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Trong việc chẩn đoán ,điều trị của y học phương Đông tất cả các loại chứng 
bệnh nhẹ hay nặng ,dù thuộc về ngoại cảm hay nội thương ,biến đổi thiên 
hình vạn trạng đến đâu , thì cũng bao gồm trong phạm vi của tám cương: âm 
-dương , biểu - lý, hư - thực, hàn  - nhiệt, mà hai cương hàn nhiệt rất quan 
trọng. Hàn nhiệt là hai biểu hiện đối lập của trạng thái  bệnh lý mà người 
xưa khi biện chứng luận trị đều hết sức chú ý,vì lẫn lộn giữa hàn và nhiệt 
,trong điều trị có thể dẫn đến nguy hại cho người bệnh. Người xưa đã viết:   
‘‘Nhiệt ngộ nhiệt - tắc cuồng, Hàn ngộ hàn  - tắc tử ’’. 
        Trong lâm sàng còn có những tình trạng bệnh lý rất phức tạp về nhiệt 
và hàn - nhiệt hàn lẫn lộn như : Bên trong là thực hàn mà bên ngoài lại biểu 
hiện giả nhiệt. Hoặc bên trong là thực nhiệt mà bên ngoài lại biểu hiện giả 
hàn. Do đó chẩn đoán hàn và nhiệt cần phải phân biệt thật rõ ràng, chính xác 
thì điều trị mới kết quả. Từ xưa đến nay, chúng ta đều thấy chẩn đoán về hàn 
nhiệt vô cùng phức tạp và rất khó khăn. 
         Tác giả đã có công  tìm tòi nghiên cứu dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt 
độ ở kinh huyệt để đánh giá mức độ hoạt động công năng của các tạng phủ, 
nhằm tìm ra bản chất của hiện tượng bệnh tật trong cơ thể con người.Từ đó 
tác giả đã chọn một trong những giá trị của số đo nhiệt độ kinh lạc để vận 
dụng vào điều trị lâm sàng, đem lại kết quả bước đầu. 
          Phương pháp đo nhiệt độ kinh lạc này đã đóng góp phần nào về 
phương pháp phân biệt hàn nhiệt, trong chẩn đoán và điều trị với hình thức 
kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, đáng được hoan nghênh. 
          Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. 
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