo đánh giá thiết bị trợ giúp (bạn có thể đến cơ sở y tế hoặc trung 

tâm tài nguyên thiết bị trợ giúp để đánh giá hoặc đăng ký) 

4. Giấy tờ xét duyệt xin tiền trợ cấp như sau: 

  Đơn xin xét duyệt 

 Bản sao công văn xét duyệt 

 Bản sao bìa sổ tiết kiệm 

 Hóa đơn  dụng cụ hỗ trợ trong vòng sáu tháng, hóa đơn gốc hoặc biên 

lai 

Đính kèm các giấy tờ cần thiết 

đến quận huyện nơi đăng ký hộ 

khẩu, phòng xã hội hoặc trung 

tâm thiết bị hỗ trợ để nộp hồ sơ 

Đơn vị chính phủ chuyển 

tiền trợ cấp hỗ trợ 

Chuẩn bị kèm biên lai, giấy bảo hành 

gốc và các giấy tờ cần thiết khác 

Có thể mua thiết bị trợ giúp 

sau khi nhận được thư chấp 

thuận từ chính quyền quận và 

thành phố 

 



 Hóa đơn nhận hàng và đóng dấu 

 Bản sao sổ bảo hành dụng cụ do nhà cung ứng dụng cụ 

 Ảnh dụng cụ bổ trợ  

 Các giấy tờ khác, làm theo hướng dẫn trong bảng tiêu chuẩn trợ giúp 

dụng cụ. Sổ bảo hành mua thiết bị hỗ trợ (bản gốc). 

※ Các mục cần chú ý： 

 Thiết kế dụng cụ trợ cấp: công chúng nộp đơn đăng ký và được cơ quan 

có thẩm quyền đánh giá và phê duyệt để những người có nhu cầu có 

thể nhận được các thiết bị trợ giúp phù hợp. Do đó, ngày tháng trên tài 

liệu phải theo thứ tự sau: giấy chứng nhận chẩn đoán → bảng báo cáo 

đánh giá thiết bị trợ giúp → công văn xét duyệt  → biên lai và giấy bảo 

hành dụng cụ, nếu không sẽ bị từ chối gửi trả sau khi nộp đơn! (Vì vậy, 

khuyến cáo các bạn không nên mua hàng rồi mới nộp đơn xin trợ cấp 

nhé!) 

 Sau khi đơn được chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi công văn 

thông báo và người nộp đơn phải hoàn thành đăng ký trong vòng sáu 

tháng. Quá hạn sẽ bị vô hiệu 

 Về nguyên tắc, mỗi người có thể xin tối đa  năm một lần, mỗi lần 4 mục 

trợ cấp, dựa trên nhu cầu thực tế. 

 Số lượng đơn xin trợ cấp thiết bị trợ giúp trong năm hiện tại có giới hạn. 

Vì vậy, nếu bạn có nhiều hạng mục hỗ trợ cần áp dụng (như: quần áo áp 

lực, màng silicon, xe lăn điện ...), vui lòng gộp lại gửi một lần để tránh 

vượt quá số lượng đơn mà bị từ chối. 

 Bảo hiểm chi trả 
Có tổng cộng chín loại hình thanh toán bảo hiểm lao động có sẵn để áp dụng. 

Dưới đây là ba hình thức chi trả chủ yếu mà hội viên của Ánh Dương sử dụng 

thường xuyên  (thương bing, chi trả tật nguyền, tai nạn nghề nghiệp) và dụng cụ 

bổ trợ trong luật bảo hộ thiên tai nghề nghiệp, trợ cấp sinh hoạt cơ thể tật 

nguyền làm giới thiệu và thuyết minh ý chính.    Nếu bạn muốn biết thêm thông 

tin chi tiết, bạn có thể lên trang web của cục bảo hiểm lao động http: 

//www.bli.gov.tw/, hoặc gọi điện cho Cục Bảo hiểm Lao động (02-2396-1266), 

Cục Quản lý An toàn Lao động (02-8995-6666), hoặc các văn phòng khác đều 

có thể nhận được lười giải đáp. 



