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MỤC TIÊU

• 1. Kể được các tác nhân gây bỏng và hoàn 
cảnh bị bỏng.

• 2. Chẩn đoán được độ sâu và diện tích tổn 
thương bỏng.

• 3. Nêu được các thời kỳ của bệnh bỏng.



I. Tác nhân gây bỏng và hoàn cảnh bị bỏng:

1. Hoàn cảnh bị bỏng:

- Tai nạn (TN) sinh hoạt: 65% (lửa bếp, ét xăng, đốt cồn, chất 

cháy nổ, thức ăn, nước sôi...).

- TN lao động: 05-10% (hoá chất, xăng dầu, kho tàng, phòng thí 

nghiệm...).

- TN giao thông: khoảng 2% (cháy xe, tàu, thuyền, máy bay...).

- TN điều trị: khoảng 1% (chườm nóng, đắp paraphin nóng, dao 

điện...).

- Thiên tai: Núi lửa...



I. Tác nhân gây bỏng và hoàn cảnh bị bỏng:

2. Tác nhân gây bỏng:

2.1. Bỏng do sức nhiệt:

- Bỏng nhiệt ướt.      

- Bỏng nhiệt khô.

2.2. Bỏng do luồng điện.

2.3. Bỏng do hoá chất.

2.4. Bỏng do bức xạ.



Nhắc lại mô học da 

II. Chẩn đoán tổn thương bỏng:



Nhắc lại mô học da



Superficial

Superficial Partial - Thickness

Deep Partial - Thickness

Full Thickness

Fascia / Muscle / Tendon / Bone



1. Phân loại độ sâu bỏng: 

Có nhiều cách phân loại (trên 25 cách của trên 70 
tác giả). Sau đây là cách phân loại bỏng của Lê Thế 
Trung (1965):



-Độ I: 

Viêm 
da 
cấp 
do 
bỏng. 



Độ II: Bỏng biểu bì.



Độ II: Bỏng biểu bì.



Độ II: Bỏng biểu bì.



Độ III: Bỏng trung bì.



Độ III: Bỏng trung bì.



Độ III: Bỏng trung bì.



Độ III: Bỏng trung bì.



Độ IV: Bỏng toàn bộ lớp da.



Độ III
Độ IV

Độ IV: Bỏng toàn bộ lớp da. 



Độ IV: Bỏng toàn bộ lớp da. 



Độ IV: Bỏng toàn bộ lớp da. 



Tổ chức hạt.



Tổ chức hạt.



Hoại tử ướt 



Cắt lọc hoạt tử



Sau cắt lọc



Độ V: Bỏng sâu qua lớp cân dưới da, bỏng cơ, gân, 
xương, khớp.

















II. Chẩn đoán tổn thương bỏng:

2. Tính diện tích bỏng: Có nhiều phương pháp:

- Người lớn áp dụng:

+ Phương pháp số 9 (Pulaski E.J, Tennison C. W (1949), Wallace 

A (1951).

+ Phương pháp ướm đo diện tích bằng gan bàn tay bệnh nhân 

(Blokhin N.N (1953), Glumov I.I (1953).

+ Phương pháp dựa theo các con số 1-3-6-9-18 của Lê Thế 

Trung (1965):

- Trẻ em có bảng tính riêng: Tham khảo.



II. Chẩn đoán tổn thương bỏng:

3. Cách ghi tổn thương bỏng:

Diện tích bỏng nói chung (diện độ sâu) - Tác nhân

Độ bỏng - Vị trí bỏng.



III. Các thời kỳ của bệnh bỏng:

1. Thời kỳ 1 ( Sốc bỏng): 2-3 ngày đầu.
- Đặc trưng là trạng thái sốc bỏng:
+ Ngay sau bỏng: Sốc cương (kích thích, vật vã, M-HA tăng...)
+ Sốc nhược: Sau 5-6h hoặc sớm hơn (với bỏng nặng): thờ ơ, mệt, nôn, lạnh, hôn 

mê, HA tụt, thiểu niệu, nhiệt độ hạ, ure huyết tăng...

