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執行『病人約束』 
家屬說明書(越文) 

Sách hướng dẫn cho người nhà tiến 
hành”Cột buộc cho bệnh nhân” 

 
Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái, Bộ phận hộ lý biên in, Bản quyền: 
Bệnh viện ða khoa Quốc Thái. 
Không có sự ñồng ý của bệnh viện, không ñược quyền chuyển tải, 
copy hoặc chuyển bán. 

 

 
�Tại sao phải cột buộc bệnh nhân? 

�Thời gian ở bệnh viện bởi vì ñiều trị cần thiết, nên 

trên thân thể bệnh nhân sẽ có một số ống dây như: 

kim tiêm truyền nước biển, ống dẫn từ mũi ñến dạ 

dày, ống dẫn khí quản, ống dẫn tiểu, ống lưu dẫn 

cho vết thương vv.., khi người bệnh ý thức không rõ 

hoặc tinh thần kích ñộng, sẽ có khả năng kéo giựt, 

tháo bỏ những ống dây trên thân thể, nếu nhẹ tạo 

thành chảy máu, nhưng khi nghiêm trọng có thể 

nguy hại sinh mạng. 
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�Người bệnh tinh thần rõ ràng nhưng khi ngủ cũng có 

khả năng không tự chủ lây ñộng hoặc kéo giựt những 

ống dây hay ñồ vật không thoải mái trên thân thể, 

ñây cũng là những sự việc nguy hiểm. 

�Người bệnh bởi vì bệnh tình biến hóa sẽ gây tổn 

thương chính mình hoặc tấn công người khác, hoặc 

cố ý rời giường gây ra té ngã tổn thương, lúc này cột 

buộc là sách lược tất yếu ñể bảo vệ người bệnh. 

�Những bộ phận ñược cột buộc thường gặp 

Sẽ dựa vào tình huống của người bệnh mà chọn bộ 

phận, như: cổ tay, vùng ngực, ñầu gối, mắt cá, khi cần 

thiết sẽ cột buộc thân thể. 
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�Dụng cụ cột buộc thường gặp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dây bó buộc chân tay(mắc cá) 

  

 
Dây cột buộc chân tay thêm bao tay bóng bàn(cổ tay và cánh tay) 
 

 

Dây cột buộc thân thể(cơ thể) 

 
Dây cô �t buô�c thân thê�(đầu gối) 

Dây bó buộc chân tay(cổ tay) 
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�Những ñiều cần chú ý khi cột buộc người bệnh 

�Sau khi cột buộc xong ít nhất cứ mỗi 30~60 phút, 

cần quan sát tình hình hô hấp, tình huống tuần hoàn 

máu ở các gốc chân tay khi cột buộc chân tay, bao 

gồm màu sắc chân tay có biến ñổi không, nhiệt ñộ, 

da có bị bong tróc không. 

�Ít  nhất cứ 2 tiếng ñồng hồ hoặc dựa vào thời gian 

dự ñịnh  

phân chia khoảng cách tháo mở dây cột buộc hoặc 

bao tay cột buộc ít nhất 5 phút, vả lại phải thay ñổi 

tư thế cho người bệnh, tiến hành vận ñộng toàn bộ 

khớp xương hoặc cho người bệnh ăn uống, nhu cầu 

vệ sinh hoặc tiểu tiện. 

�Thời gian viếng thăm ở phòng hồi sức, xem xét tình 

hình hợp tác của bệnh nhân mới tháo mở dây cột 

buộc hoặc bao tay cột buộc, người nhà có thể trợ 

giúp bệnh nhân vận ñộng các khớp xương, nhưng 

khi rời khỏi bệnh nhân, nhất ñịnh phải thông báo 

cho nhân viên hộ lý biết, ñể tránh việc bệnh nhân 

không cẩn thẩn kéo giựt các ống dây ñiều trị trên 

thân thể. 



 5

�Khi bệnh nhân vẫn tiếp tục ñộng ñậy không yên, mỗi 

lần chỉ nới lỏng 1 bên, trong thời gian nới lỏng 

phải có người nhà hoặc nhân viên hộ lý ở bên 

cạnh chăm sóc, phòng ngừa bệnh nhân kéo giựt các 

ống dây ñiều trị trên thân thể. 

�Nhân viên bác sĩ mỗi ngày xem xét tình hình biến 

ñổi của bệnh nhân cùng nhau ñánh giá việc cột 

buộc, cố gắng sớm tháo bỏ việc cột buộc.  
 

Các tư liệu này chỉ cung cấp tham khảo, tình huống thực tế về bệnh 

tình, xin vui lòng thảo luận với bác sĩ. 

 

Nếu có bất cứ nghi vấn, xin liên hệ 

Bệnh viện ða khoa Quốc Thái (02)27082121 chuyển máy lẻ 

6051-6053 

Bệnh viện ða khoa Quốc Thái tại Hsinchu  (03)5278999 chuyển máy 

lẻ 6001-6003 

Bệnh viện ða khoa Quốc Thái tại Xizhi  (02)26482121 chuyển máy 

lẻ 6201-6202 

 

Chúng tôi chân thành phục vụ cho bạn! 

Bệnh viện ða khoa Quốc Thái quan tâm bạn! 
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