(一) Dụng cụ hỗ trợ cho thảm họa nghê nghiệp- bổ trợ dụng cụ 

 Sau khi thảm họa nghề nghiệp xảy ra, nếu bạn cần sử dụng các thiết bị trợ 

giúp (như quần áo áp lực, màng silicon, mặt nạ trong suốt và các thiết bị hỗ 

trợ khác), bạn có thể đăng ký thanh toán! Mà các mục chi trả đó bất kể có 

mua bảo hiểm lao động hay không, chỉ cần chứng minh là bị thương do tai 

nạn lao động đều có thể nộp đơn xin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người tai nạn lao động bắt buộc 

phải sử dụng các thiết bị trợ 

giúp sau khi được bác sĩ chẩn 

đoán hoặc đánh giá của các 

chuyên gia khác 

Hồ sợ mua dụng cụ hỗ trợ 

Chuẩn bị： 

 Đơn đăng ký 

 Giấy chứng nhận bệnh lý 

 hóa đơn trong vòng 6 tháng 

 Mặt bìa sổ ngân hang 

 Nếu chưa đóng bảo hiểm tai nạn 

lao động, cần kèm theo Giấy 

chứng nhận tai nạn lao động và 

người bị tai nạn trong quá trình 

làm viềc điền vào "Giấy xác nhận 

bị thương do tai nạn trong quá 

trình làm việc, đi lại" 

Giấy chứng nhận bệnh lý của bác sỹ 

khoa phục hồi chức năng hoặc bác 

sỹ khoa phẫu thuậtchỉnh hình về 

nhu cầu cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ 

Gửi 

Phải mua dụng cụ trong vòng 

sáu tháng sau khi bác sỹ viết 

giấy chứng nhận 



Nhắc nhở nhỏ 

 Dụng cụ hỗ trợ mỗi năm giới hạn hỗ trợ 4 mục, tổng số tiền hỗ trợ cao nhất là  

vạn đài tệ, dụng cụ nếu không sử dụng vượt quá giới hạn thời gian ngắn nhất, 

không được nộp đơn lần hai cho cùng một hạng mục (ví dụ: áo áp lực, miếng 

dán, ít nhất phải sử dụng quá  tháng mới được làm lại, mua hoặc gửi đơn đă

ng ký lại) 

 Nộp đơn đăng ký dụng cụ hỗ trợ cần lưu ý: ngày tháng trên phiếu chẩn đoán 

bệnh, phải sớm hơn ngày tháng trên hóa đơn mua dụng cụ. Ngày tháng trên 

phiếu chẩn đoán bệnh nếu muộn hơn ngày tháng trên hóa đơn thì trên phiếu 

phải ghi rõ ngày tháng cần sử dụng dụng cụ, ngày tháng trên hóa đơn không 

được vượt quá  tháng. 

 Công nhân bị thảm họa nghề nghiệp có thể đăng ký hạng mục hỗ trợ là áo áp 

lực, miếng dán, mặt nạ áp lực và các dụng cụ khác sau khi bị bỏng cần dùng 

tới như tóc giả bảo vệ da, mỹ phẩm giấu sẹo vân vân 

 Nếu đã nhận được các dụng cụ hỗ trợ theo pháp lệnh khác, không được đăng 

ký hạng mục này nữa (ví dụ: đã nhận dụng cụ hỗ trợ khuyết tật). 
 

(二) Bổ trợ bảo hộ cho công nhân bị tai nạn lao động- Bổ trợ khán hộ 

Sau thảm họa nghề nghiệp, bác sĩ chẩn đoán không thể làm việc suốt đời, 

cần được chăm sóc y tế và một người chuyên môn giám sát cẩn thận, hoặc 

cần người hỗ trợ cho các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày để duy trì 

cuộc sống, lúc này có thể đăng ký chi trả! Bất kể có mua bảo hiểm lao động 

hay không, chỉ cần chứng minh là bị thương do tai nạn lao động là có thể 

đăng ký ! 

