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Tiểu luận chuyên đề vật lý  
“ SÉT “ 

Theo số liệu thống kê, trên 70% số nạn nhân sét đánh là đối tượng thuộc phái mày râu. 
Liệu đó có phải là chứng cứ khẳng định, Thiên Lôi ưu ái phái đẹp? 

Giới nghiên cứu lại cho rằng, ngài không hề có ý như vậy. Chẳng qua chỉ vì tự nhiên, 
phái mày râu thường chiếm số đông trong trường hợp thực hiện các công việc mạo hiểm - 
lao động ngoài trời, sử dụng dụng cụ bằng kim loại hoặc gần nguồn điện cao thế. 

Về mặt cá tính, nạn nhân sét đánh chủ yếu là đối tượng đời thường vốn ngang ngạnh và 
phản ứng chậm. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ đàn ông hay bị "Trời đánh" cao 
hơn hẳn đàn bà. 

Thực tế, tử thần chỉ cướp tối đa sinh mạng của 10% tổng số nạn nhân trúng sét. Năm cao 
nhất, riêng nước Mỹ đã có 5000 người bị bỏng vì Thiên Lôi. Tỷ lệ nạn nhân bị bỏng nặng 
nhỏ tới mức, chưa quốc gia nào nghiên cứu nghiêm túc về đề tài này. Ngược lại, không 
hiếm trường hợp có thể dẫn đến kết cục hết sức thú vị. 

Đòn đánh điển hình của Thiên Lôi chỉ kéo dài trong 1/4 giây mang theo dòng điện với 
điện thế và cường độ cực mạnh. Cho dù việc "tiếp nhận" nó chẳng thú vị gì, song vẫn 
chứng kiến không ít trường hợp mang đến "tác dụng phụ" mang tính tích cực. 

Nhiều thập kỷ nghiên cứu đề tài này, TS Y học Mary Ann Cooper (Đại học Illinois, Mỹ) 
dẫn chứng trường hợp người đàn ông tai hết điếc, mắt hết mù nhờ... sét đánh. Phi lý? Tìm 
hiểu kỹ, bà phát hiện ra rằng, trước đó dăm năm, đấng mày râu làm nghề lái xe bị mù và 
điếc không phải bẩm sinh hoặc do bệnh lý, mà vì sốc tâm lý sau lần tình cờ chứng kiến 
tai nạn giao thông trên đường. 

Cũng có một số thông tin về người giành được kết quả kiểm tra chỉ số thông minh (IQ) 
cao hơn, sau khi bị sét đánh, thậm chí có trường hợp một phụ nữ có khả năng ngoại cảm 
nhờ "Trời đánh" 

Cú sốc điện từ 

Một trong những huyền thoại liên quan đến đòn đánh của Thiên Lôi là suy nghĩ cho rằng, 
khi bị sét đánh, nạn nhân sẽ bị "chìm" trong các tia lửa điện. Trong khi thực tế cho thấy, 
tia sét thường "trườn" qua thân thể nạn nhân, thỉnh thoảng thậm chí không để lại dấu vết 
gì. 

Nếu như đòn đánh "xuyên táo", thường thấy vết bỏng tại vị trí "đường vào" và "đường 
ra" của tia lửa điện. Thảng hoặc Thiên Lôi cũng để lại hình dạng đòn đánh của mình 



(trông giống hình tia chớp) trên lớp da bị bỏng của nạn nhân (xem hình trong bài). Đó là 
hình chùm rễ cây mầu tím đỏ hoặc những dải mầu xám. 

"Trong thực tế các bác sỹ vẫn coi thường hậu quả bỏng do sét đánh, nếu nạn nhân không 
có triệu chứng rõ ràng" - GS Nelson Hendler, chuyên gia thần kinh học thuộc John 
Hopkins Hospital ở Baltimore (Mỹ), khuyến cáo trên tạp chí chuyên ngành New Scientist. 

Cũng theo nhà khoa học này, xác suất chẩn đoán sai đối với nạn nhân bị bỏng do sét đánh 
lên tới 93%. Trong khi kết quả những nghiên cứu mới nhất cho thấy, hậu quả sét đánh có 
thể xuất hiện sau thời gian khá dài và có thể thực sự rất nghiêm trọng. 

