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 M�c tiêu h�c t�p: Sau ch��ng h�c này, h�c viên có kh� n�ng: 

1.   Nêu ���c vai trò s�c kho	 c
a công nhân và các y�u t� quy�t �nh s�c kho	. 

2.   Nêu ���c l�i ích c
a ch��ng trình nâng cao s�c kho	 n�i làm vi�c. 

 �
N�i dung:�

 1.  Các khái ni�m c� b�n 

1.1 Khái ni�m v� s�c kho	 

S�c kho	 là quy�n l�i c� b�n nh�t c
a con ngu�i và r�t quan tr�ng ��i v�i s� phát tri�n kinh 

t� và xã h�i. S�c kho	 ph�i ���c nhìn nh�n nh� m�t tài s�n c
a con ng��i và xã h�i c�ng gi�ng nh� 

b�t k� c
a c�i v�t ch�t nào. Vì v�y, ch��ng trình Nâng cao s�c kho	 ngày càng ���c xem là y�u t� 

c�n thi�t �� t�ng c��ng s�c kho	.  

Theo T� ch�c Y t� Th� gi�i " S�c kho	 là tình tr�ng hoàn toàn tho�i mái v� th� ch�t, tình th�n 

và xã h�i, không ��n thu�n là không có b�nh, không có t�t".  

  

S�c kho	 có ý ngh�a toàn di�n và g�m nhi�u m�t khác nhau nh� s�c kho	 th� ch�t, tinh th�n, 

tình d�c, xã h�i và s�c kho	 môi tr��ng. 

Hình 1. Các m�t c	a s
c kho�.  

   

 

  
 

Môi tr��ng   
 

Xã h�i   
 

Th� ch�t   
 

Tâm th�n  
 

Xã h�i  
 

Tình d�c   
 

Tinh th�n  
 

C�m xúc  
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   Ngu�n: T� ch�c Y t� th� gi�i (1996). H��ng d�n xây d�ng n	i làm vi
c ���c nâng cao s�c kho.   

1.4. Các y�u t� nguy c� chính   n�i làm vi�c 

Kho�ng 100.000 hoá ch�t, 50 y�u t� v�t lý, 200 y�u t� sinh h�c, 20 lo�i �i�u ki�n làm vi�c 

không h�p lý v� ecgônômi và m�t s� l��ng t��ng t� các lo�i công vi�c n�ng nh�c v� th� l�c phôí 

h�p v�i vô s� các lo�i v�n �� xã h�i và tâm lý ���c xác �nh là các y�u t� ho�c các �i�u ki�n làm 

vi�c có h�i xu�t hi�n th��ng xuyên, ph�i h�p và tác ��ng qua l�i v�i nhau. Các y�u t� này gây ra các 



nguy c� t�n th��ng ngh� nghi�p, b�nh ngh� nghi�p, c�ng th!ng ngh� nghi�p, làm m�t �i s� tho�i mái 

và s� hài lòng v� công vi�c.  

1.5 Các b�nh ngh� nghi�p, th��ng t�t, và tai n�n lao ��ng  

- Trên th� gi�i: T� ch�c Lao ��ng Qu�c t� ��c tính hàng n�m trên th� gi�i có 120 tri�u t�n 

th��ng do tai n�n lao ��ng, 67-157 tri�u tr��ng h�p b b�nh ngh� nghi�p và 200.000 t" vong ngh� 

nghi�p. Chi phí cho các nguy c� s�c kho	 này lên t�i vài ph�n tr�m c
a T�ng s�n ph#m qu�c dân   

m�t s� n��c. 

- � Vi
t Nam: ��c tính trong n�m 2000,  có kho�ng 4.081 công nhân b m$c b�nh ngh� nghi�p 

trong 31.855 ng��i khám, 3.334 ng��i b tai n�n trong �ó có 941 ng��i b th��ng n�ng và 331 ng��i 

t" vong.  

2. Khái ni�m nâng cao s
c kho� t�i n�i làm vi�c và lý do tin hành ch��ng trình nâng cao s
c 
kho� t�i n�i làm vi�c. 

2.1 Khái ni�m nâng cao s�c kho	 n�i làm vi�c  

  

M�t n�i làm vi�c ���c nâng cao s�c kho	 là t�o ra 

m�t môi tr��ng h% tr�, lành m�nh, duy trì và nâng cao 

s�c kho	 cho t�t c� m�i ng��i. 

  

Môi tr��ng này cho phép ng��i s" d�ng lao ��ng và công nhân c�i thi�n và nâng cao s�c 

kho	 c
a b�n thân h� �� giúp cho h� có ngh l�c, l�c quan và hài lòng h�n trong lao ��ng. Ng��c l�i, 

l�c l��ng lao ��ng l�c quan, kh&e m�nh s' t�o ra nhi�u c
a c�i v�t ch�t h�n. 

 N�i làm vi�c ���c nâng cao s�c kho	 nh(m: 

-         T�o môi tr��ng làm vi�c an toàn, ���c h% tr� v� s�c kho	. 

-         Duy trì s�c kho	 cho ng��i lao ��ng và tr  thành m�t ph�n trong công tác phát tri�n s�n xu�t. 

-         H% tr� s� tham gia c
a ng��i lao ��ng và ng��i s" d�ng lao ��ng trong các ch��ng trình nâng 

cao cách s�ng lành m�nh. 

-         M  r�ng các chi�n l��c nâng cao s�c kho	 �� lôi cu�n s� tham gia c
a các thành viên trong 

gia �ình c
a công nhân. 

)� t�o ���c nh*ng n�i làm vi�c ���c nâng cao s�c kho	, c�n có các bi�n pháp an toàn và v� 

sinh lao ��ng và m�t lo�t các bi�n pháp khác tác ��ng ��n các môi tr��ng th� ch�t, xã h�i và v�n 

hoá. 

.2. 2. Lý do ti�n hành ch��ng trình nâng cao s�c kho	 t�i n�i làm vi�c 



-         Công nhân có s�c kho	 và môi tr��ng làm vi�c lành m�nh là m�t trong nh*ng v�n quý giá 

nh�t c
a m%i qu�c gia. M�t l�c l��ng lao ��ng kho	 m�nh là m�t ngu�n nhân l�c quan tr�ng và là 

n�n t�ng ��i v�i phúc l�i kinh t� xã h�i c
a ��t n��c. M�t l�c l��ng lao ��ng không có s�c kho	 có 

th� gây t�n th�t v� kinh t� do s� ngh+ vi�c, các tai n�n, chi phí tr�c ti�p ho�c gián ti�p cho y t�. 

-          

T�t c� các thành viên   n�i làm vi�c có trách nhi�m chung b�o v� ng��i lao ��ng và c�ng ��ng tránh 

kh&i các y�u t� nguy hi�m n�i làm vi�c và các y�u t� ngh� nghi�p có h�i ��i v�i s�c kho	. 

-         N�i làm vi�c là khu v�c lý t� ng �� ti�n hành các bi�n pháp nâng cao s�c kho	 cho m�t qu�n 

th� dân c� l�n và khép kín. )a s� ng��i lao ��ng dành g�n 1/3 cu�c ��i   n�i làm vi�c. Nh*ng thông 

tin phòng b�nh, giáo d�c s�c kh&e giúp nâng cao các thói quen ��m b�o s�c kho	 có th� ���c truy�n 

��t m�t cách có hi�u qu� t�i n�i làm vi�c. Các n�i làm vi�c có �
 c� s  h� t�ng và m�i t� ch�c �� 

ph�i h�p và phát tri�n các ch��ng trình nâng cao s�c kho	. 

-         M�t khác, s�c kho	 c
a công nhân c�ng b �nh h� ng b i các y�u t� không liên quan ��n ngh� 

nghi�p vì v�y vi�c nâng cao ki�n th�c và k, n�ng qu�n lý s�c kho	 có l�i cho c� công nhân, gia �ình 

h� và k� c� n�i làm vi�c.  

3. L�i ích c	a ch��ng trình nâng cao s
c kho� t�i n�i làm vi�c 

3.1      Hình thành l�c l��ng lao ��ng kho	 m�nh. L�c l��ng lao ��ng kho	 m�nh �óng vai 

trò s�ng còn ��i v�i s� phát tri�n kinh t� và xã h�i 

3..2     M�i ng��i   n�i làm vi�c nh�n th�c ���c các y�u t� không liên quan ��n công vi�c có 

�nh h� ng ��n s�c kho	 công nhân và kích thích m�i tác ��ng qua l�i gi*a các gia 

�ình và c�ng ��ng. 

3.3      Nâng cao nhân cách ��o ��c c
a công nhân. 

            3.4       Thúc �#y các m�i quan h� công nghi�p. 

            3.5       Thúc �#y thông tin tuyên truy�n. 

            3.6       C�i thi�n v�n hoá n�i làm vi�c. 

            3.7       T�ng n�ng su�t lao ��ng. 

Tài li�u c�n ��c thêm 

1. V� Y t� d� phòng - B� Y t�. Chi�n l��c toàn c�u v� y t� lao ��ng và nâng cao s�c kho. Nhà 

XBYH, Hà N�i, 2001. 

2. V� Y t� d� phòng - B� Y t�. H��ng d�n xây d�ng các n	i làm vi
c lành m�nh Khu v�c Tây Thái 

Bình D�	ng. Nhà XBL) - XH, Hà N�i, 2001. 
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M�c tiêu h�c t�p: Sau ch��ng h�c này, h�c viên có kh� n�ng: 

N$m ���c quy�n l�i và trách nhi�m c
a ng��i lao ��ng   n�i làm vi�c. 

N�i dung�

1. Gi�i thi�u m�t s� v�n b�n quy ph�m pháp lu�t quy �nh quy�n l�i và trách nhi�m c
a ng��i lao 

��ng 

1.1. Quy�n và ngh�a v� c
a ng��i lao ��ng (Ch��ng IV Ngh �nh 06/CP c
a Chính ph
 ngày 

20/01/1995): 

)i�u 15. Ng��i lao ��ng có ngh�a v� 

-         Ch�p hành các quy �nh, n�i dung v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng có liên quan ��n công 

vi�c, nhi�m v� ���c giao 

-         Ph�i s" d�ng và b�o qu�n các ph��ng ti�n b�o v� cá nhân �ã ���c trang c�p, các thi�t b an 

toàn, v� sinh n�i làm vi�c, n�u làm m�t ho�c h� h&ng thì ph�i b�i th��ng. 

-         Ph�i báo cáo kp th�i v�i ng��i có trách nhi�m khi phát hi�n nguy c� gây tai n�n lao ��ng, 

b�nh ngh� nghi�p, gây ��c h�i ho�c s� c� nguy hi�m, tham gia c�p c�u và kh$c ph�c h�u qu� tai n�n 

lao ��ng khi có l�nh c
a ng��i s" d�ng lao ��ng. 

)i�u 16. Ng��i lao ��ng có quy�n: 

-         Yêu c�u ng��i s" d�ng lao ��ng b�o ��m �i�u ki�n làm vi�c an toàn, v� sinh c�i thi�n �i�u 

ki�n lao ��ng; trang c�p ��y �
 ph��ng ti�n b�o v� cá nhân, hu�n luy�n th�c hi�n bi�n pháp an toàn 

lao ��ng, v� sinh lao ��ng; 

-         T- ch�i làm công vi�c ho�c r�i b& n�i làm vi�c khi th�y rõ nguy c� x�y ra tai n�n lao ��ng, �e 

do� nghiêm tr�ng tính m�ng, s�c kho	 c
a mình và ph�i báo ngay v�i ng��i ph� trách tr�c ti�p; t- 

ch�i tr  l�i làm vi�c n�i nói trên n�u nh*ng nguy c� �ó ch�a ���c kh$c ph�c. 

