
 

 

 

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU-PHCN 

             PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

                PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI 

Sau phẫu 

thuật  
Khám 

Cận lâm 

sàng 

Nguyên tắc 

điều trị 
Phương pháp điều trị 

Chăm 

sóc 

Ngày 1   

 Bệnh nhân 

được phẫu 

thuật ngày thứ 

mấy? 

 Đánh giá độ 

sưng nề khớp, 

mức độ đau, 

biên độ vận 

động khớp, cơ 

lực chân phẫu 

thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MRI khớp 

gối khi có 

chấn thương 

khớp gối 

hoặc có dấu 

hiệu lỏng 

khớp rõ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giảm 

đau, giảm 

sưng. 

 Gia tăng 

sức mạnh 

các nhóm 

cơ. 

 Tăng tầm 

vận động 

khớp gối. 

  Phục hồi 

chức năng 

sinh hoạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Di động xương bánh chè. 

 Tập trong nẹp các bài: Dạng, khép chân, nâng chân lên khỏi mặt 

giường, vận động cổ chân. 

 Tập co cơ tĩnh trong nẹp. 

 Ngồi dậy trên giường. 

 Chăm 

sóc cấp 3 

Ngày 2  

 Tiếp tục các bài tập như ngày 1. 

 Mang nẹp: Tập ngồi, đứng dậy tỳ chân đau 50% trọng lượng cơ 

thể. Sử dụng 2 nạng nách trợ giúp. 

Ngày 3 

 

 Tiếp tục các bài tập như ngày 1, 2 với cường độ tăng dần. 

 Tập vận động chủ động tự do các khớp tại chân phẫu thuật. 

 Tập vận động có kháng trở chân phẫu thuật. 

 Tập đi lại với 2 nạng nách. 

Tuần 1  

 Tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 

 Tập gập gối đến 90o. 

 Tập chịu trọng lượng lên chân phẫu thuật tăng dần đến 100% 

trọng lượng cơ thể. 

 Nếu khớp gối sưng, đau tăng: Ngưng tập, chườm lạnh. 

Tuần 3-4  

 Tập gập gối đến 120o. 

 Tập mạnh cơ tứ đầu đùi 

 Tập đứng dồn 100% trọng lượng lên chân phẫu thuật. 

 Tập đạp xe đạp tại chỗ không có lực cản. 



 

 

Sau phẫu 

thuật  
Khám 

Cận lâm 

sàng 

Nguyên tắc 

điều trị 
Phương pháp điều trị 

Chăm 

sóc 

Tuần 5-6  

   

 

 Day mềm sẹo mổ, di động xương bánh chè. 

 Tập tăng tầm vận động khớp. 

 Tập tăng sức mạnh cơ tứ đầu đùi với lực cản. 

 Tập nhún đùi với gối duỗi dần từ 900-400. 

 Tập bước lên và xuống 1 bậc thang. 

Tuần 7-10  

 Bỏ nẹp, tập đi bộ và điều chỉnh dáng đi. 

 Tập bước lên, xuống 2-3 bậc thang. 

 Tập nhún đùi tăng dần tầm vận động khớp gối và tốc độ. 

 Tập chạy trên đường bằng phẳng. 

 

Tuần 11-16  
 Tiếp tục các bài tập trên. 

 Tập gấp duỗi gối chủ động đạt biên độ bình thường. 

 

Tháng thứ 

5-6  

 Tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 

 Tập chạy tốc độ tăng dần, tập lên xuống nhiều bậc thang 

hơn. 

 

Tháng thứ 

7  

 Tập làm quen các môn thể thao ưa thích với mức độ phù 

hợp. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Dinh dưỡng: Ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. 

- Sinh hoạt:  

 Tránh các động tác đột ngột, nhất là cử động duỗi gối 

 Mang đai bảo vệ khớp gối ít nhất là 8 tuần. 

 Chú trọng tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 



 

 

 

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN 

            PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

             PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG 

Sau phẫu 

thuật 
Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Phương pháp điều trị Chăm sóc 

Ngày 1-2  

 Bệnh nhân 

được phẫu thuật 

ngày thứ mấy? 