Trong tạp chí chuyên ngành Journal of Neurology. Neurosurgery and Psychiatry, các nhà 
nghiên cứu Pháp ở Montpelier và Limoges vừa công bố công trình nghiên cứu liên quan 
đến 6 trường hợp điều trị lâm sàng. Họ là những bệnh nhân thuộc lứa tuổi từ 6 - 67. Tất 
cả đều bị bỏng do sét đánh hoặc dòng điện 380 volt. Tình trạng bỏng dẫn đến các bệnh 
thần kinh hoạt động xuất hiện và tiến triển dần mãi sau thời gian xảy ra tai hoạ từ 10 ngày 
đến 33 tháng. 

Cá biệt, có nữ nạn nhân mãi 18 năm sau mới phát hiện ra triệu chứng và tử vong sau đó 2 
năm. 

Thần kinh hoạt động là các tế bào thần kinh chủ yếu nằm ở phía trước sụn cột sống. Teo 
cơ là hậu quả phổ biến của các bệnh thần kinh hoạt động. 

Trong tất cả 6 trường hợp mô tả, bệnh đều khởi đầu tại nơi dòng điện thâm nhập vào cơ 
thể. Có 5 trường hợp bị chấn thương tuỷ sống (hậu quả hay gặp nhất của tình trạng dòng 
điện chạy qua). Hiện tượng xảy ra chủ yếu khi dòng điện chạy qua mạng dây thần kinh 
nối tay với chân hoặc giữa hai tay với nhau. 

Phá hỏng "máy tính trung tâm" 

Não là bộ phận hay bị chấn thương nhất sau khi bị sét đánh. Não đóng vai trò máy tính 
trung tâm của mỗi người. Hãy hình dung, điều gì xảy ra, trường hợp dòng điện cung cấp 
cho dàn máy tính, mà chúng ta sử dụng hàng ngày đột ngột tăng cao, dù chỉ trong thời 
gian một phần tư giây. 

Cho dù bằng mắt thường không thấy gì thay đổi, song chắc chắn dàn máy hoạt động 
không thể như trước. Khó khởi động một số chương trình, trục trặc xảy ra với một số 
chức năng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với não bộ nạn nhân sét đánh. 

Bộ não vốn là cơ quan chứa đầy cấu trúc phức tạp đủ loại "dây cáp" protein liên tục 
chuyển giao xung điện. Thế nên, "cú đấm" của dòng điện có cường độ hàng chục ngàn 
ampe chắc chắn sẽ gây tổn thất không nhỏ cho mạng thần kinh. 



Những nạn nhân bỏng điện thường gặp trục trặc với bộ nhớ, thường bị trầm uất hoặc thay 
đổi tính nết. Cái khó ẩn giấu ở chỗ: không phải bao giờ những dấu hiệu đó cũng xuất hiện 
tức thì, ngay sau tai hoạ. Tại sao ? Chính xác không ai biết. 

Không hiếm trường hợp, thậm chí ngay cả áp dụng kỹ thuật xét nghiệm cộng hưởng từ 
hoặc chụp X-quang cũng không cho kết quả rõ ràng khẳng định não bị tổn thương. Theo 
các chuyên gia giàu kinh nghiệm, dòng điện mạnh như vậy có thể dẫn đến tình trạng huỷ 
diệt màng lipit-protein (mielina) bảo vệ tế bào thần kinh đồng thời thực hiện chức năng 
cách điện. 

Như vậy, mạng điện sẽ bị chập, một khi lớp cách điện mất tác dụng. Điều này lý giải vì 
sao nạn nhân sau đó thường thấy, thí dụ, hiện tượng đau đớn khó xác định nguồn gốc. 
Tiếc rằng đó chưa phải là tất cả. Dòng điện sét đánh chạy qua cơ thể chúng ta có thể chỉ 
trong một phần triệu giây, song thường dẫn đến tổn thương hệ cơ bắp và xương - khớp. 

Xảy ra tình trạng như vậy, bởi cơ bắp co thắt mạnh, khi bị bỏng điện. Hiện tượng cơ bắp 
co thắt đột ngột có thể là nguyên nhân gẫy xương hoặc chấn thương vòm bụng. Cá biệt, 
nạn nhân sét đánh còn bị tắt thở do tình trạng co thắt cơ hoành và cơ ngực. Tắt thở cũng 
có thể vì trung tâm hô hấp bị bỏng nặng. 

Quả tim thường rung như điên, trường hợp bị tia sét xuyên thủng. Hoạt động của tim bị 
rối loạn thay vì co bóp nhịp nhàng, các tế bào cơ tim rung bần bật. Thảng hoặc tế bào còn 
bị hiện tượng "chai lỳ", khiến cho máu không thể đến được các bộ phận bị bỏng hoặc 
chấn thương. Sự lưu thông máu bị ngưng trệ. Nạn nhân bị bất tỉnh vì thiếu ô xy, tim 
ngừng đập hoặc não tê liệt. 