-         Khi�u n�i ho�c t� cáo v�i c� quan Nhà n��c có th#m quy�n khi ng��i s" d�ng lao ��ng vi 

ph�m quy �nh c
a Nhà n��c ho�c không th�c hi�n �úng các giao k�t v� an toàn lao ��ng, v� v� sinh 

lao ��ng trong h�p ��ng lao ��ng, tho� ��c lao ��ng. 

1..2. Nh*ng nhi�m v� và quy�n h�n c
a an toàn v� sinh viên (Thông t� liên tch s� 14/TT-LB ngày 

31/10/1998 Liên B� Lao ��ng - B� Y t� - T�ng Liên �oàn lao ��ng Vi�t Nam): 

-         )ôn ��c và ki�m tra giám sát m�i ng��i trong t� ch�p hành nghiêm ch+nh các quy �nh v� an 

toàn và v� sinh trong s�n xu�t, b�o qu�n các thi�t b an toàn và s" d�ng trang thi�t b b�o v� cá nhân; 

nh$c nh  t� tr� ng s�n xu�t ch�p hành các ch� �� v� b�o h� lao ��ng; h��ng d.n bi�n pháp làm vi�c 

an toàn ��i v�i công nhân m�i tuy�n d�ng ho�c m�i chuy�n ��n làm vi�c   t�; 



-         Tham gia góp ý v�i t� tr� ng s�n xu�t trong vi�c �� xu�t k� ho�ch b�o h� lao ��ng, các bi�n 

pháp ��m b�o an toàn, v� sinh lao ��ng và c�i thi�n �i�u ki�n làm vi�c. 

-         Ki�n ngh v�i t� tr� ng ho�c c�p trên th�c hi�n �#y �
 các ch� �� b�o h� lao ��ng, bi�n pháp 

��m b�o an toàn v� sinh lao ��ng và kh$c ph�c kp th�i nh*ng hi�n t��ng thi�u an toàn v� sinh máy, 

thi�t b và n�i làm vi�c. 

 2. Các m
c x� ph�t hành chính ��i v�i nh�ng hành vi vi ph�m nh�ng quy ��nh v� an toàn v� 
sinh lao ��ng (Ngh �nh 38/CP c
a Chính ph
 ngày 25/6/1996)�

Ph�t 200.000 ��ng v�i m�t trong nh*ng hành vi sau �ây: 

-         Ng��i lao ��ng vi ph�m các quy �nh v� an toàn lao ��ng "ng��i lao ��ng ph�i tuân th
 các 

quy �nh v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng và n�i quy lao ��ng c
a doanh nghi�p". 

-         Ng��i lao ��ng không s" d�ng các ph��ng ti�n b�o h� lao ��ng mà ng��i s" d�ng lao ��ng �ã 

trang b. 

Tài li�u c�n ��c thêm�

1.      B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i. B� Lu�t lao ��ng c�a n��c c�ng hoà xã h�i ch� ngh�a 

Vi
t Nam. Th� gi�i Publishers, Hà N�i, 1995. 

2.      B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i. Các v�n b�n pháp lu�t hi
n hành v� b�o h� lao ��ng 

c�a Vi
t Nam. Nhà XB Lao ��ng - Xã h�i, Hà N�i, 1999. 

3.      V� Y t� d� phòng, B� Y t�. S� tay v
 sinh lao ��ng và ch�m sóc s�c kho công nhân. Nhà XB 

Y h�c, Hà N�i, 1999. 
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 M�c tiêu h�c t�p:  Sau ch��ng  h�c này, h�c viên có kh� n�ng : 

1.      N$m ���c các y�u t� nguy c� t�i n�i làm vi�c. 

2.      Nêu ���c các b�nh ngh� nghi�p ph� bi�n - Bi�n pháp d� phòng cá nhân. Bi�t x" trí các c�p c�u 

ban ��u. 

N�i dung bài gi�ng: 

 1. Khái ni�m chung v� yu t� nguy c� t�i n�i làm vi�c  

1.1. Y�u t� tác h�i ngh� nghi�p 

1.1.1. ��nh ngh�a : Y�u t� tác h�i ngh� nghi�p là nh*ng y�u t� : 

-         Có trong dây chuy�n công ngh�, quá trình s�n xu�t, �i�u ki�n n�i làm vi�c. 



-         Có �nh h� ng x�u t�i s�c kho	 và kh� n�ng làm vi�c c
a ng��i lao ��ng. 

1.1.2. Phân lo�i các tác h�i ngh� nghi
p: chia 2 lo�i 

-         Tác h�i liên quan ��n môi tr��ng làm vi�c : 

+         Y�u t� v�t lý: Vi khí h�u x�u, b�c x� ion hoá, b�c x� không ion hoá, ti�ng �n, rung, áp 

su�t cao, áp su�t th�p... 

+         Y�u t� hoá h�c và y�u t� lý hoá: Các hoá ch�t ��c, b�i trong s�n  xu�t. 

+         Y�u t� sinh v�t h�c: vi trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng, n�m m�c, côn trùng. 

-         Tác h�i ngh� nghi�p liên quan ��n v�n �� tâm sinh lý lao ��ng - Ecgônômi: Ph�n nhi�u nh*ng 

tác h�i này liên quan ��n t� ch�c lao ��ng, thi�t k� v trí lao ��ng nh�:          

+         Lao ��ng th� l�c n�ng nh�c. 

+         T� th� lao ��ng gò bó. 

+         Các Stress (tâm lý, xã h�i...). 

+         C�ng th!ng th�n kinh giác quan, nhp �i�u làm vi�c. 

+         Tính ��n �i�u c
a công vi�c. 

+         Th�i gian lao ��ng - ngh+ ng�i không h�p lý. 

1..2. Y�u t� l�i s�ng: 

Các thói quen và hành vi không �úng trong sinh ho�t nh� ch� �� dinh d�/ng, hút thu�c lá, 

u�ng r��u, ho�t ��ng th� l�c... s' �nh h� ng t�i tình tr�ng s�c kho	 và b�nh t�t c
a ng��i lao ��ng.  

Có th� h�n ch�, phòng ng�a các y�u t� nguy c�. 

2. Các yu t� nguy  c� ph� bin t�i n�i làm vi�c. 

2.1 Các y�u t� v�t lý 

-         M�t s� y�u t� nguy c� có th� c�m nh�n ���c nh�: ti�ng �n có th� nghe th�y, rung và nóng ��u 

c�m th�y. 

-         M�t s� y�u t� nguy c� không c�m nh�n ���c nh�: sóng �i�n t-, phóng x�. Các y�u t� này ��u 

���c c�nh báo b(ng các bi�n, các quy �nh an toàn v� sinh... 

2.1.1 Ti�ng �n. 

-         Do t�t c� các lo�i máy móc, thi�t b có công su�t l�n phát ra. 



-         Các ngh� có ti�ng �n l�n: d�t, c� khí, s�n xu�t gi�y, �i�n, rèn, m�c, gò hàn, �úc... 

-         0nh h� ng: gây �i�c, gây m�t m&i, làm gi�m n�ng su�t lao ��ng. 

 2.1.2 Rung chuy�n. 

-         Do các thi�t b c�m tay nh� các lo�i búa khí nén, c�a máy và các ph��ng ti�n giao thông xe c� 

phát ra. 

-         Các ngh� ti�p xúc v�i rung: Th� búa khí nén, th� c�a máy, tài x�, th� ��m rung. 

-         0nh h� ng: gây t�n th��ng x��ng kh�p tay, c�t s�ng, b�nh d� dày, ti�n �ình. 

 2.1.3 Nhi
t �� cao. 

-         Ngu�n nhi�t l�n: các lò nung, n�u, lò luy�n thép, lò thu1 tinh, lò ph�n �ng, m�t tr�i. 

-         Các ngh�: t�t c� các lo�i th� công nhân làm vi�c   có lò có nhi�t �� cao. 

-         �nh h� ng: gây say nóng d.n ��n ��t qu2, chu�t rút và m�t l� do m�t n��c và m�t mu�i. 

 

2.1.4 �i
n t� tr��ng. 

-         Ngu�n phát sinh: �i�n l��i cao th�, các �ài phát sóng radio và viba trong vô tuy�n vi3n thông, 

tr�m rada. 

-         Ngh�: th� �i�n, th� lò cao t�n. 

-         0nh h� ng: say sóng �i�n t-, b&ng sóng �i�n t-, �i�n gi�t, suy nh��c th�n kinh, vô sinh 

2..2 B�i  

2.2.1 Khái ni
m : 

B�i bao g�m các h�t r$n, nh& có kích th��c d��i 100mm, trong �ó �áng l�u ý là b�i hô h�p 

có kích th��c d��i 5mm gây ra các b�nh b�i ph�i ngh� nghi�p.  

2.2.2 Ngu�n g�c, các ngh�  ho�c công vi
c có nguy c	 ti�p xúc : 

-         B�i ch�a Silic t� do (SiO2) gây ra b�nh b�i ph�i-silic ngh� nghi�p: g�p trong các ngành, ngh� 

nh� khai thác �á, c� khí-luy�n kim, ��c bi�t ngh� �úc. Các ngh� khác nh� sành s�, thu1 tinh, �� g�m 

có s" d�ng Th�ch anh, Sam�t. Ngoài ra còn g�p trong các ngành ngh� có s" d�ng nguyên v�t li�u có 

ch�a Silic nh� que hàn, s�n, ch�t d	o.... 

-         B�i chì g�p trong ch� bi�n qu�ng, ph� li�u có chì, s�n xu�t s�n, s"a ch*a acqui,.... 

-         B�i Mangan g�p trong s�n xu�t v�t li�u chu l"a... 



-         B�i amiang g�p trong s�n xu�t v�t li�u cách nhi�t, ch�ng cháy, cách �i�n, cách âm có s�i 

amiang, t�m l�p xim�ng-amiang, má phanh, gi�y amiang... 

-         B�i bông g�p trong các ngh� tr�ng và thu hái bông, d�t, s�i, may. 

-         Các lo�i b�i khác: r�t nhi�u h%n h�p hoá ch�t và các lo�i thu�c tr- sâu, g�p trong công, nông, 

lâm nghi�p. 

-         B�i th�o m�c và h*u c�: nh� b�t g�o, len, chè, thu�c lá, ph�n hoa ....g�p trong nông nghi�p, 

lâm nghi�p, ch� bi�n th�c ph#m. 

-         B�i sinh h�c: nh� vi sinh v�t, nha bào, n�m m�c g�p trong nông, lâm nghi�p (tr�ng tr�t, ch�n 

nuôi). 

2.2.3. Tác h�i c�a b�i : 

a) Các b�nh ���ng hô h�p : 

-         Các b�nh b�i ph�i: b�nh b�i ph�i-silic, b�i ph�i-bông, b�i ph�i-ami�ng...  