 

Giấy tờ cần chuẩn bị 

1. Đơn đăng ký  

2. Giấy chứng nhận bệnh tật bảo hiểm lao động 

3. Giấy cam đoan chứ đăng ký mục hỗ trợ nhận người chăm sóc nào theo 

pháp lệnh 

4. Mặt bìa sổ ngân hang 

 

 

 



Nhắc nhở nhỏ 

★ Cùng một loại thương tật, đăng ký hạng mục này và các thời kỳ đăng ký 

cần gộp lại cùng tính, cao nhất là  năm 

★ Khoản trợ cấp này cần trước khi hết hạn mỗi năm phải nộp giấy chứng 

nhận thiểu năng có thời hạn trong vòng ba tháng gửi đến cục bảo hiểm 

lao động để gia hạn, ngoại trừ người được miễn. Những người không 

tuân thủ các quy định của khoản trên sẽ không được gia hạn,  

★ Nếu người được trợ cấp qua đời, trợ cấp sẽ bị cắt từ tháng đó, người đăng 

ký hoặc người nhà cần trong vòng  ngày kể từ khi người được trợ cấp 

qua đời phải báo cho bộ lao động và cục an toàn lao động biết được. 

 

(三) Trợ cấp bảo hộ tai nạn lao động- hỗ trợ tiền sinh hoạt cho người khuyết tật 

Sau khi xảy ra tai nạn, được bác sỹ chẩn đoán là mất một phần khả năng 

hoặc toàn bộ khả năng lao động, những người đã hết hạn bảo hiểm lao 

động, tai nạn lao động, thương tật, đều có thể đăng ký thanh toán! Bất kể có 

bảo hiểm lao động hay không, miễn là xác nhận tai nạn này là tai nạn lao 

động thì đều có thể đăng ký! 

 

Giấy tờ cần chuẩn bị 

1. Đơn đăng ký  

2. Giấy chứng nhận bệnh tật bảo hiểm lao động 

3. Người thông qua kiểm tra y học, nộp kèm theo bảng báo cáo kết quả và 

ảnh 

4. Mặt bìa sổ ngân hàng 

 

Nhắc nhở nhỏ 

★ Cùng một loại thương tật, đăng ký hạng mục này và các thời kỳ đăng ký 

cần gộp lại cùng tính, cao nhất là  năm 

★ Khoản trợ cấp này cần trước khi hết hạn mỗi năm phải nộp giấy chứng 

nhận thiểu năng có thời hạn trong vòng ba tháng gửi đến cục bảo hiểm 

lao động để gia hạn, ngoại trừ người được miễn. Những người không 

tuân thủ các quy định của khoản trên sẽ không được gia hạn,  

★ Nếu người được trợ cấp qua đời, trợ cấp sẽ bị cắt từ tháng đó, người đăng 

ký hoặc người nhà cần trong vòng  ngày kể từ khi người được trợ cấp 

qua đời phải báo cho bộ lao động và cục an toàn lao động biết được. 

二 



★ Nhắc nhở bạn ~~ Trong thời gian đăng ký trợ cấp thương tật và ốm 

đau, công ty còn phải trả cho bạn 30% mức lương bình quân hàng thá

ng được bảo hiểm theo quy định của Luật Tiêu chuẩn Lao động! Nếu 

bạn nghỉ phép năm thứ hai, tỷ lệ sẽ được điều chỉnh là %. 
 

★ Xin lưu ý! bệnh tật thông thường  ngày trước khi nhập viện không 

được tính !! Và sau khi xuất viện, thời gian điều trị ngoại trú và phục hồi 

sức khỏe tại nhà cũng không được tính vào đăng ký, khác với đăng ký 

tai nạn nghề nghiệp !! 