Tổ chức những kẻ "trời đánh không chết". 

Đã nhiều thế kỷ, sét đánh được coi là hiện tượng phi thường. Có thời thiên hạ gắn không 
ít năng lực thần kỳ cho những người may mắn sống sót sau đòn "trời đánh" - thiên hạ tin 
rằng, họ có khả năng tiên tri và ngoại cảm. Tại nhiều quốc gia nạn nhân sét đánh đứng ra 
tổ chức hiện hội và các nhóm trợ giúp lẫn nhau. 

Phong trào phát triển mạnh nhất tại Mỹ. Hàng năm tại Mỹ vẫn diễn ra đại hội của những 
thành viên tổ chức Lightning Strike and Electric Shock Survivors International ( 
www.lightning-strike-org ). Tổ chức này tập hợp 200 nạn nhân sét đánh. Người sáng lập 
là Harold Deal, nhân vật "trời đánh" không chết năm 1969. Sau tai hoạ, chùm chìa khó 
trong túi quần Deal biến thành một nắm kim loại. Đôi giầy bị "tháo" khỏi chân và quăng 
cách xa người 50 m, thế nhưng nạn nhân không hề bị sao. Chỉ là bề ngoài. 

Một tháng sau đó nạn nhân bắt đầu thấy đau mạng sườn. Kết quả khám nghiệm sau đó 
cho thấy: tia sét xuyên từ cánh tay phải sang chân bên trái, gây ra chấn thương cơ bắp 
khu vực tia sét đi qua. Tổn thương vỏ não dẫn đến hiện tượng suy giảm năng lực khứu 
giác và xúc giác. Khả năng ghi nhớ và tập trung cũng giảm. 

Bản đồ sét đánh 



Thực tế quan sát nhiều năm cho thấy, thế giới có những khu vực hàng năm bị sét đánh 
nhiều hơn các vùng lãnh thổ còn lại. Dựa vào thực tế đó, các nhà khoa học Mỹ thuộc 
NASA (Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Mỹ) đã lập ra bản đồ sét toàn cầu. Đó là kết quả tổng 
kết và phân tích các bức ảnh do hệ thống camera vệ tinh thu thập trong thời gian từ 1995 
đến 2003. Kết quả? Càng xa đường xích đạo nguy cơ bị sét đánh càng thấp. 

Nhiều nhất - tần suất trên 50 lần Thiên lôi ra tay/năm trên 1 km2 - ghi nhận được ở Trung 
Phi. Thấp nhất - ít hơn 1 lần/năm là vùng biển và băng hà Bắc và Nam Cực. Châu Âu 
trên 1 km2 mỗi năm chỉ có tối đa từ 5 - 10 lần sét đánh. 

Bí ẩn của những người sống sót sau sét đánh  
 
 
Khi sét đánh vào đám đông, nó chỉ trúng vào một người. Tại sao vậy? Người "được 
chọn" khác gì với những người kia? Cơ thể của người đó về sau thay đổi ra sao? Những 
nghiên cứu mới đây đã cho phép giải đáp một số, nhưng không phải là tất cả bí ẩn từ 
giông tố.  
 
Xác suất sét đánh trúng một người dường như không lớn, tối đa là 1/600.000. Nhưng khả 
năng đó tăng theo từng năm. Số người bị sét đánh ngày càng tăng lên, mặc dù bản thân 
sét phóng không thường xuyên hơn - vẫn khoảng 8 triệu lần mỗi ngày. Ở Mỹ, các hãng 
bảo hiểm thống kê số nạn nhân bị sét đánh, trung bình mỗi năm khoảng 600 người. Hiện 
tại con số này đã thay đổi đáng kể - tăng tới 1.500 người. Vậy có phải sét săn lùng con 
người như những con thú săn con mồi?  
 