-         Ung th�: do Asen và h�p ch�t c
a Asen, Cromat, ch�t phóng x�, các s�i amiang. 

-         B�nh nhi3m ��c h� th�ng: Mangan, chì, Cadmium và các h�p ch�t.  

-         D �ng và nh*ng �áp �ng nh�y c�m khác: Nhi�u b�i th�c v�t nh� b�i bã mía, bông, b�t g�o, 

�ay, r�m, chè, thu�c lá, g% là nh*ng ch�t có th� gây d �ng do hít ph�i có th� gây hen, s�t r�m ho�c 

ban mày �ay.  

Ngoài ra m�t s� lo�i b�i có th� gây nhi3m khu#n: Các h�t ch�a n�m, virut ho�c các m�m b�nh vi 

khu#n. 

b) Nh*ng tác h�i ngoài ���ng hô h�p : 

-         Nh*ng t�n th��ng   da và niêm m�c : 

+         B�nh viêm da, niêm m�c. 

+         D �ng. 

+        Ung th� .  

-         S� mòn r�ng: S��ng mù axit sulfuric có th� gây mòn r�ng.  

-         Nh*ng h�u qu� sau khi vào qua da, d� dày-ru�t : 

+         Nhi3m ��c. 

+         Ung th�. 



2.2.4. Bi
n pháp d� phòng :  

-         S" d�ng trang b b�o h� lao ��ng. 

-         V� sinh nhà x� ng, s$p x�p n�i làm vi�c g�n gàng, ng�n n$p. 

-         C�i thi�n �i�u ki�n làm vi�c. 

-         H�c t�p, t�p hu�n v� sinh an toàn lao ��ng. 

2.3. Hoá ch�t 

2.3.1. Khái ni
m nguy c	 ti�p xúc v�i hoá ch t ��c t�i n	i làm vi
c 

Kh� n�ng gây ra nguy hi�m cho s�c kho	, s� s�ng khi ti�p xúc v�i hoá ch�t t�i n�i làm vi�c. 

2.3.2. Ngu�n gây ra 

-         Các kim lo�i ��c nh�: k'm, ��ng, chì, asen, selen... phát sinh t- quá trình n�u, luy�n, �úc kim 

lo�i. 

-         Các dung môi h*u c� phát sinh t- các c� s  in, s�n xu�t và s" d�ng s�n, s�n xu�t gi�y dép... 

-         Hoá ch�t tr- sâu di�t c& phát sinh t- các c� s  �óng chai, bao gói s�n ph#m hoá ch�t tr- sâu. 

2.3.3. Nguy c	 ti�p xúc và �nh h�!ng ��n s�c kho:  

a) Hoá ch�t thâm nh�p vào c� th� theo 3 ���ng chính : 

-         )��ng hô h�p là ���ng vào quan tr�ng nh�t trong ti�p xúc ngh� nghi�p. 

-         H�p th� qua da khi ti�p xúc tr�c ti�p v�i hoá ch�t. 

-         )��ng tiêu hoá do �n ho�c u�ng ph�i khi thi�u v� sinh. 

b) �nh h� ng c
a hoá ch�t ��n s�c kho	: 

-         Tác h�i lên da và niêm m�c: các tác h�i này chi�m 90% ví d� nh� chàm kích thích, chàm ti�p 

xúc d �ng 

-         Tác h�i lên ���ng hô h�p gây nhi3m ��c c�p tính có th� gây t" vong, gây các b�nh v� ph�i, 

ph� qu�n nh� viêm ph� qu�n mãn tính, viêm ph� qu�n xu�t ti�t, khí ph� th�ng, viêm thu� ph�i. 

-         Gây �nh h� ng toàn thân: �nh h� ng ��n c� quan t�o máu, c� quan tiêu hoá, ti�t ni�u và m�t 

s� hoá ch�t có kh� n�ng gây ��t bi�n gen, ung th� nh� asen, crôm, dioxin và kim lo�i n�ng. 

2.3.4. Bi
n pháp d� phòng 



-         Bi�t lo�i hoá ch�t �ang ti�p xúc, ���ng thâm nh�p vào c� th�, bi�n pháp phòng ng-a và v� 

sinh cá nhân. 

-         N$m v*ng qui trình làm vi�c an toàn. Nh�n bi�t nguy c� và s� c� khi nh*ng bi�n pháp ki�m 

soát b h� h&ng. Hi�u ���c thông tin ghi trên các nhãn. 

-         S" d�ng �úng và có hi�u qu� các ph��ng ti�n b�o v� cá nhân, các bi�n pháp s� c�u ban ��u 

khi x�y ra tai n�n. 

2.4. Y�u t� sinh h�c               

-         Môi tr��ng quanh ta luôn t�n t�i, phát tri�n các vi sinh v�t trong �ó có th� ch�a các vi sinh v�t 

gây b�nh, khi môi tr��ng b ô nhi3m. 

-         Các ���ng truy�n nhi3m các b�nh nhi3m trùng: 

+         Qua da niêm m�c khi ta ti�p xúc v�i  n��c, không khí, ��t 

+         Qua ���ng hô h�p do không khí, h�i n��c 

+         Qua ���ng tiêu hoá do n��c, th�c ph#m và c� ��t 

-         Ngu�n sinh ra các vi sinh v�t gây b�nh trong môi tr��ng có th� t- các ch�t th�i ti�t nh� ��m 

rãi, phân, n��c ti�u...c
a ng��i �m ho�c ng��i kho	 mang m�n b�nh; có th� t- súc v�t nh� chó, mèo, 

chu�t, b�... th�m chí t- các ch� ph#m c
a chúng nh�: tht t��i, da, lông thú... 

-         Ng��i có th� nhi3m m�n b�nh do ti�p xúc trong ngh� nghi�p nh� ngành y t�, thú y, ch�n nuôi, 

ch� bi�n các s�n ph#m nông nghi�p...; ho�c ng.u nhiên, khi giao ti�p. M�c �� lây lan m�nh, có th� 

phát tri�n thành dch. 

-         Bi�n pháp x" lý: 

+         T�i c� s :  Cách li ngay ng��i có bi�u hi�n s�c kho	 không bình th��ng, theo dõi và 

báo cáo. 

2.5. T� ch�c lao ��ng 

T� ch�c lao ��ng �nh h� ng tr�c ti�p ��n n�i dung công vi�c, có th� �nh h� ng l�n ��n an 

toàn và s�c kho	 trong lao ��ng. 

2.5.1. T� ch�c lao ��ng kém: 

-         Công vi�c quá ��n gi�n, �òi h&i r�t ít k, n�ng và r�t ít c� h�i �� h�c ���c nh*ng �i�u b� ích - 

công nhân b "s" d�ng d��i m�c". 

-         Công vi�c l�p �i l�p l�i m�t cách ��n �i�u và bu�n chán. 

-         Nh*ng công vi�c không có kh� n�ng h�p tác, b cách bi�t. 



-         Công vi�c không cho phép h�c và phát tri�n kh� n�ng, tay ngh� c
a ng��i lao ��ng. 

-         Nh*ng công vi�c không có trách nhi�m c� th� l�i �òi h&i s� giám sát liên t�c. 

-         Nh*ng công vi�c b gi�i h�n b i s� l�p �i l�p l�i nhi�m v� ��n gi�n làm c�n tr  và gây nên 

nh*ng stress. 

 Nh*ng ng��i lao ��ng ít ���c s" d�ng k, n�ng và b giám sát nhi�u sinh ra m�t m&i, chán không 

quan tâm quá trình s�n xu�t. H� d3 làm sai và b tai n�n, n�u có c� h�i h� s' ngh+ vi�c, thôi vi�c.  

2.5.2. Công vi
c t�t:  

)� c�i thi�n t� ch�c làm vi�c và n�i dung công vi�c nên xem xét các ��c tr�ng c
a nh*ng 

công vi�c t�t không tác ��ng ��n tâm lý, không gây m�t m&i và c�ng th!ng. C�n có các trang thi�t b, 
d�ng c� phù h�p, ti�n tr� c�p và s� giúp �/. Ngoài ra công vi�c t�t ph�i ��m b�o các yêu c�u sau: 

-         Công vi�c có tính �a d�ng và chu trình làm vi�c h�p lý. 

-         Có m�t s� l�a ch�n �� có th� s" d�ng ki�n th�c trong công vi�c và có trách nhi�m ��i v�i k�t 

qu�. 

-         Có nhi�u c� h�i �� nh*ng ng��i lao ��ng trao ��i thông tin và h% tr� l.n nhau. 

-         S$p x�p �� có th� tham gia các l�p t�p hu�n. 

-         Có c� h�i cho m�t công vi�c t�t h�n trong t��ng lai. 

2.5.3. Cách c�i ti�n t� ch�c lao ��ng 

a)     S$p x�p l�i n�i dung công vi�c c
a m%i cá nhân 

-          C� khí hoá (tuy nhiên có th� t�o ra nh*ng công vi�c làm theo t�c �� máy và công vi�c bu�n 

t	). 

-         Các c�i thi�n écgônômi, chú ý s" d�ng các trang thi�t b thích h�p và s� ph�i h�p công vi�c. 

-         Thay ��i cách b� trí t�i n�i làm vi�c nh� v�y trao ��i thông tin và ph�i h�p công vi�c d3 dàng 

h�n. 

-         M  r�ng thêm công vi�c b(ng cách k�t h�p các nhi�m v� riêng r' ví d� t�o các ���ng song 

song ng$n h�n, m%i ���ng này có th�i gian quay vòng dài h�n. 

-         Thay ��i công vi�c 

-         Có các ng�n ph� cho quá trình s�n xu�t liên t�c không d-ng; công nhân có th� l�y các nguyên 

li�u ng��c dòng khi mu�n làm vi�c nhanh h�n và nguyên v�t li�u xuôi dòng khác có vai trò nh� v�t 

��m khi công nhân ngh+ gi�i lao ho�c làm vi�c v�i t�c �� ch�m h�n. 



-         Làm cho công vi�c phong phú h�n b(ng cách thêm nhi�u nhi�m v� �òi h&i có trách nhi�m nh� 

thanh ki�m tra các máy móc ho�c các quy trình s�n xu�t bán d-ng, b�o qu�n và s"a ch*a. 

b)  Làm vi�c theo nhóm: là m�t cách nâng cao ch�t l��ng công vi�c và cách t� ch�c công vi�c r�t 

linh ho�t, có l�i cho c� ng��i qu�n lý l.n công nhân. H�u h�t m�i ng��i ��u thích làm vi�c cùng 

nhau và h�p tác v�i nhau. H�n n*a khi h�p tác v�i nhau trong công vi�c thì h� có th� h% tr� nhau r�t 

t�t. 
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M�c tiêu h�c t�p: Sau ch��ng h�c này, h�c viên có kh� n�ng: 

1. Nêu ���c các b�nh ngh� nghi�p ph� bi�n.   

2. Bi�t cách x" trí các c�p c�u ban ��u. 

3. N$m ���c các y�u t� l�i s�ng và các b�nh liên quan. 

N�i dung 

 1. Các b�nh ngh� nghi�p. 

1.1. )nh ngh�a: B�nh ngh� nghi�p là m�t b�nh phát sinh do �i�u ki�n lao ��ng có h�i c
a ngh� 

nghi�p tác ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng. 