(四) Chi trả cho tai nạn phổ thông và tai nạn nghề nghiệp 

Người lao động có bảo hiểm lao động không thể làm việc trong thời gian 

nằm viện, điều trị bệnh dẫn đến thiếu hụt thu nhập, có thể đăng ký bảo hiểm 

lao động chi trả ! 

 

Tùy theo nguyên nhân gây ra thương tật, có thể áp dụng hai loại trợ cấp thương 

tật đối với tai nạn lao động và tai nạn thông thường, hướng dẫn cụ thể như sau: 

 

1.  Chi trả cho tai nạn lao động 

Do tai nạn lao động phải đi viện hoặc nằm viện không đi làm được, xin công 

ty nghỉ quá  ngày trở lên có thể đăng ký, nếu bạn xin nghỉ chế độ tai nạn 

lao động trong vòng  năm thì bạn có thể xin hỗ trợ bình quân lương tháng 

bảo hiểm chi trả % hàng tháng (  tháng trước khi bị tai nạn). Nếu tiếp tục 

xin nghỉ sang năm thứ hai mức trợ cấp giảm còn % lương, và tổng số thời 

gian chi trả tối đa là  năm. 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. Chi trả cho thương tật thường 

Những trường hợp phải nằm viện do ốm đau, tai nạn thương tích thường từ 

ngày thứ 4 từ khi bạn nhập viện là có thể đăng ký. Thời gian tính từ ngày thứ 

tư tới ngày ra viện. Chi trả (  tháng trước khi bị bệnh hoặc tai nạn ) bằng 

50% mức lương bình quân hàng tháng được bảo hiểm và mức hưởng tối đa 

là  năm.                
 (Cách tính → lương ÷ 30 ngày × 50% × số ngày đăng ký = số tiền thanh toán) 

 

 

 

 

 

 

 



3. Quy trình nộp đơn & chuẩn bị hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhắc nhở nhỏ 

 Hoa đơn và giấy đăng ký bảo hiểm thương tật, ốm đau và biên lai thanh 

toán có thể xin từ đơn vị bảo hiểm (công ty, chủ sử dụng lao động) hoặc 

phòng bảo hiểm lao động, nhớ yêu cầu đơn vị bảo hiểm đóng dấu đơn vị 

và đóng dấu tên người phụ trách nhé !! 

 Người lao động khi bị thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp, có đủ điều kiện 

tham gia bảo hiểm lao động, sau này hủy bảo hiểm (trừ trường hợp bắt 

buộc từ bỏ do giám định mất khả năng lao động suốt đời ), vẫn có 

quyền được hưởng bảo hiểm thương tật và ốm đau trong vòng  năm 

sau khi từ bỏ bảo hiểm. Đừng bỏ qua quyền của chính bạn! 

(五) Chi trả cho người thiểu năng 

Sau khi bị tai nạn, bệnh nặng, sau một thời gian điều trị mà cơ thể vẫn khỏi, 

có thể làm hồ sơ đăng ký chi trả bảo hiểm! Và khi bị thương, mắc bệnh hiểm 

nghèo, bản thân phải đang trong trạng thái bảo hiểm còn hiệu lực mới được 

hưởng ! 

nộp đơn đăng ký cho sở 

lao động trong vòng  

năm 

Nằm viện trên  ngày 

không thể làm việc, chưa 

nhận lương vốn có 

chuẩn bị các giấy tờ sau： 

 Hóa đơn thanh toán và giấy 

chứng nhận chi trả bảo hiểm 

lao động 

 Giấy chứng nhận bệnh lý hoặc 

thương tật bản gốc 

 Tai nạn do trong quá trình đi về 

hoặc đang làm việc, điền vào 

"Giấy xác nhận bị thương do tai 

nạn trong quá trình làm việc, đi 

lại" 