Đôi khi thực tế có thể so sánh sét với một “cơ thể sống”. Một giáo sư đã đánh giá sét như 
sau: “Những mũi chống sét dày đặc không làm sét lúng túng. Khi con đường thông 
thường đã bị chặn kín, sét tiến tới mục tiêu từ dưới, nó có đường vòng trong lòng đất”. 
Nhưng cho đến giờ người ta không hiểu được cái gì thu hút “cơ thể sống” này tới một cơ 
thể sống khác là con người. Có những nhà khoa học thậm chí nghiêm túc cho rằng đó là 
do testosterone - hormone sinh dục nam. Họ không tìm thấy cách giải thích khác bởi 86% 
những người bị sét đánh là đàn ông, nhưng lực hấp dẫn của hormone này ở chỗ nào thì họ 
lại không nói rõ được, mặc dù khẳng định trong đám đông sét nhất định chọn người có 
lượng testosteron cao hơn.  
 
Mồ hôi sôi lên, giày bị cháy thành than 
 
Một điều không kém bí ẩn là tác động của sét khi nó xuyên qua cơ thể. Tưởng như điện 
tích hàng chục triệu von và dòng điện hàng trăm ngàn amper sẽ phải giết chết con người 
trong khoảnh khắc. Nhưng một số người không hiểu sao lại sống sót, mà không phải chỉ 
có một vài người như vậy. Ở Mỹ con số này là gần 900 người/năm. Đó là thông báo của 
Hội những người sống sót sau khi bị sét và dòng điện đánh (LS&ESSI). Theo bác sĩ thần 
kinh Nelson Hendler (Mỹ), những người này rất muốn để người ta nghiên cứu họ, nhưng 
ít ai lao vào vấn đề này vì cho rằng sét và dây dẫn trần hoạt động như nhau. Hóa ra là 
không phải như vậy. Đôi khi sét không để lại dấu vết gì trên cơ thể, nhưng lại xuyên qua 
các bộ phận bên trong. Hoặc ngược lại, sượt qua bên ngoài nhưng làm cháy áo quần và 



giày. Đã có trường hợp khi trên cơ thể người mồ hôi sôi lên, tạo ra đám mây hơi bao bọc 
xung quanh. Những đồng xu trong túi quần một người bị nóng chảy ra, biến thành một 
cục đồng, ở một người khác chiếc răng vàng bị chảy, người khác nữa bị chảy chiếc dây 
chuyền trên cổ và khóa kéo trên quần... Nhưng họ vẫn sống sót.  
 
Các dây thần kinh “cháy” như dây dẫn 
 
Những nghiên cứu cho thấy con người thoát chết bởi vìmặc dù luồng điện phóng có công 
suất lớn khủng khiếp nhưng chỉ “xuyên” qua cơ thể trong vòng vài phần triệu giây. Và 
không phải lúc nào cũng kịp đốt cháy. Cường độ tác động phụ thuộc vào trở kháng của 
các cơ quan và mô, trung bình khoảng 700 OHM. Số OHM càng lớn, hậu quả càng nặng 
nề.  
 
Theo bà Mary Enn Kuper, nhà nghiên cứu các chấn thương do sét và chuyên gia hồi sức 
của Mỹ, mạch điện của chúng ta - những sợi thần kinh, bị “cháy” đầu tiên. Trong trường 
hợp nhẹ nhất vỏ bảo vệ của các sợi này, về bản chất giống như lớp cách ly ở các dây dẫn, 
bị tổn thương. Tỉnh lại sau cơn sốc, nạn nhân thậm chí có thể không cảm thấy những thay 
đổi. Đôi khi tác động chỉ thể hiện sau vài tháng, khi các sợi thần kinh bắt đầu “đoản 
mạch” và tạo ra những chỗ tiếp xúc ở nơi lẽ ra không cần có. Điều đó giải thích một số 
vấn đề ở những người sống sót.  
 
Thực tế nhiều thành viên của LS&ESSI than phiền về sự định hướng cử động kém, chứng 
co giật, ù tai, đôi khi không kiểm soát được tiểu tiện, trở nên cáu gắt hơn. Một người đàn 
ông bị sét đánh thậm chí còn cạo trọc đầu, không phải vì đó là mốt mà do không chịu nổi 
việc tóc thường xuyên “lay động”.  
 
Nhưng cũng có những tác động tích cực được ghi nhận. Một người tên Ian Glovache từ 
Cộng hòa Séc cho biết về sự hồi phục đáng kinh ngạc khả năng tình dục đã mất đi trước 
khi bị sét đánh. Theo bà Mary Enn, có thể ở anh ta đã xảy ra sự “đoản mạch” trong tủy 
sống và xuất hiện sự liên kết có tác dụng khôi phục việc truyền các sung thần kinh đảm 
trách sự cương cứng.  
 