1.2. Phân lo�i b�nh ngh� nghi�p: theo 21 b�nh ngh� nghi�p ���c b�o hi�m   Vi�t nam. 

-         Nhóm I: Các b�nh b�i ph�i và ph� qu�n 

1. B�nh b�i ph�i-silic  

2. B�nh b�i ph�i-atbet hay b�nh b�i ph�i-ami�ng 

3. B�nh b�i ph�i-bông 

4. B�nh viêm ph� qu�n m�n tính ngh� nghi�p 



-         Nhóm II: Các b�nh nhi3m ��c ngh� nghi�p 

 

1. B�nh nhi3m ��c chì và các h�p ch�t chì 

2. B�nh nhi3m ��c benzen và các h�p ch�t ��ng �!ng c
a benzen 

3. B�nh nhi3m ��c thu1 ngân 

4. B�nh nhi3m ��c mangan 

5. B�nh nhi3m ��c TNT (Trinitrotoluen) 

6. B�nh nhi3m ��c Asen và các h�p ch�t Asen ngh� nghi�p 

7. B�nh nhi3m ��c nicotin ngh� nghi�p 

8. B�nh nhi3m ��c hoá ch�t tr- sâu 

-         Nhóm III: Các b�nh ngh� nghi�p do y�u t� v�t lý 

1. B�nh do quang tuy�n X và các tia phóng x� 

            2. B�nh �i�c do ti�ng �n ()i�c ngh� nghi�p) 

            3. B�nh rung chuy�n ngh� nghi�p 

            4. B�nh gi�m áp 

-         Nhóm IV: Các b�nh da ngh� nghi�p 

            1. B�nh s�m da 

2. B�nh loét da, loét vách ng�n m�i, viêm da, chàm ti�p xúc (b�nh da ngh� nghi�p do crôm) 

-         Nhóm V: Các b�nh nhi3m khu#n ngh� nhgi�p 

            1. B�nh lao ngh� nghi�p 

            2. B�nh viêm gan virut ngh� nghi�p 

            3. B�nh do leptospira ngh� nghi�p (Leptospirosis) 

2. Các c�p c�u ban ��u. 

2.1. V�n chuy�n n�n nhân 

2.1.1. Quy ��nh chung: 



-         N�n nhân ph�i ���c s� c�u xong 

-         Ph�i v�n chuy�n b�nh nhân êm ái nh4 nhàng 

-         N�n nhân b th��ng n�ng, b choáng không ���c v�n chuy�n, ph�i g�i xe c�p c�u ��n ngay. 

2.1.2. Cáng th�	ng: 

Cáng th��ng g�m: cáng b�t, võng, cánh c"a, ván g% ho�c có th� dùng chõng tre. 

2.1.3. ��t b
nh nhân lên cáng 

-         Không ��t tay vào v�t th��ng. 

-         N�n nhân b gãy c�t s�ng, v/ ��u, gãy chân, v�t th��ng l�ng ng�c ph�i có ít nh�t 3 ng��i nh�c 

lên cáng. 

-         Theo hi�u l�nh 1,2,3 cùng nh�c lên, r�i cùng ��t lên cáng. 

2.1.4. T� th� n�n nhân n#m trên cáng 

-         Th��ng n(m th!ng, hai tay buông xuôi, chân du%i th!ng. 

-         B�nh nhân ch�y máu n�ng, choáng n(m ��u h�i th�p. 

-         V�t th��ng s� não, hàm m�t, b mê man n(m ��u nghiêng sang m�t bên, ��u kê g�i. 

-         V�t th��ng l�ng ng�c �� n�n nhân n"a n(m, n"a ng�i ho�c kê ��u và vai cao lên. 

2.1.5. Khiêng cáng 

-         Hai ho�c b�n ng��i. 

-         Ph�i gi* cáng th��ng xuyên th�ng b(ng, c�m �i ��u b��c làm cáng l$c l�. 

-         Khi lên d�c ng��i �i tr��c c�m tay cáng, ng��i �i sau nâng cáng lên. 

-          

Khi xu�ng d�c ng��i �i tr��c nâng cáng lên, ng��i �i sau h� cánh xu�ng cho th�ng b(ng. 

2.2. Ng-ng tim. 

2.2.1. ��nh ngh�a: Ng-ng tim là vi�c ng-ng ho�t ��ng c�p máu c
a tim d.n ��n thi�u oxy   t� bào và 

r�i lo�n chuy�n hoá. 

2.2.2. Tri
u ch�ng: 

-         Ti�n tri�u:   



+         Nhp ch�m: m�ch d��i 50 l�n/phút 

+         )�ng t" giãn  

-         Lâm sàng: 3 tri�u ch�ng chính 

+         Da tái 

+         M�ch không b$t ���c, huy�t áp t�t 

+         M�t tri giác ��t ng�t 

2.2.3. X$ trí: Nên có 2 ng��i cùng làm: 

-         B�o ��m thông khí ph�i: 

+         )�t b�nh nhân trên ��t ho�c n�n c�ng, c i th$t l�ng b�c l� ng�c  

+         )�u ng"a ra sau, hàm h�t lên và ra tr��c 

+         L�y h�t d v�t trong mi�ng ��ng th�i lau s�ch ���ng th  

+         Th�i mi�ng - mi�ng: t�n s� 10-15 l�n/phút 

-         Xoa bóp tim ngoài l�ng ng�c: 

+         Nguyên t$c: Dùng mu tay ép lên ph�n x��ng �c ng��i b�nh �� t�o ra m�t áp l�c âm 

trong l�ng ng�c. 

+         T�n s� 60 l�n/ph 

+         Ph�i h�p v�i hô h�p nhân t�o mi�ng-mi�ng:  

.          4 l�n ép tim-1 l�n th�i ph�i (2 ng��i cùng làm);  

.          10 l�n ép tim-2 l�n th�i ph�i (1 ng��i làm) 

-         Sau b��c s� c�u ban ��u nên tìm cách ��a b�nh nhân vào vi�n g�n nh�t. 

2.3. Ng�t th  (suy hô h�p c�p) 

2.3.1. ��nh ngh�a: Suy hô h�p c�p- ng�t th  là c�p c�u n�i khoa kh#n c�p vì làm suy tim-tu�n hoàn 

và thi�u ô xy não. 

2.3.2. Tri
u ch�ng: 2 tri�u ch�ng chính 

-         Khó th  ho�c ng-ng th  

-         Da tím tái, vã m� hôi 



2.3.3. X$ trí: th�t nhanh 

-         Gi�i phóng ���ng th : 

+         )�t b�nh nhân trên ��t ho�c n�n c�ng, c i th$t l�ng b�c l� ng�c.  

+         )�u ng"a ra sau, hàm h�t lên và ra tr��c. 

+         L�y d v�t trong mi�ng ��ng th�i lau s�ch ���ng th .  

+         Th�i mi�ng-mi�ng: t�n s� 10-15 l�n/ph. 

-         N�u ng-ng tim: ép tim ngoài l�ng ng�c. 

+         Nguyên t$c: Dùng mu tay ép lên ph�n x��ng �c ng��i b�nh �� t�o ra m�t áp l�c âm 

trong l�ng ng�c. T�n s� 60 l�n/ph. 

+         Ph�i h�p v�i hô h�p nhân t�o mi�ng-mi�ng:  

+         4 l�n ép tim, 1 l�n th�i ph�i (2 ng��i làm) 10 l�n ép tim, 2 l�n th�i ph�i (1 ng��i làm) 

-         Sau b��c s� c�u ban ��u nên tìm cách ��a b�nh nhân vào vi�n g�n nh�t. 

2.4. C�p c�u say nóng  

Th��ng x�y ra do c� th� không th�i ���c nhi�t hay còn g�i là t�ng thân nhi�t c�p ho�c t�ng 

thân nhi�t ��t ng�t, th��ng g�p   nh*ng ng��i làm vi�c trong nhà x� ng có nhi�u máy, thi�t b c�ng 

ngh� s�n xu�t phát sinh nhi�t. 

-         Bi�u hi�n : 

+         M�t m&i, �au ��u, da #m, m�t �& nh� u�ng r��u.  

+         M�ch nhanh, th  nhanh, nhi�t �� thân nhi�t t�ng có th� lên ��n 41
0
C. 

+         Hoa m$t, chóng m�t, bu�n nôn, khát n��c, choáng váng có th� ng�t. 

+         HA lúc ��u t�ng sau gi�m xu�ng có th� hôn mê, co gi�t. 

-         X" trí : 

+       )�a b�nh nhân ra n�i thoáng mát, ch��m l�nh, �$p ch�n ��t. 

+       Bù n��c.  

+       Không �/ ��a ��n y t� n�i g�n nh�t. 

2.5. C�p c�u say n$ng. 



Say n$ng th��ng x�y ra khi làm vi�c ngoài tr�i n$ng có nhi�t �� ngoài tr�i cao h�n nhi�t �� 

c� th�, �� #m cao, ít gió. Ng��i lao ��ng b các tia b�c x� m�t tr�i chi�u vào vùng ��u, gáy. 

-         Bi�u hi�n: 

+       M�t m&i, chóng m�t, ù tai, hoa m$t, bu�n nôn có th� nôn. 

+       Nhi�t �� có th� bình th��ng.  

+       N�ng có th� hôn mê, co gi�t, m�ch nhanh có th� d.n ��n t" vong do tr�y m�ch. 

-         X" trí : Gi�ng nh� tr��ng h�p say nóng 

2.6. C�p c�u �i�n gi�t 

Khi b �i�n gi�t, toàn b� các c� c
a n�n nhân b co gi�t m�nh gây ra hai tình hu�ng: n�n nhân 

b b$n ra xa vài mét có th� b ch�n th��ng ho�c n�n nhân b dán ch�t vào n�i truy�n �i�n, c�n �� 

phòng b�nh nhân ngã gây thêm các ch�n th��ng khác. 

2.6.1. Bi�u hi
n: Có th� ng-ng th , ng-ng tim 

2.6.2. X$ trí: 

-         Nguyên t$c:          

+         C�p c�u ngay l�p t�c 

+         C�p c�u t�i ch% 

+         C�p c�u kiên trì, liên t�c 

-         C� th� : 

+         Tách n�n nhân ra kh&i ngu�n �i�n 

+         Hô h�p tim-tu�n hoàn : 

.         Th�i ng�t mi�ng-mi�ng 

.        Bóp tim ngoài l�ng ng�c 

.         B�ng vô trùng v�t b&ng. 

