
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày     tháng 01 năm 2023 

 
                       

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành  

Phục hồi chức năng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình kỹ thuật điều trị bằng 

máy kéo giãn cột sống tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

  Trịnh Tiến Khoa 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY TRÌNH  

ĐIỀU TRỊ BẰNG MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày     tháng 01 năm 2023 

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Kéo giãn cột sống bằng máy dựa trên nguyên lý cơ học có điều chỉnh kéo, 

chế độ, thời gian theo yêu cầu lên cột sống. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thoái hóa cột sống 

- Thoát vị đĩa đệm giai đoạn đầu, thoát vị đĩa đệm vừa và nhẹ 

- Hội chứng đau lưng và thắt lưng do nguyên nhân ngoại vi (cơ, dây chằng). 

- Vẹo cột sống do tư thế 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương thực thể cột sống: Ung thư, lao, viêm tấy áp xe vùng lưng. 

- Chấn thương cột sống có gãy xương biến dạng. 

- Bệnh lý tủy sống và ống sống. 

- Thoái hóa cột sống có các cầu xương nối các đốt sống. 

- Viêm cột sống dính khớp. 

- Loãng xương nặng. 

- Người bệnh già, suy kiệt. 

- Trẻ em. 

- Cao huyết áp, các bệnh tim nặng. 

- Phụ nữ có thai, đang có kinh nguyệt. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sỹ chuyên khoa Phục hồi chức năng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu 

2. Phương tiện  

Máy kéo giãn cột sống cổ, hệ thống bàn kéo và các phụ kiện khác. Kiểm tra 

các thông số kỹ thuật của máy. 

3. Người bệnh 

- Giải thích; 

- Cố định trên bàn hoặc ghế kéo đúng tư thế; 

- Hướng dẫn người bệnh sử dụng công tắc an toàn. 
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4. Hồ sơ bệnh án: Phiếu điều trị chuyên khoa 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Cố định đai kéo tùy theo vùng điều trị theo đúng chỉ định. 

Đặt các thông số trên máy tùy theo chỉ định (lực kéo, chế độ, thời gian). 

Kéo theo chương trình. 

Bấm nút kéo. 

Kết thúc điều trị: Tháo bỏ đai cố định, thăm hỏi người bệnh để người bệnh 

nằm nghỉ tại chỗ 5-10 phút, ghi chép hồ sơ. 

VI. THEO DÕI 

Tình trạng hoạt động của máy 

VII. TAI BIẾN XỬ TRÍ 

- Đau chói vùng kéo: Ngừng kéo, kiểm tra theo dõi, xử trí theo phác đồ 

- Đau tăng dần và kéo dài: Kiểm tra, theo dõi 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng./. 
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