
                                            

Người bệnh cần được đặt ở tư thế đúng để giảm bớt mẫu co cứng, đề phòng 

biến dạng khớp. Có các tư thế đặt bệnh nhân sau: 

1.           N  -     N  

Không nằm phía bên liệt sát tường.  

Đồ dùng của bệnh nhân để về phía bên liệt.  

Không kê đầu giường lên quá cao. 

Đệm giường chắc, luôn phẳng. 

 . N   N    

Đầu có gối đỡ, mặt nhìn thẳng hoặc quay về bên 

liệt, không gấp các đốt sống cổ và ngực.  

Vai bên liệt có gối mỏng đỡ dưới xương bả vai. 

Tay liệt xoay ngửa duỗi dọc thân, ngón duỗi dạng.  

Gối mỏng đỡ dưới hông giữ khớp háng duỗi.  

Gối đỡ dưới khoe bên liệt giữ khớp gối gấp 

Gối đỡ phía mắt cá ngoài giữ cho chân không đổ.  

Chân và tay lành ở vị trí thoải mái và dễ chịu. 

3. N   N    N  V    N      

Đầu có gối đỡ, hơi gấp ở các đốt sống cổ phía trên.  

 hân mình ở tư thế nửa ngửa, có gối đỡ phía lưng. 

Khớp vai bên liệt được đưa ra trước, tay duỗi 90
0
 

với thân, khớp khuỷu duỗi, cẳng tay xoay ngửa, cổ tay, 

các ngón tay duỗi, dạng. 

Chân liệt ở tư thế khớp háng duỗi và khớp gối hơi 

gấp. 

 ay lành ở trên thân hoặc trên gối đỡ phía sau lưng. 

Chân lành có gối đỡ ở phía trước, ngang mức với 

thân, khớp háng và khớp gối gấp. 



4. N   N    N  V    N   N  

Đầu bệnh nhân có gối đỡ chắc chắn như nằm 

nghiêng về phía bên liệt.  

 hân mình vuông góc với mặt giường, có gối đỡ 

phía lưng.  

 ay liệt có gối đỡ phía trước ngang mức với thân, 

khớp vai và khớp khuỷu gấp.  

Chân liệt có gối đỡ ở phía trước, khớp háng và khớp 

gối gấp.  

 ay lành có thể ở dưới gối, hoặc ngang qua ngực.  

Chân lành ở tư thế khớp háng duỗi, khớp gối hơi 

gấp. 

5.        Đ          

Để phòng ngừa các biến chứng thứ phát và các thường tật thứ cấp, không 

để bệnh nhân nằm quá lâu ở một tư thế, người bệnh cần được thay đổi các tư 

thế nằm thường xuyên từ   đến 3 giờ một lần. 

Cần thận trọng khi để bệnh nhân nằm ngửa, không để người bệnh ở vị thế 

nửa nằm nửa ngồi vì ở vị thế nằm này nguy cơ loét vùng cùng cụt và tình 

trạng co cứng của toàn thân có thể tăng lên.  

Để giúp người bệnh nằm ở các vị thế khác nhau nói trên cần có một số gối 

nhất định, vật liệu làm gối có thể là bông, mút. Các gia đình không có điều 

kiện có thể sử dụng chăn màn, quần áo cũ,...để làm gối kê đỡ cho người bệnh.     