 Giấy tờ liên quan khác (như 

giấy chứng nhận của chủ thuê 

hoặc những người chứng kiến, 

giấy ghi chép thời gian làm 

việc, giấy lương vân vân) 

Sau khi thông qua, chuyển 

khoản vào tài khoản cá 

nhân của tổ chức tài chính 

trong nước được chỉ định 

của người nộp đơn 



1. Quy trình đăng ký và giấy tờ cần chuẩn bị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhắc nhở nhỏ 

 Đơn đăng ký hưởng bảo hiểm thương tật và biên lai đóng phí, nhớ 

yêu cầu đơn vị tham gia bảo hiểm đóng dấu đơn vị và người phụ trách 

nhé !! 

Để đăng ký trợ cấp do mất chức năng tiết mồ hôi trên da, vết sẹo ở 

đầu, cổ và mặt, vui lòng xác nhận cách lần phẫu thuật ngoại khoa gần 

nhất là hơn một năm, mới có thể yêu cầu cơ sở y tế hỗ trợ chẩn đoán. 

Đăng ký sau khi dừng điều trị hoặc sau thời gian nhận trợ cấp thương tật 

Điền đơn xin chi trảhiểm lao động và hóa đơn, giấy chứng nhận, phiếu chẩn 

đoán bảo hiểm lao động thiểu năng 

Đem đơn xin chi trả bảo hiểm lao động đến cơ sở thuộc bảo hiểm y tế để 

chẩn đoán và xin cấp, thông thường trong vòng  ngày kể từ ngày bệnh 

viện cấp, bệnh viện sẽ hỗ trợ gửi đến bộ lao động. 

Sau khi được chấp thuận, tiền bảo hiểm sẽ được chuyển vào tài khoản ngân 

hàng chỉ định của người nộp đơn. 

Đăng ký với bộ lao động 

Đăng ký trong vòng 5 năm 

Sau khi bệnh viện hỗ trợ gửi thư đi, bạn sẽ nhận được một giấy chẩn đoán 

bảo hiểm lao động thiểu năng đã đươc thông qua cục bảo hiểm của bộ lao 

động. Vui lòng nhớ gửi mẫu này cùng với đơn xin hưởng bảo hiểm thương 

tật và biên lai thanh toán, bản báo cáo tình trạng bệnh và hình ảnh có liên 

quan (phải đính kèm khi khám sức khỏe), gửi đến Cục Bảo hiểm lao động x

é ệ à đượ



Lưu ý: Cái gọi là "mất khả năng lao động suốt đời" trong bảo hiểm lao động đề 

cập có nghĩa là phù hợp cấp độ tàn tật cấp độ từ 1-7, khả năng lao động bị suy 

ả à không thể ở ề ới công việ đượ ê đá á

 Để được hưởng trợ cấp khuyết tật về nhai, nuốt, khiếm thanh phải xác 

nhận cách thời gian làm phẫu thuật lần gần nhất là trên sáu tháng, đối 

với những người được xạ trị, hóa trị mà không phẫu thuật thì phải trên 

sáu tháng sau khi chấm dứt xạ trị, hóa trị mới có thể yêu cầu cơ sở y tế 

hỗ trợ chẩn đoán. 

 Nộp đơn xin trợ cấp thương tật, nếu bạn được đánh giá là "mất khả 

năng lao động suốt đời", xin lưu ý rằng bảo hiểm lao động sẽ bắt buộc 

phải hoàn trả phí bảo hiểm và không được tiếp tục đóng. 

