
3.1. Kết luận  
Phương pháp chẩn đoán bệnh YHCT bằng máy đo nhiệt độ 25 kênh (Máy 

đo kinh lạc TS -2010) là một phương pháp chẩn đoán hiện đại nhưng dễ sử dụng, 

có thể áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh bằng YHCT nhà nước và các phòng 

khám tư nhân. Đây là phương pháp dễ học, dễ chuyển giao công nghệ và kinh tế. 

Sau một thời gian áp dụng các máy Đo kinh lạc 1 đầu đo tại các phòng khám 

YHCT, nhìn chung phương pháp đã tạo được tâm lý tin tưởng của bệnh nhân đối 

với việc khám chữa bệnh bằng YHCT. Khi máy Đo kinh lạc TS – 2010 được áp 

dụng sẽ càng tăng thêm lòng tin của bệnh nhân vì máy hiện đại hơn, chính xác hơn 

và nhanh hơn. 

Việc ứng dụng phương pháp chẩn bệnh bằng Máy đo kinh lạc sẽ tiết kiệm 

thời gian, tiền bạc của cả bệnh nhân và nhà nước vì thời gian để chẩn đoán cho 

bệnh nhân chỉ mất khoảng  5-7 phút/BN. 

Máy đo nhiệt độ 25 kênh là một thiết bị đầu tiên ứng dụng cho việc chẩn 

đoán bệnh theo lý luận YHCT, và đây cũng  là thiết bị đầu tiên có thể theo dõi 

cùng một lúc sự hoạt động của 12 Tạng phủ thông qua 12 đường kinh. Thực tế 

trên thế giới, ngay cả những nước có nền Đông y phát triển cũng chưa có loại máy 

nào ứng dụng trong lĩnh vực chẩn đoán YHCT. 

Máy đo nhiệt độ 25 kênh giúp thầy thuốc chẩn đoán và theo dõi được quá 

trình điều trị.  

Thông qua việc quan sát được sự thay đổi nhiệt độ của 24 điểm huyệt tương 

ứng với 12 đường kinh, các thầy thuốc sẽ nghiên cứu tìm ra các vị thuốc, huyệt vị 

phù hợp để lập ra những phương thang mới, chữa được những bệnh hiểm nghèo. 

Như vậy, sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới rất có giá trị đối với YHCT nói 

riêng và với nền y học nước nhà nói chung. Đó là cái phúc lớn của xã hội và cũng 

là tâm nguyện của nhóm nghiên cứu. 

Với những tính năng nổi trội của phiên bản máy 25 đầu đo, tuy đề tài mới ở 

giai đoạn chế tạo thử nghiệm nhưng đã nhận được sự khích lệ và ủng hộ từ những 

nhà chuyên môn. Rất nhiều bệnh viện YHCT, các khoa Đông y của các bệnh viện 



lớn đã đăng ký được dùng thử nghiệm. Đặc biệt hơn, Trung tâm nghiên cứu và 

ứng dụng văn hoá truyền thống – Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam đã ký hợp đồng 

nguyên tắc mua sản phẩm Máy TS-2010 để phục vụ cho việc nghiên cứu của 

Trung tâm (Hợp đồng nằm ở phần phụ lục). 

      Mặc dù vậy Máy Đo kinh lạc chỉ hỗ trợ chứ không thể thay thế được thầy 

thuốc, muốn chẩn đoán bệnh chính xác phải kết hợp cả tứ chẩn của Đông y, các 

xét nghiệm cận lâm sàng của Y học hiện đại và không thể thiếu kinh nghiệm tích 

luỹ nhiều năm của  thầy thuốc. 

 