2.7. C�m máu và b�ng bó v�t th��ng. 

-         C�m máu nhanh và �úng ph��ng pháp �� làm ng-ng ch#y máu :  

+        B�ng ép (b�ng mút): ph�i có bông m/ �� trên 



+         G�p chi t�i �a (có con chèn): không làm ���c khi có g.y x��ng kèm theo 

+         �n ��ng m�ch: không làm ���c lâu vì m&i 

+         B�ng chèn: v trí ��t b�ng: nách, khoeo, b4n, c�, c� chân, cánh tay 

+         Ga rô: n�i 4-5 phút sau 1 gi� -1gi� 30 phút 

-         B�ng bó v�t th��ng: b�ng s�m, kín, �
 ch�t �� không tu�t và c�m máu nh�ng không c�n tr  

l�u thông máu: b�ng vòng tròn, vòng xo$n, s� 8, ch* nhân, b�ng ��c bi�t (��u, trán) : 

+         Sát trùng ho�c r"a v�t th��ng b(ng n��c s�ch 

+         )�t bông g�c che kín v�t th��ng 

+         Qu�n b�ng trên bông g�c 

2.8. C�p c�u các v�t th��ng  

-         V�t th��ng   ��u: n�u lòi não ra ngoài : 

+         C$t tóc xung quanh v�t th��ng 

+         L�y ch�t b#n bám quanh v�t th��ng (không ���c ch�m vào não) 

+         )�t bông g�c lên v�t th��ng r�i b�ng l�i 

+         )�t ��u n�n nhân vào vòng ��m m�m �� c� �nh 

+         N�u n�n nhân mê man: ��t n(m nghiêng, ��u ng"a ra sau 

+         Bu�c tay, chân, ch�u hông n�n nhân vào cáng �� ��a ��n b�nh vi�n 

-         V�t th��ng l�ng ng�c h  : 

+         )�t n�n nhân   t� th� n"a n(m n"a ng�i 

+         Sát trùng quanh v�t th��ng 

+         Dùng g�c vô trùng nút ch�t v�t th��ng, ph
 bông g�c lên r�i b�ng kín h�t ti�ng th  phì 

phò 

+         N�u ng�t th  ph�i c�p c�u ng�t 

+         Chuy�n n�n nhân ��n b�nh vi�n ngay 

2.9. C�p c�u b&ng 



-         Th
 tiêu nguyên nhân gây b&ng: d�p l"a, ng$t �i�n, r"a s�ch hoá ch�t b(ng n��c vô trùng hay 

trung hoà 

-         Tránh gây t�n th��ng và �au  cho n�n nhân 

-         B�o v� và ch�ng nhi3m trùng v�t b&ng: Không bôi và r$c thu�c khi ch�a r"a s�ch v�t b&ng. 

B�c kín v�t b&ng b(ng b�ng vô trùng ho�c kh�n s�ch  

-         Ch�ng s�c cho n�n nhân 

-         Chuy�n n�n nhân b(ng cáng ��n b�nh vi�n 

3. Các yu t� l�i s�ng và các b�nh liên quan  

3.1. Hút Thu�c lá       

3.1.1. Thành ph�n và ��c tính c�a khói thu�c lá  

-         Thu�c lá có trên 4000 lo�i hoá ch�t,  43 lo�i ch�t gây ung th�  �ã ���c bi�t. 

-         Thành ph�n các ch�t ��c chính c
a khói thu�c lá là m�t h%n h�p ph�c t�p các hoá ch�t d��i 

d�ng khí và h�t  

3.1.2. Tác h�i  c�a khói thu�c lá 

-         Gây m�t s� b�nh t�t và �nh h� ng s�c kho	 chính nh� sau: 

+         Ung th� ph�i 

+         Viêm ph� qu�n m�n tính t$c ngh'n. 

+         B�nh ph�i m�n tính t$c ngh'n  

+         Khí th�ng  

+         B�nh m�ch vành tim 

+         B�nh t$c ��ng m�ch ngo�i biên, ph�ng ��ng m�ch ch
 

+         Loét d� dày 

+         R�i lo�n sinh s�n, s�y thai, �	 con nh4 cân, t�ng t+ l� t" vong tr	 m�i  s� sinh... 

-         �nh h� ng ph�i h�p c
a khói thu�c lá và các y�u t� ��c h�i trong môi tr��ng lao ��ng : 

+         Thu�c lá b nhi3m các ch�t ��c trong môi tr��ng lao ��ng: hoá ch�t tr- sâu, chì, các ch�t 
��c khác. 



+         Các hoá ch�t có trong môi tr��ng lao ��ng  b phân gi�i thành các ch�t  ��c do nhi�t (do 

hút thu�c lá) . 

+         Tác ��ng ph�i h�p ho�c c�ng h� ng do môi tr��ng lao ��ng b ô nhi3m và các ch�t ��c 

có trong khói thu�c lá. 

+         Nh*ng tai n�n có liên quan ��n hút thu�c lá nh� tai n�n do cháy.        

3.1.3. Bi
n pháp d� phòng. 

-         Không hút thu�c lá là bi�n pháp d� phòng và b�o v� s�c kho	 t�t nh�t.  

-         Cai nghi�n  thu�c lá: �òi h&i ph�i có quy�t tâm và ngh l�c l�n c
a m%i cá nhân. 

-         S" d�ng m�t trong các bi�n pháp cai nghi�n ho�c ph�i h�p nh� dùng thu�c �ông, tây y, châm 

c�u b�m huy�t. 

-         Ph�i có ý th�c ch�p hành và th�c hi�n �úng qui �nh không hút thu�c lá   nh*ng khu v�c b 
c�m  t�i n�i làm vi�c và nh*ng n�i công c�ng. 

3..2. R��u 

3.2.1. Tác h�i ��i v�i s�c kho  

-         R��u nguy h�i ��n c� th� con ng��i ch
 y�u là do c�n, hàm l��ng c�n càng cao thì tính ch�t 

nguy h�i càng l�n. 

-         Nhi3m ��c c�n c�p tính:  khi u�ng m�t l��ng r��u l�n, hàm l��ng c�n cao. Có th� b  phù não, 

sung huy�t  d� d�y ru�t n�ng, có th� t" vong. 

-         Nhi3m ��c c�n m�n tính: x�y ra khi nghi�n r��u lâu ngày. Có s� thoái hoá   gan, gan nhi3m 

m/, x� gan, ung th� gan; viêm  ho�c ung th� d� d�y, th�n kinh b suy nh��c, trí l�c gi�m, s�c kho	 

gi�m. C�n còn có h�i ��i v�i tinh trùng và tr�ng d.n ��n không sinh �	, s#y thai, �nh h� ng ��n s� 

phát tri�n sinh tr� ng c
a thai nhi. 

3.2.2. R��u và lao ��ng: U�ng r��u trong lao ��ng có th� gây nên nh*ng tác h�i sau: 

-         R��u có th� làm t�ng quá trình h�p th� ch�t ��c có trong môi tr��ng lao ��ng.  

-         R��u có th� tác ��ng ph�i h�p ho�c c�ng h� ng v�i hoá ch�t ��c có trong môi tr��ng lao 

��ng. 

-         D3 x�y ra tai n�n lao ��ng. 

3.2.3. Bi
n pháp d�  phòng  

-         Không u�ng nhi�u r��u và r��u có �� c�n cao. Không nên u�ng quá l��ng r��u t��ng ���ng 

l��ng c�n 15ml/ngày. 



-         Cai nghi�n  r��u: �òi h&i ph�i có quy�t tâm và ngh l�c l�n c
a m%i cá nhân. 

-         Ph�i có ý th�c ch�p hành và th�c hi�n �úng qui �nh không u�ng r��u t�i n�i làm vi�c. 

3.3. )au l�ng th$t l�ng và cách phòng ch�ng  

3.3.1. Nguyên nhân  

-         Lao ��ng v�i các g$ng s�c th� l�c quá m�c, ��t ng�t c
a c�t s�ng 

-         Lao ��ng v�i t� th� b�t l�i 

-         T� th� lao ��ng t�nh, duy trì 1 t� th� trong th�i gian dài 

-         Nâng, �#y và kéo 

-         Thao tác l�p �i l�p l�i 

-         Rung 

-         Các y�u t� tâm lý và tâm lý - xã h�i 

3.3.2. Các d u hi
u và tri
u ch�ng  

-         Thi�u n�ng ��t s�ng l�ng  

-         )au th$t l�ng không ��c hi�u  

-         )au th�n kinh to�  

3.3.3. Các ngh�, công vi
c có nguy c	 cao 

-         Xây d�ng. 

-         Khai thác m& 

-         V�n chuy�n 

-         Y t� (Y tá, h� lý) 

-         S�n xu�t hàng hoá 

3.3.4. Phòng ch�ng �au th%t l�ng. 

-         Thi�t k� công vi�c (ecgônômics) 

+         H% tr� c� h�c: 

+         M�c lao ��ng thích h�p 



+         T� ch�c t�t v trí lao ��ng (bàn, gh�...) 

+         Luân phiên t� th� lao ��ng ��ng/ng�i 

+         V�t li�u, s�n ph#m... có kh�i l��ng phù h�p v�i kh� n�ng th� l�c 

-         B� trí công vi�c: 

+         Xem xét ti�n s"  s�c kho	, bênh  t�t 

+         Xem xét k�t qu� khám th�c th� 

+         Th" l�c 

+         Ch��ng trình thay ��i công vi�c 

-         )ào t�o, hu�n luy�n: 

+         )ào t�o công nhân: Ph��ng pháp nâng nh�c an toàn, thích h�p v�i th� l�c, th� d�c phòng 

ch�ng �au l�ng. 

+         )ào t�o các nhà qu�n lý: các nguyên t$c thi�t k� v trí lao ��ng, b� trí công vi�c, th�i gian 

lao ��ng và ngh+ ng�i, x" lý nh*ng ca �au l�ng, th$t l�ng... 

3.4. Dinh d�/ng và V� sinh �n u�ng 

C� th� con ng��i mu�n t�n t�i và phát tri�n c�n ���c cung c�p các ch�t dinh d�/ng. Tuy 

nhiên, vi�c cung c�p các ch�t dinh d�/ng cho c� th� �òi h&i ph�i ��y �
, h�p lý và an toàn �� t�ng 

c��ng và b�o v� s�c kho	. 

3.4.1. Dinh d�&ng . 

-         Là nh*ng ch�t c�n thi�t cho vi�c c�u t�o và ho�t ��ng c
a c� th�.  

-         Thi�u các ch�t b� d�/ng, các ch�t vi l��ng có th� �nh h� ng ��n s�c kho	 và d.n ��n tình 

tr�ng b�nh lý. 

-         Các ch�t dinh d�/ng: 

+         Các ch�t �a l��ng 

+         Các ch�t vi l��ng 

-         Dinh d�/ng trong lao ��ng:  

+         Nhu c�u dinh d�/ng hay n�ng l��ng khác nhau tu� theo t-ng lo�i lao ��ng n�ng, nh4, 

v-a. )� tính nhu c�u n�ng l��ng, ng��i ta d�a vào nhu c�u chuy�n hoá c� b�n và ���c tính theo 

cân n�ng, tu�i và gi�i.  



+         Nhu c�u n�ng l��ng và protein c
a ng��i   l�a tu�i lao ��ng nh� sau: 

N�ng l��ng (Kcal) theo lo�i 

lao ��ng Gi�i Tu�i 

Nh4 V-a N�ng 

Protein (*) 

(g) 

Nam 18-30 2300 2700 3300 60 

  30-60 2200 2600 3200 60 

N* 18-30 2200 2300 2600 55 

  30-60 2100 2200 2500 55 

(*) ��i v�i lao ��ng n�ng, nhu c�u protein t�ng lên ��m b�o trung bình 10% n�ng l��ng. 

+         Nhu c�u ch�t béo: 5n kho�ng m�t l��ng ch�t béo hàng ngày t- 15-25g có th� �áp �ng 

nhu c�u. 

+         Nhu c�u ch�t tinh b�t: th�c �n giàu tinh b�t nh� l��ng th�c, rau qu� th��ng có nhi�u dinh 

d�/ng thi�t y�u khác nh� vitamin, ch�t khoáng và ch�t x�. 