 

Đối với trợ cấp thương tật của bảo hiểm lao động, có hai cách trả theo tình trạng 

thương tật: 

1. Thiểu năng chi trả trong một lần 

Những người được bệnh viện chỉ định của Bảo hiểm Y tế Quốc gia chẩn đoán 

là thương tật vĩnh viễn, có tình trạng khuyết tật phù hợp với tiêu chuẩn trợ 

cấp thương tật, nhưng chưa đến mức "mất khả năng lao động suốt đời", chỉ 

có thể đăng ký hưởng chi trả bảo hiểm thương tật một lần mà không được 

đăng ký chi trả theo năm.Nhưng ~ tình trạng tàn tật phù hợp mục chi trả 

"mất khả năng lao động suốt đời", nếu bạn đóng bảo hiểm trước ngày  

tháng  năm , bạn có thể chọn yêu cầu trợ cấp tàn tật một lần, nếu không, 

có thể sử dụng chi trả theo năm. 

2. Chi trả thiểu năng theo năm 

Bệnh viện được chỉ định của Bảo hiểm Y tế Quốc gia chẩn đoán là thương tật 

vĩnh viễn và đáp ứng tiêu chuẩn trợ cấp thương tật hoặc khuyết tật do Luật 

Bảo vệ Quyền và Lợi ích của Người tàn tật quy định và được đánh giá là "mất 

khả năng lao động suốt đời", có thể đăng ký chi trả theo năm. Nếu người 

nộp đơn đáp ứng các quy định liên quan về  vị thành niên dưới 25 tuổi 

vẫn đang đi học, có thu nhập không vượt quá quy định ..., v.v., có thể được 

cấp thêm % cho người nhà, tối đa  người. Ngoài ra, nếu số thu nhập dưới 

.  Đài tệ, sẽ được chi trả thêm .  Đài tệ. Đối với người tàn tật do tai 

nạn lao động được bồi thường thêm  tháng lương trợ cấp, trả trong một 

lần. 



(六) Chi trả điều trị cho tai nạn lao động 

Người lao động bị tai nạn nghề nghiệp, dùng bảo hiểm lao động đi khám 

chữa, bất kể đi khám hay nằm viện đều có thể xin hỗ trợ từ cục bảo hiểm lao 

động, hỗ trọ chi trả một phần phí điều trị , nằm viện trong vòng  ngày có 

thể được hỗ trợ một nửa tiền phí ăn uống. 

1. Phương thức đăng ký và giấy tờ cần chuẩn bị 

Trường hợp 1 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động cần đến bệnh viện cấp cứu hoặc 

nằm viện gấp, không kịp lấy giấy tờ liên quan "Giấy khám bệnh có bảo hiểm 

tai nạn lao động" hoặc "Đơn nhập viện do chấn thương và tai nạn nghề 

nghiệp của bảo hiểm lao động" đến cơ sở y tế thuộc sở bảo hiểm y tế để điều 

trị. Phương thức xử lý như sau: 

 Khi khi đăng ký khám chữa bệnh nên khai báo có "bảo hiểm tai nạn lao 

động".  

 Thanh toán trước các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giữ lại các 

hóa đơn khám bệnh liên quan. 

 Nộp giấy khám bệnh do tai nạn lao động trong vòng  ngày kể từ ngày 

điều trị và cơ sở y tế sẽ hoàn trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm đã 

nhận. 

 

Trường hợp 2 

Trường hợp thuộc các điều kiện nêu trên, trong vòng  ngày nộp cho bệnh 

viện giấy bảo hiểm tai nạn lao động và đã tự chi trả một phần phí khám chữa 

bệnh có thể xử lý theo phương thức sau: 

Ngay trong ngày ra viện hoặc trong vòng sáu tháng kể từ ngày ra 

viện(trong vòng  năm nếu vì lý do đặc biệt) phải nhớ nộp các giấy tờ sau để 

được xét duyệt và trả lại phí : 

 Đơn xin hoàn lại chi phí y tế  

 Giấy khám bệnh bảo hiểm lao động và đơn xin nằm viện  

 Bản chính hóa đơn khám chữa bệnh và bản chi tiết các chi phí (Nếu bị mất 

hoặc sử dụng cho mục đích khác, có thể nộp bản phụ có đóng dâu của cơ 

sở y tế gốc để chịu trách nhiệm xác nhận khớp với bản gốc và phải ghi chú 

rõ lý do tại sao không thể nộp bản chính). 