Phomai chảy 
 
Có trường hợp sét đánh thẳng vào đầu. Khi đó hậu quả rất nghiêm trọng, từ nổ mắt, hôn 
mê và tê liệt hoàn toàn đến những hành vi cư xử lạ lùng. Một trong những bệnh nhân của 
tiến sĩ Hedler sau khi bị sét đánh đã “hồi tưởng” lại tuổi thơ và có hành vi như một đứa 
bé 2 tuổi. Người khác thì bị mất trí nhớ ngắn hạn, còn anh ta phải ghi ra giấy việc để đồ 
vật của mình ở đâu, nếu không sẽ không thể tìm thấy chúng. Ảnh chụp cộng hưởng từ 
cho thấy sét ngắt một phần đáng kể não của những người này. Nhưng thường những tổn 
thương bị ở từng điểm và cùng một lúc ở vài chỗ. Các nhà nghiên cứu thậm chí có thuật 
ngữ “đầu phomai Thụy Sỹ”, với nghĩa là những chỗ bị tổn thương nằm phân tán, như các 
lỗ hổng trên phomai cứng. Không ai có thể nói trước “các lỗ hổng” xuất hiện ở đâu, 
nhưng rõ ràng những bất thường phụ thuộc vào vị trí của chúng.  
 
Ông Harold Dean ở bang Missouri trở nên nổi tiếng vì ông không có cảm giác lạnh nữa. 



Thậm chí mùa đông ông chỉ mặc áo phông. Chị Elen Vard ở Anh thì lại có cái mũi thính 
như mũi... chó. Lần theo mùi, chị có thể tìm thấy các vật mà trước đó có người đã sờ vào. 
Còn Hunter Lunge ở Berlin lại có được khả năng toán học g kinh ngạc: nhân nhẩm những 
số sáu chữ số. Nói một cách khác sét có thể biến con người trở nên giống cơ thể đột biến. 
Nhưng thú vị hơn là hóa ra trong não người còn tiềm ẩn những khả năng để hoàn thiện. 
Cầu chì mất tác dụng 
 
Có một số người sau khi bị sét đánh đã có thể nhìn xuyên qua người khác. Một phụ nữ có 
thể xóa các sọc từ trên thẻ tín dụng và các vé tàu xe bằng cách sờ tay vào. Bà bị tổn 
thương một vài chỗ ở phần trán trong não. Một người đàn ông bị “lỗ hổng” ở phần thái 
dương trái nói rằng anh ta cảm thấy bức xạ điện từ. Trên thực tế anh xác định được trong 
dây dẫn đang có dòng điện hay không.  
 
Thử nghiệm của các nhà khoa học cho thấy việc ngắt một vài phần não, đóng vai trò kiểu 
như cầu chì, có thể làm tăng khả năng làm việc của não. Nhưng ai biết được những chỗ 
nối mới hay “đoản mạch” trong mạng lưới thần kinh sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Có vẻ 
như đôi khi sét có khả năng “hàn” các tiếp điểm, như trong vi mạch của máy tính. Sét 
không chỉ làm tê liệt hệ thần kinh, mà nó còn làm nảy sinh những khả năng bất thường 
siêu tự nhiên 
Có trư ?ng hợp sét đánh thẳng vào đầu. Khi đó hậu quả rất nghiêm tr ?ng, từ nổ mắt, 
hôn mê và tê liệt hoàn toàn đến những hành vi cư xử lạ lùng. Một trong những bệnh nhân 
của tiến sĩ Hedler sau khi bị sét đánh đã “hồi tưởng ? lại tuổi thơ và có hành vi như một 
đứa bé 2 tuổi. Ngư ?i khác thì bị mất trí nhớ ngắn hạn, còn anh ta phải ghi ra giấy việc 
để đồ vật của mình ở đâu, nếu không sẽ không thể tìm thấy chúng. Ảnh chụp cộng hưởng 
từ cho thấy sét ngắt một phần đáng kể não của những ngư ?i này. Nhưng thư ?ng 
những tổn thương bị ở từng điểm và cùng một lúc ở vài chỗ. Các nhà nghiên cứu thậm 
chí có thuật ngữ “đầu phomai Thụy Sỹ ?, với nghĩa là những chỗ bị tổn thương nằm 
phân tán, như các lỗ hổng trên phomai cứng. Không ai có thể nói trước “các lỗ hổng ? 
xuất hiện ở đâu, nhưng rõ ràng những bất thư ?ng phụ thuộc vào vị trí của chúng. 
 