+         Nhu c�u ch�t khoáng, các vi ch�t khoáng và vitamin: �n thi�u ch�t khoáng sinh nhi�u 

b�nh nh� thi�u s$t, ��ng gây ra thi�u máu. Thi�u i�t gây b��u c�. Thi�u calci �nh h� ng ��n 

ho�t ��ng c� tim, gây b�nh x�p x��ng   ng��i l�n và còi x��ng   tr	 em. 

3.4.2.V
 sinh �n u�ng 

-         Các nguyên nhân gây ng� ��c th�c �n:  

+         Ng� ��c do th�c �n nhi3m vi sinh v�t hay ��c t� vi sinh v�t. 

+         Ng� ��c th�c �n do th�c �n b ôi h&ng. 

+         Ng� ��c do b�n thân th�c �n có ch�t ��c. 

+         Ng� ��c do các hoá ch�t cho thêm ho�c nhi3m l.n vào th�c �n. 

-         Cách phòng ch�ng: 

+         Tuân th
 nghiêm ch+nh các yêu c�u c
a v� sinh �n u�ng: 

3.5. S�c kho	 sinh s�n và các b�nh lây  nhi3m  

3.5.1. S�c kho sinh s�n 

S� hi�u bi�t v� �nh h� ng các y�u t� có h�i n�i làm vi�c t�i s�c kho	 sinh s�n s' giúp b�n 

ch
 ��ng phòng tránh chúng m�t cách hi�u qu� h�n. Các v�n �� s�c kho	 sinh s�n t�i doanh nghi�p 

không ch+ thu h4p trong ph�m vi b�o v� bà m4 và tr	 em. S�c kho	 sinh s�n   nam gi�i c�ng c�n ph�i 

���c quan tâm t�i n�i làm vi�c. Th�c t� cho th�y các ch�t có ��c tính ��i v�i sinh s�n �nh h� ng c� 

nam và n*. Chính vì v�y m�i công nhân ��u ph�i ���c b�o v�. 



Các tác nhân gây nhi3m khu#n, thu�c, hoá ch�t, các tác nhân v�t lý có th� �nh h� ng ��n kh� 

n�ng sinh s�n và phát tri�n. Ví d� : 

-         Ti�p xúc v�i chì có th� �nh h� ng t�i quá trình s�n xu�t hócmôn sinh d�c nam, liên quan t�i s� 

gi�m kh� n�ng sinh s�n và  gây r�i lo�n kinh nguy�t   n*. 

-          

M�t s� thu�c b�o v� th�c v�t c�ng nh� m�t s� dung môi có th� gây r�i lo�n kinh nguy�t   n* và có 

�nh h� ng t�i quá trình s�n xu�t và tr� ng thành c
a tinh trùng nh� chlordecone. S� phá hu1 tinh 

trùng s' gây vô sinh.  

-         )�i v�i ph� n* có thai:  

+         M�t s� nghiên c�u cho th�y kh� n�ng s�y thai t� nhiên t�ng trong s� n* làm các công vi�c 

n�ng nh�c, ��ng lâu, ti�p xúc v�i l�nh, ti�p xúc v�i ti�ng �n rung v��t quá tiêu chu#n cho phép. 

3 tháng ��u c
a th�i k� có thai là giai �o�n d3 b �nh h� ng b i các y�u t� nguy hi�m t�i n�i làm 

vi�c và có th� gây quái thai.  

+         Vi�c ti�p xúc v�i thu�c nhu�m, s�n, dung môi ��c bi�t trong vòng 3 tháng ��u c
a th�i k� 

có thai có th� liên quan t�i t�ng kh� n�ng b b�nh tim b#m sinh c
a thai nhi.  

+         Dung môi, kim lo�i n�ng (Chì, cadmium, thu1 ngân) và virut có th� truy�n qua s*a m4 

sang con  và �nh h� ng t�i s� phát tri�n c
a tr	.  

3.5.2. Ung th� c� t$ cung ( CTC )  

-         Ung th�  CTC là lo�i ung th� sinh d�c   ph� n* ph� bi�n nh�t, t1 l� m$c cao   l�a tu�i 40-55. 

B�nh di3n bi�n kéo dài, kh�i u nh& khu trú trong c� t" cung, ra huy�t khi giao h�p hay khi làm vi�c 

n�ng nh�c nh�ng không �au ��n, kinh nguy�t kéo dài, khí h� nhi�u, b�nh n�ng kh�i u to d�n. 

-         D� phòng :   

+         Khám ph� khoa �nh k�.  

+         Làm phi�n �� t� bào âm ��o . 

+         Dùng bao cao su. 

Hi�n nay ung th� CTC phát hi�n s�m có th� ch*a kh&i trên 90% .            

3.5.3. B
nh giang mai 

-         Giang mai là b�nh lây qua ���ng tình d�c (LQ)TD), b�nh ti�n tri�n âm +, kéo dài, do m�t lo�i 

xo$n trùng gây nên. B�nh ti�n tri�n theo 3 giai �o�n I, II, III và trong tr��ng h�p b b�nh nh�ng 

không có tri�u ch�ng g�i là giang mai kín. Th�i gian 
 b�nh kéo dài t-  3 - 4 tu�n l3 . 

+         Giai �o�n I: B�nh bi�u hi�n là v�t tr�t nông, không �au, không ng�a, th��ng xu�t hi�n   

b� ph�n sinh d�c g�i là s�ng giang mai.  



+         Giai �o�n II: Bi�u hi�n là các �ào ban giang mai, s#n giang mai, s#n phì ��i   sinh d�c, 

h�u môn, s�ng h�ch, nh�c ��u, �au kh�p x��ng, m�t m&i, s�t nh4 ... 

+         Giai �o�n III: Các t�n th��ng là c
 giang mai, gôm giang mai, giang mai tim m�ch, th�n 

kinh. Th��ng xu�t hi�n t- n�m th� 3 tr  �i và  kéo dài nhi�u n�m ��n su�t ��i . 

N�u ng��i m4 mang thai, xo$n khu#n giang mai s' truy�n t- m4 sang con qua nhau thai gây s�y 

thai, �	 non, thai ch�t l�u ho�c d t�t b#m sinh. 

-         D� phòng : 

+         B�nh giang mai không m$c n�u ch+ quan tình d�c v�i m�t ��i t��ng duy nh�t, chung thu1 

và ��m b�o 1 v� 1 ch�ng.  

+         Giang mai là b�nh có kh� n�ng �i�u tr kh&i, n�u �i�u tr cho bà m4, thai nhi c�ng s' kh&i 

b�nh. B�nh c�n �i�u tr �
 li�u, �i�u tr s�m và �i�u tr cho c� b�n tình. 

3.5.4. B
nh  l�u 

 

B�nh l�u là m�t b�nh lây qua ���ng tình d�c khá ph� bi�n   n��c ta, theo ��c tính c
a các c� quan 

chuyên môn hàng n�m có kho�ng hàng tr�m ngàn ng��i m$c.             

Do c�u t�o b� phân sinh d�c nên b�nh   nam gi�i và n* gi�i có bi�u hi�n khác nhau.  

-         B�nh l�u nam gi�i : 

+         Bi�u hi�n là viêm ni�u ��o do l�u c�u trùng, th�i gian 
 b�nh kéo dài t- 3 - 5 ngày. M
 

ch�y ra t- ni�u ��o, �i�n hình vào sáng s�m g�i là gi�t m
 ban mai  kèm �ái d$t, �ái bu�t , t�c 

vùng bàng quang, có th� s�t nh4. 

+         N�u b�nh không ���c �i�u tr kp th�i có th� gây bi�n ch�ng nh� viêm ti�n li�t tuy�n, 

viêm mào tinh hoàn, gây vô sinh ... 

-         B�nh l�u n* gi�i : 

+         Bi�u hi�n là viêm ni�u ��o và c� t" cung do l�u c�u trùng, b�nh l�u   n* th��ng không có 

tri�u ch�ng rõ ràng, th��ng kín �áo nên d3 lây. 

+         Bi�u hi�n  t�c ho�c �au b�ng d��i, �ái bu�t, m
 màu vàng, màu l� xanh ch�y ra t- ni�u 

��o, c� t" cung, mùi hôi, khí h� ra nhi�u . 

+         N�u không ���c �i�u tr kp th�i và tri�t �� s' d.n ��n bi�n ch�ng nh� viêm vòi tr-ng, 

bu�ng tr�ng, vô sinh hay ch"a ngoài d� con .. 

-         D�  phòng : 

+         B�nh l�u có th� d� phòng ���c n�u có quan h� nam n* �úng �$n, ��m b�o chung thu1, 

m�t v� m�t ch�ng  



+         B�nh l�u là b�nh d3 �i�u tr nh�ng hay tái phát và tr  thành m�n tính do �ó �� ��m b�o 

�i�u tr ��t k�t qu� t�t, c�n chú ý nh*ng nguyên t$c sau: 

.         )i�u tr s�m, �
 li�u  

.          Trong th�i gian �i�u tr tránh quan h� tình d�c, không u�ng bia, r��u  

.         )i�u tr ��ng th�i c� v� và ch�ng ho�c b�n tình c
a ng��i b�nh. 

3.5.5. HIV/ AIDS. 

AIDS là c�m t� ti�ng Anh vi�t t%t, có ngh� là  "H�i ch�ng suy gi�m mi'n d�ch m%c ph�i". 

AIDS gây ra b!i HIV là vi rút gây suy gi�m mi'n d�ch ! ng��i. Lo�i vi rút này có nhi�u trong 

máu, tinh d�ch, d�ch ti�t âm ��o c�a ng��i nhi'm HIV.  

HIV xâm nh�p vào c	 th� làm suy y�u h
 th�ng mi'n d�ch, không còn kh� n�ng  ch�ng �& các 

b
nh nhi'm khu(n và ung th�, d' d�n ��n t$ vong. 

-         Quá trình nhi3m HIV tr�i qua 4 giai �o�n : 

+         Giai �o�n 1: Nhi3m HIV c�p, không có bi�u hi�n gì ho�c ch+ gi�ng nh� tri�u ch�ng b�nh 

c�m cúm thông th��ng, kéo t- 2 - 6 tháng. 

+         Giai �o�n 2: Là giai �o�n nhi3m HIV, không có tri�u ch�ng, có th� kéo dài 6 tháng ��n 

nhi�u n�m.  

+         Giai �o�n 3: Là giai �o�n c�n AIDS. Th��ng s�ng h�ch kéo dài    nhi�u vùng c
a c� th�, 

không �au. Kèm theo các tri�u ch�ng nh� s�t, �� m� hôi tr�m, s�t cân, tiêu ch�y kéo dài, gi�m 

sút trí nh�, r�i lo�n c�m giác ... 

+         Giai �o�n 4: là AIDS, �ây chính là giai �o�n cu�i cùng c
a quá trình nhi3m HIV trong c� 

th�, giai �o�n này th��ng kéo dài t- 6 tháng ��n 2 n�m . 

-         )��ng lây c
a HIV/ AIDS : theo 3 ���ng  

+         Qua quan h� tình d�c v�i ng��i nhi3m HIV. 

+         Qua truy�n máu (�ã nhi3m HIV), qua kim, b�m tiêm, và d�ng c� tiêm chích, �� không 

���c ti�t trùng. 