 Giấy khám bệnh hoặc các tài liệu hỗ trợ (nếu không phải bằng tiếng Trung 

hoặc tiếng Anh, phải đính kèm bản dịch). 

 Nếu bạn bị tai nan lao động nằm ngoài vùng thi hành quy định bảo hiểm 

lao động, bạn nên xuất trình bản sao giấy chứng nhận xuất nhập cảnh 

hoặc giấy chứng nhận do nơi bạn làm việc cấp. 

2.  Nhắc nhở nhỏ 

 Đơn xin hoàn trả chi phí y tế Giấy khám bệnh bảo hiểm lao động 

hoặc Đơn xin nhập viện, có thể lấy từ đơn vị bảo hiểm (công ty, người 

sử dụng lao động) hoặc Cục bảo hiểm lao động. Nhớ yêu cầu đơn vị 

được bảo hiểm đóng dấu đơn vị và người phụ trách !! 

 Người lao động bị tai nạn tại thời điểm có tham gia bảo hiểm lao động, 

nếu sau khi xuất viện trogn vòng một năm mà phải nhập viện lại do 

nguyên nhân của lần tai nạn đó thì vẫn được hưởng bảo hiểm chi trả 

bình thường. Tuy nhiên, sau khi được trả lại tiền đóng bảo hiểm, bạn 

không được hưởng nữa, phải tiếp tục đóng bảo hiểm mới được hưởng 

giấy khám bệnh bảo hiểm lao động chi trả.. 

(七) Các mục cần chú ý khác 

1. Việc đăng ký quyền lợi bảo hiểm lao động rất đơn giản, bạn không cần 

phải thông qua đại lý để đăng ký! Bất kể bạn muốn đăng ký mục nào, đều 

có thể thông qua bạn bè hoặc người sử dụng lao động đăng ký hộ, chỉ 

cần làm theo quy trình, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ, Cục Bảo hiểm lao 

động sau khi nhận hồ sơ sẽ mất khoảng 13-  ngày xét duyệt. Nếu bạn 

có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Phòng Bảo hiểm Lao động và 

Nhân viên Xã hội Ánh Dương! 

2. Tùy thuộc vào nguồn tài nguyên của từng cơ quan lao động của các quận 

và thành phố, có thể xin quỹ cứu trợ tại nạn lao động, nhưng mỗi quận và 

thành phố có các quy định khác nhau về việc áp dụng và thanh toán quỹ 

cứu trợ tai nạn nghề nghiệp. Người lao động bị tai nạn có thể xin tư vấn 

từ bộ lao động mà hộ khẩu trực thuộc để biết thêm chi tiết về việc đang 

ký. 

 Dịch vụ tư vấn pháp luật 
Sau tai nạn, bạn thường phải đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp và đau 

đầu. Các tổ chức sau đây bạn có thể tham khảo. 



 

Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Chú thích 

Quỹ hỗ trợ pháp 

lý 

Phân bố 21 tỉnh thành 

trên toàn quốc 

Có thế gọi đến đài  

để được tư vấn 

 

Hiệp hội nạn 

nhân do thương 

tích do lao động 

Trung Hoa Dân 

Quốc 

 

No. 22, Ln. 181, Sec. 4, 

Bade Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 105, 

Taiwan (R.O.C.) 

02-25282938 

02-25282938 

Dịch vụ tư 

vấn 

Trung tâm phúc 

lợi xã hội Xinshi 

Hiệp hội chăm 

sóc người bị 

thương do lao đ

ộng Trung Hoa 

Dân Quốc 

No. 24, Ln. 183, Sec. 1, 

Heping E. Rd., Da’an 

Dist., Taipei City 106, 

Taiwan (R.O.C.) 