Ông Harold Dean ở bang Missouri trở nên nổi tiếng vì ông không có cảm giác lạnh nữa. 
Thậm chí mùa đông ông chỉ mặc áo phông. Chị Elen Vard ở Anh thì lại có cái mũi thính 
như mũi... chó. Theo mùi, chị có thể tìm thấy các vật mà trước đó có ngư ?i đã s ? vào. 
Còn Hunter Lunge ở Berlin lại có được khả năng toán h ?c đáng kinh ngạc: nhân nhẩm 
những số sáu chữ số. Nói một cách khác sét có thể biến con ngư ?i trở nên giống cơ thể 
đột biến. Nhưng thú vị hơn là hóa ra trong não ngư ?i còn ti ?m ẩn những khả năng để 
hoàn thiện. 

Thống kê tại Việt Nam về các vụ sét đánh chết người trong vài ngày đầu mùa mưa giông 
2006 và giữa tháng cuối 6 năm 2007: 

 Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 3, mưa giông kèm sét đánh chết hai anh em ruột 
người Cơ tu đang tỉa lúa trên rẫy, tại địa bàn thôn A Dinh 2 (thị trấn P’Rao, Đông 
Giang, Quảng Nam). 

 Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 6, sét đánh chết năm người ở bốn xã thuộc huyện Ân 
Thi (Hưng Yên). Nạn nhân là ba trẻ em, hai phụ nữ đi chăn bò và gặt lúa. 



 Cũng khoảng giờ này cùng ngày, sét đánh chết hai bà cháu đang gặt lúa ở cánh 
đồng Trong Chuôm (thôn Yên Ngô, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh). 

 Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, sét đánh chết một khách du lịch Thùy Vân 
(TP Vũng Tàu). 

 Lúc 7 giờ 20 sáng ngày 1 tháng 7, tại cánh đồng hai xã Hồng Minh và Minh Hóa 
(Hưng Hà, Thái Bình), sét đánh chết hai người và làm bị thương năm người đều 
đang làm đồng. 

 Hồi 7 giờ 45 sáng ngày 2 tháng 7 , mưa kèm sấm sét đánh chết hai người và làm 
bị thương ba người cánh đồng thôn Văn (xã Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình). 

 Lúc 17 giờ 35 chiều ngày 2 tháng 7 , tại sân bóng đường Trần Văn Hoài, Quận 
Ninh Kiều ( TP Cần Thơ), một cơn mưa lớn kèm theo những tia sét rất lớn, tia sét 
đã đánh chết Châu Hoàng Tuấn chết ngay tại chỗ, ngoài ra còn nhiều người bị 
thương nặng và rất nặng. 

SÉT ĐÁNH 
 
 
1-Trên da dọc theo đường truyền của dòng điện các dây thần kinh vận mạch bị tê liệt, cho 
nên mạch máu bị giãn rộng, xung huyết, thường có thể nhìn thấy qua da dưới dạng các 
nhánh của cành cây màu đỏ hồng (“ Hình tia sét”) 
 
2-Khi dòng điện cao thế t/đ có thể làm nóng chảy hoặc nhiễm từ các bộ phận kim loại của 
quần áo (cúc, khoá thắt lưng, , đinh giày…). Trên cơ thể có thể bị bỏng ở mức độ khác 
nhau, quần áo có thể bị rách nhưng không có d/v cháy. Điều này được giải thích rằng 
điện năng biến thành nhiệt khi vào cơ thể. 
 
3-Khi ng/c các t/th do sét đánh nên lưu ý: 
--Sét có lực cơ học, là nguyên nhân phá huỷ. 
--Sét có t/đ nhiệt- cháy và bỏng 
 
4-Thời gian t/đ của sét rất khác nhau- từ 1 phần triệu giây đến chưa đầt 1 giây. 
 
5-Sét có thể đánh vào một hay nhiều điểm. 
 
D/v sét đánh có thể phát hiện trên TT, gần TT- đất lõm xuống, cây cối bị đổ gãy, xẻ 
ra và cháy, súc vật chết… 
 
1-Trên TT có thể thấy vết thương đứt, bầm dập, vết bỏng, hình sét dạng cành cây màu đỏ 
sẫm (hoặc hình cây thông), những vệt sọc dọc mà trong ngày đầu tiên sau chết có thể 
biến mất. Do đó khi KN phải mô tả kỹ trong BB. 
Thỉnh thoảng thấy những t/th đa dạng, các lỗ nhỏ, bờ mép bị bỏng. Các lỗ này có thể 
nhầm t/th do đạn. 
 