2. Thời kỳ 2(Nhiễm trùng, nhiễm độc): từ ngày 3-4 đến 30-45-60 ngày.
- Bỏng nông: Liền sẹo, khỏi bệnh.
- Bỏng sâu: nhiễm độc cấp (do chất độc từ các mô tế bào bỏng).
- Nhiễm khuẩn tại chỗ, vùng lân cận, toàn thân...
3. Thời kỳ 3(Suy mòn bỏng): 
- Sức chống đỡ của cơ thể suy mòn.
- Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng của các nội tạng, toàn cơ thể.
- Còn nguy cơ nhiễm khuẩn (loét, vùng lấy da...)
4. Thời kỳ 4(Phục hồi và di chứng): 
- Vết thương bỏng đã liền sẹo.
- Các rối loạn được phục hồi.
- Xuất hiện các di chứng.



Di chứng Bỏng: Sẹo lồi
BN Đỗ Văn C.



BN. LÊ VĂN H.   51T
CĐ. Bỏng điện 10% (5%) độ III, IV, V bụng, bìu, dương vật, tay T, 2 bàn chân.
FT Chuyển vạt da cân cuống mạch sinh dục trước ngoài che phủ khuyết da dương vật.





Điều trị sốc bỏng



1. Dự phòng Shoch bỏng: (Y tế cơ sở và khi mới vào viện)
- Ngăn chặn tác nhân gây  
- Tìm ngay nguồn nước lạnh để hạ nhiệt độ da và tổ chức 

bị bỏng.
- Băng ép vừa vùng tổn thương.   Bỏng hoá chất phải 

băng bằng chất trung hoà.
- Giảm đau: Morphin, Tramadol, Dolargan…
- Bù dịch: Uống ORESOL  hoặc truyền dịch.
- Ủ ấm cho bệnh nhân nhưng không để thân nhiệt quá 

37oC
- Vận chuyển nhẹ nhàng từ nơi bỏng về y tế cơ sở, từ cơ 

sở lên tuyến chuyên khoa. Lưu ý: Truyền dịch khi vận 
chuyển, phải thoát sốc mới chuyển từ y tế cơ sở lên 
tuyến chuyên khoa.



2. Điều trị shoch bỏng:
- Tại chỗ: Giảm đau hoặc gây mê để thay băng, 

xử trí bỏng thì đầu, xác định tổn thương bỏng 
và dùng thuốc tại chỗ (Phải tiến hành khẩn 
trương trong 10 - 15 phút). 

- Thở Ô xy, hút đờm rãi, dịch tiết, có thể phải mở 
khí quản.

- Truyền dịch, sonde dạ dày, sonde bàng quang.
- Làm các xét nghiệm cơ bản: huyết học, sinh 

hoá, nước tiểu, khí máu…
- Khám tổn thương phối hợp, có thể kết hợp với 

các chuyên khoa.



2. Điều trị shoch bỏng:
+ Dịch truyền: Trong 24h đầu áp dụng công thức 

EVANS:
Q = 2 ml x S (%) x P (kg) + 2000 ml Glucose 5%. 
Trong đó:  Dịch keo = 1 ml x S (%) x P (kg).
Dịch điện giải = 1 ml x S (%) x P (kg).
Ghi chú: Q: Lượng dịch truyền trong 24h đầu.
S: Diện tích bỏng tính bằng % diện tích cơ thể.
P: Trọng lượng cơ thể tính bằng kg.
 Lưu ý: Diện tích bỏng trên 50% chỉ được tính bằng 

50%.
Không truyền quá 10 lít dịch trong 24 h đầu.