+         M4 nhi3m HIV truy�n cho con khi mang thai ho�c khi sinh n . 

-         D� phòng : 

+         Không lây nhi3m HIV/AIDS n�u m�i ng��i quan h� chung thu1 m�t v� m�t ch�ng, s" 

d�ng bao cao su. 

+         H�n ch� tiêm chích và khi tiêm trích làm các th
 thu�t c�n ��m b�o tuy�t ��i vô trùng. 



Hi�n nay ch�a có thu�c �i�u tr ��c hi�u ���c AIDS, do v�y công tác d� phòng luôn luôn ���c 

��t lên hàng ��u. 

Tài li�u c�n ��c thêm 

1.      Hà Huy Khôi, T- Gi�y (1994). Các B
nh thi�u dinh d�&ng và S�c kho c�ng ��ng ! Vi
t Nam. 

Nhà xu�t b�n Y h�c, Hà N�i. 

2.      Lê Trung (1997). 21 b
nh ngh� nghi
p ���c b�o hi�m ! Vi
t nam. Nhà xu�t b�n Y h�c,.Hà N�i. 

3.      V� Y t� d� phòng-B� Y t�. S� tay c p c�u t�i ch) trong các c	 s! s�n xu t. Nhà xu�t b�n Y 

h�c, Hà N�i 1999. 

4.      V� Y t� d� phòng-B� Y t�. Dinh d�&ng và th� d�c trong lao ��ng. Nhà xu�t b�n Y h�c, Hà N�i 

1999. 

5.      V� Y t� d� phòng-B� Y t�. Phòng ch�ng �au l�ng trong lao ��ng. Nhà xu�t b�n Y h�c, Hà N�i 

1999. 
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M�c tiêu: Sau ch��ng h�c này, h�c viên có kh� n�ng: 

            S" d�ng ���c b�ng ki�m �� tìm ra nh*ng �i�m t�t và �i�m x�u v� �i�u ki�n lao ��ng   n�i 

làm vi�c. 

N�i dung: 

Các bi�n pháp c�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng t�i các doanh nghi�p nh� và v�a (Ph��ng pháp 

WISE) 

Ph��ng pháp WISE bao g�m các b��c sau: 

-         Th�m c� s  và s" d�ng b�ng ki�m �� tìm ra nh*ng �i�m t�t và ch�a t�t t�i các doanh nghi�p 

-         Xác �nh nh*ng �i�m c�n c�i thi�n theo th� t� �u tiên 

-         Th�o lu�n nhóm v�i s� tham gia c
a cán b� qu�n lý, công nhân và qu�n ��c v� các gi�i pháp 

c�i thi�n phù h�p 

-         Các doanh nghi�p l�p k� ho�ch th�c hi�n các c�i thi�n 

-         )nh k� giám sát vi�c th�c hi�n các c�i thi�n 



1. Gi�i thi�u cách s� d�ng b�ng ki�m: 
                        H�c viên s" d�ng b�ng ki�m �nh �� phát hi�n nh*ng �i�m t�t và nh*ng �i�m c�n c�i 

thi�n v� �i�u ki�n lao ��ng c
a phân x� ng, nhà máy. (xem b�ng ki�m t�i ph� l�c 1). 

2. N�i dung c�i thi�n: 

2.1       B�o qu�n và v�n chuy�n nguyên v�t li�u: 

                        Vi�c b�o qu�n và v�n chuy�n nguyên v�t li�u là khâu quan tr�ng trong quá trình s�n 

xu�t. Làm ���c �i�u này m�t cách hi�u qu� s' ��m b�o công vi�c trôi ch�y và an toàn trong s�n xu�t 

phòng tránh tai n�n lao ��ng. M�t khác nó s' gi�i phóng nh*ng kho�ng không gian dùng không �úng, 

m�t ít th�i gian vào vi�c tìm ki�m nguyên v�t li�u, vi�c qu�n lý nguyên li�u, hàng hoá ��n gi�n h�n, 

��ng th�i làm gi�m m�t m&i cho công nhân. 

Các quy t$c b�o qu�n và v�n chuy�n nguyên v�t li�u có hi�u qu� là: 

-         Lo�i �i nh*ng v�t li�u không c�n thi�t 

-         V�ch rõ và gi* ���ng v�n chuy�n thông thoáng 

-         Tránh ��t nguyên v�t li�u trên sàn nhà 

-         Ti�t ki�m kho�ng không b(ng giá khung nhi�u n�c 

-         Có nh*ng giá di ��ng �� c�t gi* nguyên v�t li�u, d�ng c� và bán s�n ph#m 

-         Nh*ng d�ng c� càng hay s" d�ng, càng nên �� g�n 

-         Hãy làm cho thi�t b d3 dàng di chuy�n ��n n�i c�n 

-         Dùng xe �#y �� v�n chuy�n nguyên v�t li�u 

-         Không nâng v�t n�ng cao h�n c�n thi�t 

-         Hãy làm cho ��ng tác nâng hi�u qu� và an toàn h�n. L$p ��t máy nâng nh�c nguyên v�t li�u. 

2..2.     Thi�t k� v trí làm vi�c 

                        M�t n	i làm vi
c ���c thi�t k� t�t làm cho công vi
c có hi
u qu� h	n, n�ng su t lao 

��ng t�ng, ��m b�o an toàn và s�c kh"e cho công nhân. 

Các nguyên t$c t�o ra m�t n�i làm vi�c có hi�u qu� và ti�n nghi: 

-         Nguyên t$c d3 v�i: �� v�t li�u, d�ng c� và b� ph�n �i�u khi�n trong t�m v�i d3 dàng 

-         Nguyên t$c khu1u tay: 

+         Th�c hi�n công vi�c   t�m khu1u tay và �
 ch% tr�ng cho chân. 



+         S" d�ng b�c cho ng��i th�p có ���c chi�u cao thích h�p khi làm vi�c. 

+         Cung c�p gh� t�t có chân �� có th� làm vi�c ��ng và ng�i. 

-         Nguyên t$c v� gá l$p và d�ng c� c� �nh: s" d�ng êtô, khung c� �nh v�t, �òn b#y và c�c thi�t 

b khác �� ti�t ki�m th�i gian và s�c l�c 

-         Nguyên t$c d3 phân bi�t:  

+         C�i ti�n bi�n báo, nút �i�u khi�n �� h�n ch� sai l�m. 

+         Ghi chú các nút �i�u khi�n b(ng ti�ng Vi�t. 

2.3.      An toàn máy móc 

                        Máy móc nguy hi�m s* là ngu�n �e do� ��n s�c kh"e và s� s�ng c�a ng��i công 

nhân. �i�u ki
n tiên quy�t �� gia t�ng s�n ph(m là s� an toàn máy móc. 

Các quy t$c làm cho máy an toàn h�n và n�ng su�t h�n: 

-         Ch�n mua nh*ng máy móc mà m�i thao tác v�n hành ��u th�t an toàn: 

+         Các b� ph�n chuy�n ��ng ���c bao ché ��y �
. 

+         Có thi�t b t� ��ng d-ng ho�c �i�u khi�n b(ng 2 tay   t�m �i�u khi�n. 

-         S" d�ng các thi�t b n�p và xu�t nguyên li�u an toàn �� t�ng n�ng su�t và gi�m nh*ng nguy 

hi�m do máy gây ra 

-         Che ch$n quanh nh*ng b� ph�n nguy hi�m c
a máy. B� ph�n che ch$n c�n ph�i: 

+         C� �nh th�t ch$c vào máy 

+         Che ���c ph�n chuy�n ��ng c
a máy 

+         Không c�n tr  ho�t ��ng c
a máy và t�m nhìn c
a công nhân 

+         Có th� tháo g/ khi c�n b�o d�/ng máy 

-         B�o d�/ng máy �úng cách, th��ng xuyên 

-         S" d�ng thi�t b b�o h� cá nhân 

-         H� th�ng bi�n báo ch% nguy hi�m 

-         )�m b�o h� th�ng �i�n an toàn 

-         )� phòng ho� ho�n 



2.4.      Môi tr��ng lao ��ng 

-         )�m b�o v� sinh, không làm phân tán b�i b(ng cách s" d�ng máy hút b�i và phun n��c. 

-         L$p ��t h� th�ng thông gió c�c b� và chung, t�ng c��ng thông gió t� nhiên. 

-         T�n d�ng tri�t �� ánh sáng m�t tr�i qua h� th�ng c"a s�. 

-         )�m b�o chi�u sáng c�c b� và chung, tránh s�p bóng, tránh ánh sáng chói. 

-         S" d�ng n$p ��y, màn ch$n, b�o d�/ng và cách ly �� ki�m soát các y�u t� nguy hi�m và làm 

gi�m thi�t h�i. 

-         Lo�i tr- ho�c cô l�p ngu�n phát sinh b�i, hoá ch�t nguy hi�m, ti�ng �n và s�c nóng. 

2.5.      Công trình phúc l�i và t� ch�c lao ��ng  

-         Có công trình v� sinh s�ch s' và ch% r"a tay chân cho công nhân. 

-         Cung c�p �
 n��c u�ng mát, h�p v� sinh cho t�t c� phân x� ng làm vi�c. 

-         Trang b góc ngh+ ng�i riêng bi�t v�i n�i làm vi�c, có ch% ng�i tho�i mái giúp công nhân ph�c 

h�i s�c kh&e.  

-         Trang b phòng �n riêng bi�t, tho�i mái và h�p v� sinh cho công nhân. 

-         Có phòng thay qu�n áo và t
 ��ng qu�n áo cho công nhân. 

-         Trang b d�ng c� c�p c�u, hu�n luy�n ng��i lao ��ng bi�t s� c�u và xây d�ng góc s�c kho	 

v�i ��y �
 các tài li�u tuyên truy�n. 

-         Lo�i b& nh*ng công vi�c và nhi�m v� không c�n thi�t. T� ch�c lao ��ng h�p lý.  

-         Gi�m b�t s� ��n �i�u trong công vi�c, cho công nhân ���c ngh+ gi�i lao ng$n ��i v�i nh*ng 

công vi�c n�ng nh�c ho�c công vi�c �òi h&i s� chú ý liên t�c. 

-         Thi�t l�p ng�n, giá, kho ��m �� linh ki�n d� tr* ��m b�o cho công vi�c luôn trôi ch�y, công 

nhân không ph�i ch� ��i. 

Tài li�u c�n ��c thêm 

1. V� Y t� d� phòng, B� Y t�. An toàn - S�c kho và �i�u ki
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2. Tr��ng Cán b� qu�n lý y t�. Qu�n lý an toàn v
 sinh lao ��ng. Nhà XB Y h�c, Hà N�i, 2001  

 

3. V� Y t� d� phòng, B� Y t�. N�ng su t cao h	n, n	i làm vi
c t�t h	n. Nhà XB Y h�c, Hà N�i, 1998 
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M�c tiêu h�c t�p: Sau ch��ng h�c này, h�c viên có kh� n�ng:�

V�n d�ng ���c ki�n th�c �� tham gia th�c hi�n ch��ng trình nâng cao s�c kho	 n�i làm vi�c 

t�i doanh nghi�p. 

N�i dung: �
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2. Gi�i thi�u quy trình tri�n khai ch��ng trình nâng cao s
c kho� t�i m�t doanh nghi�p. 