 Vận động 

khớp háng bên 

chân phẫu thuật 

có xoay được 

trong ổ cối hay 

không? 

 Chân phẫu 

thuật có bị đổ ra 

ngoài hay 

không? 

 Mức độ đau, 

phù nề, dịch dẫn 

lưu sau phẫu 

thuật. 

 X quang 

khớp háng. 

 Giảm đau, giảm 

phù nề. 

 Gia tăng sức 

mạnh các nhóm cơ. 

 Tăng tầm vận 

động khớp háng. 

 Bảo vệ khớp háng 

mới. 

 Lấy lại hoạt động 

bình thường cho 

bệnh nhân. 

 Tập các bài tập vận động ở trên giường đối với 

khớp gối, khớp cổ chân, khớp háng. 

 Thay đổi tư thế. 

 Tập co cơ tĩnh. 

 Tập mạnh cơ. 

 Chăm 

sóc cấp 3 

Ngày 3-5  

 Ngồi dậy trên giường 

 Tiếp tục tập các bài tập vận động trên giường: 

Khớp gối, khớp háng,… 

 Đưa 2 chân ra khỏi thành giường, tập gập duỗi gối. 

 Tập mạnh cơ. 

Ngày 5-4  

 Tiếp tục các bài tập vận động khớp và tăng sức 

mạnh cơ. 

 Tập đứng và đi với nạng hoặc khung. 

 Tập đi bộ, lên xuống cầu thang. 

4-6 tuần  

 Tập đi bộ với nạng hoặc gậy. 

 Tập đạp xe đạp tại chỗ, tham gia các hoạt động 

hàng ngày. 

6-12 tuần  
 Tập đi bằng cách bỏ nạng. 

 Tập lái xe. 

Sau 12 

tuần 
 Trở lại công việc hằng ngày. 



 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Dinh dưỡng: Ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. 

- Sinh hoạt:  

 Không gấp khớp háng quá 90o và không xoay khớp háng vào trong. 

 Không được ngồi xổm. 

 Không được ngồi trên ghế mà không có tay vịn. 

 Muốn đứng dậy từ ghế: Đưa chân phẫu thuật ra trước sau đó từ từ đứng dậy. 

 Không được ngồi ghế hoặc toilet thấp. 

 Không được xoay khớp gối khi đứng, ngồi. 

 Khi nằm phải kê gối giữa 2 chân. 



 

 

 

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN 

                 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

                    PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY (TRẺ EM) 

Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Phương pháp điều trị Chăm sóc 

 Tiền sử: sinh 

khó, trẻ nặng cân 

khi sinh, ngôi 

sinh,… 

 Quan sát: tư 

thế chi. 

 Khám: chiều 

dài chi, trương 

lực cơ, sức cơ, 

tầm vận động 

khớp, các chức 

năng vận động 

của chi,… 

 X quang 

vùng xương 

đòn và xương 

cánh tay. 

 Ghi điện cơ 

(EMG). 

 

 Gia tăng tuần hoàn, 

giảm phù nề chi. 

 Ngăn ngừa co rút cơ 

và các cử động sai lệch 

của xương bả vai, cánh 

tay. 

 Kích thích trẻ nhận 

biết cảm giác. 

 Phục hồi sớm thần 

kinh, tăng khả năng hoạt 

động của cơ, ngăn ngừa 

teo cơ. 

 Phục hồi chức năng 

vận động của cơ. 

 

 Xoa bóp nhẹ nhàng. 

 Đặt tư thế nâng cao chi. 

 Vận động thụ động nhẹ nhàng. Chú trọng kiểm soát 

cử động của xương bả vai khi làm cử động gập và dang 

của khớp ổ chảo-cánh tay. 

 Dụng cụ trợ giúp: nẹp nâng đỡ cổ-bàn tay, đai treo 

tay,… 

 Tập nâng đỡ, chống chịu sức của chi trên. 

 Kích thích trẻ nhận biết cảm giác: tiếp xúc, va chạm 

nhiều đồ vật với chất liệu và kích cỡ khác nhau. 

 Phục hồi sớm thần kinh: có thể kích thích điện với 

cường độ rất nhỏ tạo sự co cơ đẳng trường. 