2-Tóc có thể bị đổi màu, chuyển sang thành màu vàng sáng và quăn lại (không thấy d/v 
bỏng da và cháy sém quần áo). 
 



3-Quần áo có thể bị rách từng mảnh bay tả tơi. Vết rách có thể bằng phẳng giống như vết 
cắt. Đinh dưới đế giày có thể bị nóng chảy. đồng hồ, khoá thắt lưng và các vật kim loại 
trên người cũng bị nóng chảy hoàn toàn hoặc có d/v thủng, bờ mép bị nóng chảy, biến 
dạng méo mó. Cũng có những trường hợp sét đánh chết nhiều người, thậm chí ở trong 
nhà. Lúc đó KN sẽ thấy những lỗ thủng, nứt toác máI nhà, đồ gỗ bị chẻ và cháy, hư hỏng 
nặng toàn bộ mạch điện. 
 
4-Sét đánh có trường hợp chết người, có trường hợp t/th không đáng kể, đôI khi chỉ ngất 
đI trong một thời gian ngắn. 
__________________ 

Những người bị sét đánh mà may mắn thoát chết thường mắc các bệnh bí ẩn. Để vượt 
qua những thương tổn, họ đã tổ chức một hội nghị toàn cầu 
về chuyện này. 

Lần lượt từng người một, những người sét đánh không chết đứng 
lên và kể câu chuyện của mình. Steve đã trải qua 38 lần phẫu 
thuật. Marianne đến giờ vẫn cảm thấy bị mất phương hướng và khi 
đi lại thường bị va vào bàn hay khung cửa. Mike thì không còn cần 
nạng khi đi lại. Linda giàn giụa nước mắt không thể nói nên lời, 
trong vòng 24 năm cô bị sét đánh tới 4 lần.  

Các câu chuyện đã được thuật lại trong phòng họp lờ mờ sáng tại 
một khách sạn ở Pigeon Forge, không xa công viên chủ đề 
Dollywood - nơi giúp đưa thành phố hẻo lánh Tennessee lên bản 
đồ. Tennessee có một loạt các điểm thu hút du khách, từ khu vui 
chơi mái vòm tới những điểm tổ chức hội hè, gồm bản sao của một 
khu mỏ với dòng suối nhân tạo, nơi du khách háo hức đào cát chứa 
vàng để kiếm đá bán quý. 

Hội nghị quốc tế của những người may mắn sống sót sau khi bị 
điện giật và sét đánh diễn ra ở một con phố nhỏ, nghe cũng hấp dẫn như những địa điểm trên. 
Đó có lẽ là một cuộc họp kỳ lạ. 

Hầu hết những người tham gia hội nghị đều cho rằng sau khi sét đánh vào nơi nào đó, nó 
thường bỏ lại một đám tro nhỏ. Trên thực tế, chết vì sét đánh rất hiếm khi xảy ra. Mary Ann 
Cooper, giáo sư y khoa trường đại học Chicago nói, trong số 10 người bị sét đánh, có 9 người 
vẫn sống. 

 
Ở Đức, sét không đánh 
cùng một nơi quá 4 lần 



Cooper là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên 
cứu sét đánh, đồng thời là thành viên ban điều hành Hiệp hội tự lực - 
chuyên tổ chức hội thảo hàng năm về những người sống sót sau khi bị 
sét đánh.  

Hiệp hội tự lực gồm 1.400 thành viên, tới từ nhiều quốc gia trên thế 
giới. Những người tham gia hội nghị đã nói về việc họ bị bỏ mặc, dù 
một số người bị thương nặng, và hầu hết sự quan tâm chỉ dồn về 
những người bị sét đánh chết. 

Có một số ngoại lệ hiếm, như trường hợp xảy ra gần đây ở một sân 
bóng tại Wenden, một thành phố ở bắc nước Đức, khi ba bé gái may 
mắn thoát chết sau một đợt sét. Những tình huống như vậy thường 
xảy ra chứ không phải là một điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên, những người 
thực sự may mắn lại là người không bị một chấn thương lâu dài nào. 

Hơn 100 người còn sống sau khi bị sét đánh tập trung ở Pigeon Forge 
không phải hoàn toàn gặp may. Họ nói về những đau đớn khó hiểu, các cơn hoảng loạn, rối loạn 
trầm trọng gặp phải và thách thức trong việc thuyết phục cả thế giới tin tưởng vào họ. 