(02)2397-1933 

(02)2397-1933 

Dịch vụ tư 

vấn 

Công ty luật 

Quan Ying-Luật 

sư Tang Jinquan 

No. 24, Ln. 162, 

Zhongzheng 3rd Rd., 

Xinxing Dist., Kaohsiung 

City 800, Taiwan (R.O.C.) 

07-2350333 

07-2350333 

Dịch vụ tư 

vấn 

 

 Danh sách các nhà sản xuất thiết bị phục hồi chức năng 

Việc sử dụng đúng cách các thiết bị phục hồi chức năng (như quần áo chịu lực, 

nẹp ép,…) sẽ giúp quá trình phục hồi chức năng của bạn tiến triển tốt hơn, tuy nhiên 

khi sử dụng bạn nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, bảng sau chỉ mang tính chất 

tham khảo. 

Tên nhà sản xuất Địa chỉ Điện thoại 

Quỹ hội phúc lợi xã hội Ánh 

Dương 

Trung tâm tái thiết Đài Bắc 

3F., No. 91, Sec. 3, Nanjing E. 

Rd., Songshan Dist., Taipei 

City 105, Taiwan (R.O.C.) 

 02)2507-8006#210 



Quỹ Ánh Dương Trung tâm 

phục vụ đào trúc 

6F., No. 46, Fuxing Rd., 

Zhongli Dist., Taoyuan City 

320, Taiwan (R.O.C.) 

 (03)427-6512 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ zhongli 

2F.-6, No. 168, Anhe Rd., 

Xitun Dist., Taichung City 

407, Taiwan (R.O.C.) 

 (04)2463-7999 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ yunlin 

6F.- , No. , Ren’ai Rd., 

West Dist., Chiayi City 600, 

Taiwan (R.O.C.) 

 (05)228-0300 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ khu vực miền nam 

7F., No. 77, Liwen Rd., 

Zuoying Dist., Kaohsiung 

City 813, Taiwan (R.O.C.) 

 (07)550-9517 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ miền Nam 

Trạm làm việc Đài Nam 

4F., No. 138, Xiaodong Rd., 

East Dist., Tainan City 701, 

Taiwan (R.O.C.) 

 (06)200-8047 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ khu vực miền đông 

5F., No. 150, Ziyou St., 

Hualien City, Hualien County 

970, Taiwan (R.O.C.) 

 (03)8350-380 

Quỹ Ánh Dương trung tâm 

phục vụ khu  miền nam 

Trạm làm việc đài đông 

No. 91, Ren 7th St., Taitung 

City, Taitung County 950, 

Taiwan (R.O.C.) 

(089)230-759 

Công ty hữu hạn Chenyang 7F., No. 13, Sec. 1, Minsheng 

E. Rd., Zhongshan Dist., 

Taipei City 104, Taiwan 

(R.O.C.) 

 (02)2523-1632 

Công ty cổ phần phát triển 

toàn cầu Chengyang (chi 

nhánh đài trung) 

9F.-2, No. 910, Sec. 2, Taiwan 

Blvd., Xitun Dist., Taichung 

City 407, Taiwan (R.O.C.) 

 (04)2312-9963 

 0936-302486 

Áo đàn hồi tứ bảo 

Jingtaixing  

No. 75, Sec. 1, Yanping Rd., 

Pingzhen Dist., Taoyuan City 

324, Taiwan (R.O.C.) 

 (034)222-484 



Công ty hữu hạn chế tạo 

dụng cụ tật nguyền Chính 

Đức  

No. 326, Sec. 3, Taiwan Blvd., 

Xitun Dist., Taichung City 

407, Taiwan (R.O.C.) 

 (04)2311-0656 

2311-0657 

Doanh nghiệp Tianxiang 

 

No. 86-34, Wenwu 2nd St., 

Qianjin Dist., Kaohsiung City 

801, Taiwan (R.O.C.) 

 (07)282-3301 

 

 

 