2. Điều trị shoch bỏng:
Có thể áp dụng công thức BROOKE (TT NC YHQS Hoa 

Kỳ-1953):
Dựa trên EVANS: Keo: 0,5ml x P x S
                              Điện giải: 1,5ml x P x S
* Một số công thức truyền Ringerlactat 24h đầu:
Parland (1994): Q = 4ml x P(kg) x S(%)
Prutt BA: Q = 3ml x (P)kg x S(%), 24h tiếp truyền dịch 

keo.
Baxter CR: 24h đầu Q = 4ml x P(kg) x S(%) 

Ringerlactat; Ngày thứ 2 truyền Glucose và huyết 
tương hoặc dịch keo



2. Điều trị shoch bỏng:

+ Giảm đau: Kháng Histamin: Pipolphen, 
Dimedron, Phernergan…

An thần: Seduxen, Midazolam…
No steroid: Prodafalgan, Diclofenac, Voltaren…
Giảm đau TW: Morphin, Dolargan, Tramadol…
+ Chống rối loạn điện giải: Bù Na, Ca, K…
Duy trì Na+ trên 135 mmol/l nhưng không để 

trên 160 mmol/l. 

Khi K+ cao trên 5,5 mmol/l phải điều trị.



2. Điều trị shoch bỏng:
+ Chống thiểu, vô niệu: Lasix 20mg x 2-4 ống (TM 

chậm).
+ Chống nhiễm khuẩn: Kháng sinh phổ rộng.
+ Chống nhiễm độc: các dung dịch giải độc như haemo 

desum, dextran M 40…
+ Kháng Histamin: Dimedron, pipolphen…
+ Trợ tim mạch: Uabain, Caphein, Spactein…
+ Bảo vệ thành mạch: Vitamin C 0,5g x 2-4 ống, pha 

truyền.
+ Trợ hô hấp: Thở Ô xy, Diaphylin 4,8% x 1-2 ống, TM 

chậm.
+ Chống loét đường tiêu hoá: Cimetidine, Ranitidine…
+ Phòng uốn ván: SAT, tiêm dưới da.
Dinh dưỡng sớm: Cho ăn sớm, nhiều Calo



Điều trị nhiễm khuẩn



3.1. Điều trị toàn thân:
- Truyền dịch: Căn cứ lượng dịch thoát qua vết bỏng 

(2000-4000ml/m2 bỏng), nhu cầu sinh lý (2500ml/24h), 
nhu cầu phát sinh (sốt, ỉa chảy, nôn...), theo dõi huyết 
áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm, lượng nước tiểu, điện 
giải đồ để bù dịch.

- Truyền máu và huyết tương 
- Truyền các dung dịch và thuốc giải độc:  lợi tiểu, thanh 

lọc huyết tương...
- Tăng sức đề kháng, miễn dịch cơ thể 
- Thuốc điều trị triệu chứng 
- Kháng sinh 
- Nuôi dưỡng: nuôi dưỡng sớm đường ruột
- Chăm sóc hộ lý: chống loét, môi trường ấm, độ ẩm 

thích hợp.



3.2. Điều trị tại chỗ vết bỏng:

- Thay băng bỏng hàng ngày.

- Dùng thuốc bỏng tại chỗ.

- Rạch, cắt lọc hoại tử, ghép da.

4. Dự phòng và điều trị suy mòn bỏng:

- Cắt bỏ hoại tử, sớm ghép da, phủ mô hạt…
- Điều trị toàn diện, nuôi dưỡng, chăm sóc tốt…



5. Điều trị các biến chứng nội khoa (nếu có):

- Điều trị suy thận cấp.

- Điều trị Viêm gan cấp.

- Điều trị Viêm dây thần kinh.

6. Lý liệu và vận động liệu pháp: Giảm đau, chóng 
rụng hoại tử, kích thích hình thành tổ chức hạt, làm 
mềm sẹo…

 



 7. Điều trị tại chỗ:
- Thay băng.
-Cắt lọc, ghép da.
- Thuốc tại chỗ: Làm rụng hoại tử: Trypsn, pepsin…
Giảm phù nề: nước muối sinh lý ưu trương.
Kháng khuẩn: acid Boric, mỡ kháng sinh, Silver, 

Madhuxin, các dung dich sát khuẩn (Betadine, 
lactacyd, thuốc tím...)…

Tăng cường quá trình tái tạo: Mỡ cao vàng, Selaphin, 
Biafine, mật ong, dầu cá, mỡ trăn…

Làm se khô, tạo màng che phủ:
8. Điều trị di chứng: Sẹo lồi, sẹo chảy máu, dính 

khớp…


