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Thông tin này dành cho người đã nhận được chẩn đoán 
từ bác sĩ của họ. Thông tin không được thiết kế để dùng 
cho việc chẩn đoán tình trạng bệnh hoặc thay thế cho 
việc chăm sóc y tế lâu dài

Tờ thông tin Danh mục Nguồn lực 
Y tế được xác nhận bởi Ủy ban Cố 
vấn Cộng đồng thuộc Mạng lưới Y 
tế Cơ bản Tây Nam Sydney và các 
bác sĩ đa khoa tại địa phương

Khái niệm chung 
Đau lưng là thuật ngữ chỉ cảm giác đau ở cột sống hoặc lưng. Tình trạng này có thể nhẹ hoặc nặng. Đau lưng là vấn đề thường gặp. 
Bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 80% người dân trên toàn quốc vào một thời điểm nào đó. Các nguyên nhân phổ biến gây đau 
lưng bao gồm sai tư thế, khuân vác vật nặng, ngồi quá lâu và ngủ không đúng tư thế. Trong một số trường hợp, quý vị có thể không 
tìm ra nguyên nhân trực tiếp khiến quý vị bị đau lưng. Nhưng có nhiều lựa chọn điều trị để giúp giảm các triệu chứng đau lưng.

Bác sĩ đa khoa của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể đánh giá các triệu chứng của quý vị, cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra cơn đau của quý vị 
và lập một kế hoạch điều trị. Họ cũng có thể cung cấp cho quý vị những gợi ý và công cụ để giúp ngăn ngừa cơn đau lưng 
của quý vị trở nặng hơn (xem Đau Mạn tính). 
Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây đau lưng. Bác sĩ đa khoa của quý vị cũng có thể giúp quý vị nếu quý vị lo sợ 
hoặc căng thẳng về cảm giác đau.

Bác sĩ đa khoa của tôi sẽ làm gì trong tương lai? 
Bác sĩ đa khoa của quý vị có thể kiểm tra tình trạng đau, triệu chứng và phương pháp điều trị của quý vị về sau. Nếu cảm giác 
đau của quý vị không biến mất, bác sĩ đa khoa của quý vị có thể chuyển quý vị đến một chuyên viên vật lý trị liệu, người có thể 
giúp xây dựng một chương trình tập thể dục cho quý vị. Các chương trình tập thể dục là một phần quan trọng giúp giảm đau và 
duy trì chức năng của quý vị trong sinh hoạt hàng ngày. 

Tôi có thể làm gì? 
Quý vị có thể làm thuyên giảm tình trạng đau lưng bằng cách thay 
đổi thói quen sinh hoạt. Duy trì tư thế đúng, tạm ngừng nhìn vào 
màn hình để đi bộ xung quanh và tập thể dục mỗi ngày. Việc tập 
giãn cơ mỗi ngày có thể giúp cải thiện tình trạng đau lưng.
Giữ mức cân nặng vừa phải là điều then chốt để có sức khỏe tốt 
và duy trì sự cân bằng. Thuốc giảm đau có thể giúp quý vị kiểm 
soát các triệu chứng nghiêm trọng.
Làm theo lời khuyên của bác sĩ đa khoa. Nếu cảm giác đau của 
quý vị không thuyên giảm, hãy gặp bác sĩ đa khoa của quý vị.

Có những hỗ trợ nào? 
Nếu tình trạng đau lưng của quý vị không thuyên giảm hoặc trở nên tồi tệ hơn, bác sĩ đa khoa có thể giới thiệu quý vị đến một 
bác sĩ chuyên khoa tư về chứng đau. Hỏi bác sĩ đa khoa của quý vị về các lựa chọn.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• DocMikeEvans – Video về Đau vùng Thắt lưng: youtube.com
• Emergency Care Institute – Đau Cấp tính vùng Thắt lưng: aci.health.nsw.gov.au
• NSW Agency for Clinical Innovation – Thông lệ Chăm sóc Tốt nhất cho những Người bị Đau vùng Thắt lưng  

aci.health.nsw.gov.au

Những yếu tố nào có thể là nguyên nhân gây ra 
cơn đau của tôi?
Có loại thuốc nào có thể giúp ích không?

Hiện có những phương pháp điều trị gì?

Tôi có thể hỏi bác sĩ của 
mình những câu hỏi nào?

https://healthresourcedirectory.org.au/en/health-resource-directory/chronic-pain/
https://www.youtube.com/watch?v=BOjTegn9RuY
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/274136/acute-low-back-pain-ed-patient-factsheet-february-2015.pdf
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/363450/ACI_0179-Best-practice-for-people-with-acute-low-back-pain.pdf