 Hoạt động trị liệu: kích thích trẻ chủ động thực hiện 

các cử động: Với tới, cầm nắm của bàn tay phối hợp với 

xoay thân mình,… 

 Chăm 

sóc cấp 3 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Bú sữa mẹ hoặc ăn dặm đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. 

- Sinh hoạt: Hướng dẫn cha mẹ biết cách tập luyện trong tầm độ bình thường, cách chăm sóc chi bị liệt đúng cách, hiểu rõ lý do 

khi làm các động tác cử động. 



 

 

 

      KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN 

          PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

            PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Phương pháp điều trị Chăm sóc 

Tuần 

1-2 

 Đau thắt lưng có 

tính chất cơ học (tăng 

khi vận động, giảm 

khi nghỉ ngơi), cứng 

lưng buổi sáng. 

 Biến dạng cột 

sống thắt lưng: gù, 

vẹo,… 

 Co rút, co cứng cơ 

cạnh sống. 

 Giới hạn tầm vận 

động cột sống thắt 

lưng. 

 X Quang cột 

sống thắt lưng. 

 MRI cột 

sống thắt lưng 

(khi cần). 

 

 Giảm đau, giảm co 

rút cơ. 

 Chống thoái hóa. 

 Phục hồi tầm vận 

động cột sống thắt 

lưng. 

 Phục hồi chức năng 

sinh hoạt hằng ngày. 

 Xem xét chỉ định 

ngoại khoa khi điều trị 

nội khoa tích cực, phục 

hồi chức năng không 

cải thiện. 

 Nghỉ ngơi. 

 Nhiệt trị liệu: hồng ngoại, siêu âm, sóng 

ngắn,… 

 Hướng dẫn tư thế tốt. 

 

 

 

 Chăm sóc 

cấp 3 

Sau 

2 

tuần 

 Nhiệt trị liệu: hồng ngoại, siêu âm, sóng 

ngắn,… 

 Điện trị liệu. 

 Kéo giãn cột sống thắt lưng. 

 Tập theo tầm vận động cột sống thắt 

lưng, tập mạnh cơ dựng sống, chỉnh tư thế 

cột sống trong làm việc, sinh hoạt,… 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Dinh dưỡng: Ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. 

- Sinh hoạt:  

 Giữ ấm vùng thắt lưng nhất là vào mùa đông. 

 Nghỉ ngơi tránh tư thế vận động đột ngột với cột sống. 



 

 

 

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN 

            PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

              PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM QUANH KHỚP VAI 

Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Phương pháp điều trị 

Chăm 

sóc 

 Đau vai, vận động vai khó 

khăn. 

 Triệu chứng thực thể: Mất 

cân xứng 2 vai, teo cơ, tư thế 

giảm đau, các điểm đau quanh 

vai, mức độ đau… 

 Đo tầm vận động khớp vai. 

 Các nghiệm pháp chuyên biệt 

đánh giá nguyên nhân gây đau 

khớp vai. 

 X Quang 

khớp vai. 

 MRI khớp 

vai. 

 Siêu âm khớp 

vai khi không 

thể chụp MRI. 

 

 Giảm đau, 

giảm co rút cơ. 

 Gia tăng tầm 

vận động khớp 

vai. 

 Phục hồi chức 

năng chi trên. 

 Nghỉ ngơi. 

 Nhiệt trị liệu: Hồng ngoại, siêu âm, sóng 

ngắn,… 

 Điện trị liệu. 

 Vận động trị liệu: Kéo giãn, di động khớp, vận 

động chủ động khớp vai, tập mạnh cơ vùng vai, 

bài tập Codman,… 

 Hoạt động trị liệu: Hướng dẫn bệnh nhân các 

hoạt động sinh hoạt hằng ngày như mặc quần áo, 

tắm rửa, chải tóc,… 

 Chăm 

sóc cấp 

3. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Dinh dưỡng: Ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. 

- Sinh hoạt:  

 Không mang xách đồ nặng trên vai đau. 

 Không nằm nghiêng đè lên vai đau 

 Không bó thuốc, xức dầu nóng, thuốc rượu lên vai đau. 