Sét thường không gây ra những vết bỏng dễ thấy vì vậy chỉ có vài nạn nhân trưng ra được bằng 
chứng vật chất để minh họa cho câu chuyện của họ. 

"Hội nghị này là nơi duy nhất, nơi tôi có thể trả lời một cách chân thực nhất khi ai đó hỏi tôi Tôi 
đã làm như thế nào", một thành viên của hiệp hội là Jim Segneri nói. "Hội nghị kéo dài 3 ngày với 
phần trình bày có ích của các chuyên gia và cuộc bỏ phiếu 
bầu Người sống sót của năm". 

Trong hội nghị diễn ra vào năm ngoái, danh hiệu "Người sống 
sót" về tay Linda Cooper. Người phụ nữ này bị sét đánh tới 4 
lần. Lần đầu tiên, Linda trúng sét cách đây 24 năm khi cô 
đứng trước bưu điện, lần thứ 2 khi đang gọi điện về nhà, lần 
thứ 3 khi đang rửa bát đĩa - sét truyền qua bồn rửa tới tay, và 
lần thứ 4 qua cửa sổ ô tô đang mở. 

Những trường hợp như của Linda có khá nhiều, đối với một 
số người tới từ Florida, nơi sét đánh 40 lần/km vuông mỗi 
năm. Ở Đức, sét đánh cùng một nơi hiếm khi vượt quá 4 lần. 
Có một vài người thường xuyên bị sét đánh. Người giữ kỷ lục 
bị sét đánh nhiều lần là Roy Sullivan, nhân viên bảo vệ ở Virginia - 7 lần. Người này hiện đã chết. 

Trong lần bị sét đánh đầu tiên, Linda Cooper mất hết trí nhớ. Là giáo viên, Linda không thể giải 
nổi một phép tính số học dù là đơn giản nhất. Mất tới 10 năm, Linda mới hồi phục hoàn toàn. 
"Nhưng sau đó, sét lại đánh trúng tôi lần thứ 2". 

Với hầu hết những người có mặt trong khán phòng, bị sét đánh một lần là quá đủ. Một số nam 
giới cao to, trông rất khỏe mạnh cũng run rẩy khi kể về câu chuyện của họ, dù nó đã xảy ra nhiều 
năm trước đây. 

Một người bộc bạch là bị "suy sụp" kể từ khi bị sét đánh và hiện giờ ông rất dễ bối rối, suy nghĩ 
chậm chạp. Một nam giới khác thì nói, sau khi bị sét đánh ông ta mất cảm giác lạnh. Và rằng, 
người này có thể nhìn thấy cánh tay chuyển sang xanh nhợt trước khi mặc áo khoác. 

 
Nạn nhân bị sét đánh 
Renee Tressler 

 
Thành viên của Hiệp hội sét 
đánh, điện giật không chết 



 
Những người bị sét đánh nhưng không chịu thương tổn lâu 
dài mới thực sự may mắn 

Có một phụ nữ kể về việc sét đánh khiến tính cách của bà thay đổi. Người phụ nữ này trở nên dễ 
cáu kỉnh, dễ xúc động và dễ nhạy cảm. "tôi nhìn mình và cảm thấy như đang nhìn một người lạ 
nào đó". 

Renee Tressler nhớ lại...Khi đó bầu trời chuyển sang màu hơi xanh, giống màu chất độc. Lúc đó 
cô đang lái xe đi làm, lái nhanh vì đã bị muộn. Renee mở cửa sổ để cho tóc khô. Sét bất ngờ 
giáng xuống. Đó là tiếng nổ lớn mà tôi chưa từng thấy bao giờ". Sự việc xảy ra cách đây nhiều 
năm, Renee - cựu kỹ thuật viên y tế nói. "Kể từ đó tới nay, tôi rất khó tập trung". Chân phải của 
người phụ nữ này bị rút ngắn và hiện giờ cô phải dùng gậy khi đi lại. 

Tác động của sét đối với mỗi người rất khác nhau và hoàn toàn khó đoán. Tuy nhiên, có một 
điều mà tất cả các nạn nhân đều gặp phải là: trong một khoảnh khắc, người họ như bị nhiễm một 
dòng điện lên tới hàng chục nghìn ampere - dòng điện đủ để thắp sáng cả tỷ bóng điện trong một 
phần nhỏ của giây. Sự hủy hoại do sét gây ra dựa trên luồng điện đi qua người xuống tới mặt 
đất. 

 