2.1. Ký cam k�t th�c hi�n ch��ng trình nâng cao s�c kho	 theo 5 ch+ tiêu c
a m�t "n�i làm vi�c lành 

m�nh" gi*a giám ��c doanh nghi�p và Ban ch+ ��o Qu�n (xem m.u cam k�t   ph� l�c 2). 

5 ch+ tiêu c
a m�t "n�i làm vi�c lành m�nh"g�m: 

-         Có cán b� theo dõi v� an toàn và v� sinh lao ��ng t�i doanh nghi�p. 
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-         Th�c hi�n phong trào xanh, s�ch �4p t�i doanh nghi�p. 

-         Trên 80% công nhân ���c h�c t�p nâng cao ki�n th�c v� s�c kho	 và an toàn v� sinh lao ��ng. 

-         Có ít nh�t 2 c�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng trong n�m. 

-         Có qu�n lý môi tr��ng lao ��ng và ch�m sóc s�c kho	 ng��i lao ��ng. 

2..2. Thành l�p Ban B�o h� lao ��ng: 

                        )� thúc �#y ch��ng trình, giám ��c doanh nghi�p c�n thành l�p Ban b�o h� lao ��ng 

ho�c c" cán b� làm công tác b�o h� lao ��ng nh�ng ph�i ��m b�o m�c t�i thi�u nh� sau: (Thông t� 

14/1998/TTLT-BL�TBXH-BYT-TL�L�VN ngày 31/10/1998) 

- Các doanh nghi�p có d��i 300 lao ��ng ph�i b� trí ít nh�t m�t cán b� bán chuyên trách làm công tác 

b�o h� lao ��ng; 

- Các doanh nghi�p có t- 300 ��n d��i 1000 lao ��ng thì ph�i b� trí ít nh�t m�t cán b� chuyên trách 

làm công tác b�o h� lao ��ng; 

 

- Các doanh nghi�p có t- 1000 lao ��ng tr  lên thì ph�i b� trí ít nh�t 2 cán b� chuyên trách b�o h� lao 

��ng ho�c t� ch�c phòng ho�c ban b�o h� lao ��ng riêng �� vi�c ch+ ��o c
a ng��i lao ��ng ���c 

nhanh chóng, hi�u qu�.  

2.3. )i�u tra nhu c�u NCSK:  

            Nh(m tìm hi�u tình hình an toàn, v� sinh lao ��ng và s�c kho	 ng��i lao ��ng ��ng th�i tìm 

hi�u nhu c�u và m�i quan tâm c
a ng��i lao ��ng trong doanh nghi�p. M�t �i�u tra nhu c�u toàn di�n 

g�m: 

-         H� s� n�i làm vi�c 

-         H� s� an toàn và s�c kho	 

-         )ánh giá nhu c�u và m�i quan tâm c
a các thành viên n�i làm vi�c 

2.3.1. H� s	 n	i làm vi
c 

H� s� n�i làm vi�c cung c�p các thông tin chi ti�t v� l�c l��ng lao ��ng, c� s  nhà máy, các 

khía c�nh v� t� ch�c, các quá trình và các ngu�n l�c. 

H� s� n�i làm vi�c 

Con ng��i )�c �i�m nhân h�c c
a công ty - s� l��ng, 

tu�i, t1 l� nam n*, tình hình kinh t� xã h�i 

và trình �� v�n hoá c
a l�c l��ng lao 

��ng. 

N�i làm vi�c Quá trình làm vi�c và thi�t k� n�i làm vi�c, 

các �i�u ki�n v� sinh môi tr��ng n�i làm 



vi�c, các nguy c� ti�p xúc và các y�u t� tác 

h�i ti�m tàng ... ( S" d�ng b�ng ki�m). 

T� ch�c Phong cách qu�n lý, tinh th�n làm vi�c c
a 

công nhân và s� �oàn k�t trong các nhóm 

công nhân ... 

Các dch v� y 

t�, các ngu�n 

l�c và thi�t b 

Các phòng khám b�nh và dch v� hi�n có, 

các quy trình và chính sách v� an toàn và 

s�c kho	, các ch��ng trình nâng cao s�c 

kho	, các c� s  phúc l�i, công trình v� 

sinh. 

2.3.2. H� s	 v� an toàn và s�c kho:  

)ánh giá và xem xét các s� li�u v� an toàn và s�c kho	. Nh*ng s� li�u này bao g�m tình tr�ng 

s�c kho	 c
a l�c l��ng lao ��ng, các k�t qu� khám sàng l�c s�c kho	, các s� li�u v� t1 l� tai n�n lao 

��ng và t" vong, t1 l� ngh+ �m, s� li�u th�ng kê v� b�i th��ng cho công nhân, k�t qu� h�i ph�c b�nh 

t�t, s� l��ng công nhân thôi vi�c, �i�u ki�n và th�i gian x�y ra tai n�n, h� s� thanh tra và các s� li�u 

v� môi tr��ng và �ào t�o. 

2.3.3. �ánh giá nhu c�u và m�i quan tâm c�a các thành viên n	i làm vi
c:   

Thu th�p thông tin v� nhu c�u và th� t� �u tiên n�i làm vi�c c
a ng��i s" d�ng lao ��ng, 

ng��i lao ��ng, cán b� y t� n�u có. 

2.3.4. Các ph�	ng pháp thu th�p thông tin:  

 

Các ph��ng pháp thu th�p s� li�u 

Có r�t nhi�u ph��ng pháp khác nhau �� thu th�p thông tin 

cho vi�c �ánh giá nhu c�u g�m: 

-         Rà soát l�i các tài li
u: nhi�u thông tin c�n thi�t cho h� 

s� an toàn và s�c kho	 có th� ���c thu th�p thông qua rà soát 

l�i các báo cáo thanh ki�m tra, th�ng kê tai n�n và th��ng t�t, 

ki�m tra an toàn, t1 l� ngh+ �m, ngh+ vi�c v. v. 

-         Ki�m tra th�c ��a: c�n ti�n hành ki�m tra n�i làm vi�c 

�� xác �nh các m�i nguy hi�m và nguy c� s�c kho	 ti�m #n 

trong môi tr��ng th� ch�t và t� ch�c. 

-         Theo dõi môi tr��ng và giám sát s�c kho: khi c�n 

thi�t, các s� li�u v� các ti�p xúc lý hoá   n�i làm vi�c có th� 

���c thu th�p v�i s� tr� giúp c
a các chuyên gia v� y h�c và 

v� sinh lao ��ng. Nó có th� bao g�m giám sát môi tr��ng c�n 

thi�t (giám sát �n, ô nhi3m không khí v.v), khám th�c th� và 

theo dõi sinh h�c (th" máu v.v). 

-         �i�u tra b#ng các b�n câu h"i: �i�u tra có th� ���c 



ti�n hành ��i v�i t�t c� nhân viên �� xác �nh các v�n �� và 

các quan tâm m�u ch�t. Các b�n câu h&i có th� ���c tr� l�i 

kín. N�u kh� thi thì có th� vi tính hoá các công c� �i�u tra �� 
t�o �i�u ki�n thu�n cho quá trình �i�u tra.  

-         Th�o lu�n nhóm: d�a trên quy mô   n�i làm vi�c, trình 

�� h�c v�n và các y�u t� khác, th�o lu�n nhóm có th� thay th� 

ho�c b� sung cho �i�u tra. Th�o lu�n nhóm th��ng ���c t� 

ch�c d��i hình th�c các nhóm nh&. 

-         Ph"ng v n: �� tìm hi�u sâu h�n có th� ti�n hành ph&ng 

v�n tr�c ti�p ��i di�n c
a các c� quan liên quan chính, ng��i 

s" d�ng lao ��ng và ng��i lao ��ng.   

H�p th� góp ý: Thông tin t- các nhân viên có th� thu th�p 

thông qua các h�p th� góp ý. Vi�c góp ý có th� không ghi tên 

�� phân tích tình tr�ng trung th�c h�n.  

Xem bi�u m.u �i�u tra theo các n�i dung trên t�i ph� l�c 3,4. 

2.4. Xác �nh m�c tiêu và �u tiên: 

Trên c� s  phân tích các thông tin thu th�p ���c, doanh nghi�p ch�n ra các nhu c�u �u tiên và 

xác �nh m�c tiêu c
a ch��ng trình d�a trên 5 ch+ tiêu "n�i làm vi�c lành m�nh" c
a Qu�n. 

2.5. Xây d�ng k� ho�ch c
a doanh nghi�p: 

L�p k� ho�ch chi ti�t c
a doanh nghi�p theo các ch+ tiêu �ã �� ra: 

-         )�a k� ho�ch b�o h� lao ��ng vào k� ho�ch ho�t ��ng chung c
a doanh nghi�p, phân công 

ng��i chu trách nhi�m chuyên trách v� b�o h� lao ��ng... 

-         Phân công ng��i theo dõi, s$p x�p lao ��ng phù h�p, khuy�n khích công nhân tham gia l�p 

quy�t �nh và t� ki�m soát công vi�c... 

-         Giám sát môi tr��ng lao ��ng 

-         Khám s�c kho	 �nh k�, b�nh ngh� nghi�p. 

-         T�p hu�n cho công nhân v�: 

+         V� sinh lao ��ng, b�nh ngh� nghi�p 

+         Các ch��ng trình y t� qu�c gia �ã có (AIDS, lao, th�c ph#m...) 

+         Phòng ch�ng tác h�i c
a thu�c lá... 

-         C�i thi�n �i�u ki�n lao ��ng. 



-         Xây d�ng góc s�c kho	, c�p c�u. 

-         Th�c hi�n phòng trào xanh, s�ch, �4p. 

2.6. Báo cáo: l�p báo cáo hàng tháng, 6 tháng và b�ng ki�m �nh �ánh giá n�i làm vi�c lành m�nh 

(ph� l�c 5,6,7) 

 

2.7. )ánh giá ch��ng trình: so sánh s� li�u tr��c và sau khi th�c hi�n d�a vào báo cáo hàng tháng, 6 

tháng, b�n ki�m �nh �ánh giá n�i làm vi�c lành m�nh và l�y ý ki�n công nhân (ph� l�c 7). 

2.8. Duy trì ch��ng trình: l�p k� ho�ch ho�t ��ng cho n�m ti�p theo và ��a vào k� ho�ch ho�t ��ng 

chung c
a doanh nghi�p. 

 ����
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1.      V� Y t� d� phòng, B� Y t�. Nâng cao s�c kho n	i làm vi
c. Nhà xu�t b�n Y h�c, Hà N�i 1999. 

2.      V� Y t� d� phòng, B� Y t�. H��ng d�n xây d�ng nh+ng n	i làm vi
c lành m�nh Khu v�c Tây 

Thái Bình D�	ng. Nhà XB L), Hà N�i 2001. 

 Hi�n ch��ng Ottawa v� nâng cao s	c kho
:: H�i ngh� qu�c t� l�n ��u tiên v� công tác nâng cao 

s�c kho t� ch�c t�i Ottawa vào ngày 21  tháng 11 n�m 1986 �ã l y tuyên ngôn này làm hành ��ng 

�� hoàn thành m�c �ích "S�c kho cho m,i ng��i" vào n�m 2000 và xa h	n n+a. 
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