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HẬU SẢN 

 

Xông hơi vùng kín bằng thảo dược là phương pháp chữa bệnh cổ 

truyền. Trước đây, người xưa thực hiện bằng các dụng cụ thô sơ như thau, 

chậu,.... Tuy nhiên, chúng rất bất tiện và gây khó khăn. Ngày nay, với sự phát 

triển của khoa học hiện đại liệu pháp xông hơi truyền thống đã được cải tiến 

bằng các thiết bị xông hiện đại có thể điều chỉnh được nhiệt lượng và thời 

gian phù hợp tránh các nguy cơ bị bỏng đồng thời giúp lượng thuốc xông tiếp 

cận đến vùng cần xông không bị ngắt quãng so với các phương pháp xông hơi 

truyền thống. Thực hiện liệu pháp xông hơi vùng kín kết hợp với các thảo 

dược thiên nhiên trong thời kỳ hậu sản giúp giảm đau, thúc đẩy quá trình làm 

lành các vết thương, làm cho cơ và các hệ thống mạch máu vùng âm đạo, âm 

hộ săn chắc, co hồi nhanh hơn. Giúp máu lưu thông tốt, phục hồi nhanh vết 

may tầng sinh môn, đẩy sản dịch ra ngoài sạch âm đạo không để lại mùi hôi.   

Bên cạnh đó, thực hiện liệu pháp xông hơi vùng kín giúp người sản phụ 

có cảm giác thư giản thoải mái. Do đó nhóm chúng tôi đưa ra sáng kiến thiết 

kế ghế xông thuốc vùng kín cho sản phụ trong thời kỳ hậu sản tại Bệnh viện 

Phụ sản thành phố Cần Thơ với mong muốn góp phần mang đến những niềm 

vui mới trong cuộc sống của người mẹ sau khi sinh. 

Tính hiệu quả: 

- Hiệu quả kinh tế: Tạo nguồn thu cho bệnh viện, tổng giá trị trung bình 

>100.000.000/ năm 

- Lợi ích xã hội: Giúp sản phụ cảm thấy thư giản, thoải mái. Đồng thời 

giúp giảm đau, giảm phù nề, tránh nguy cơ nhiễm trùng phục hồi tầng sinh 

môn. 

 

 


