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LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình phát triển cùa xã hội loài người, lao động là
yếu tố quyết định cho việc hình thành cũng như phát triển của các
giai đoạn tồn lại và liến hộ xã hội. Lao động cải thiện sức khoẻ con
HỊỊUỜÌ, lạo ra cua cái vật chất; song trong quá trình lao động cũng
phát sinh ra nhiều yếu tố bất lợi, ành hưởng xấu đến sức khoẻ con
người, gãy nên các rối loạn bệnh lý và bệnh nghề nghiệp. Mỗi
ngành nghề câng việc cụ thể sẽ cỏ nguy cơ phát sinh các yêu tỏ lác
hại đặc thù vì vậy báo vệ sức khỏe người lao động cần phải căn cứ
vào tìmg nghề nghiệp cụ thê và theo kịp các tiến bộ cũng như sự
phát íriến kinh tế xã hội cúa đất nước.
Cuồn Tài liệu hướng dẫn giảng dạy và bộ công cụ lượng giá
cua giáo trình An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế tó mộI
(rong nhũng tài liệu chuyên môn cho giáng viên các trường trung
cấp ngành Y Dược. Tài liệu đã đề cập nhũng gợi ý nhằm thống
nhất giáng viên thực hiện những hoạt động cơ bán, hướng dẫn học
sinh học lập đạt đinrc nhũng mục tiêu của từng bài học. Một sỏ
phương pháp giáng dạy tích cực như thuyết trình ngắn, thào luận
nhóm đirợc áp dụng trong tài liệu này.
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Trong quá Irình biên soạn, mặc dù rấí cố gắng, song không
íhế tránh khỏi íhiếu sót, chúng /ôi rất mong nhận được sự cảm thông
và những ý kiến đỏng góp quý báu cùa bạn đọc và giảng viên để khi
lái bàn, nội dung cuốn sách được phong phú và hoàn chinh hơn.
Xin Irán trọng cảm ơn!
BAN BIÊN SOẠN
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ATVSLĐ

An toàn vệ sinh lao động

ATLĐ

An toàn lao động

BHLĐ

Bảo hộ lao động

BNN

Bệnh nghề nghiệp

KSNK

Kiểm soát nhiễm khuẩn

NVYT

Nhân viên Y tế

PTBVCN

Phương thức bảo vệ cá nhân

TCCS

Tiêu chuẩn cơ sờ

TCN

Tiêu chuẩn ngành

TCV

Tiêu chuẩn vùng

TNLĐ

Tai nạn lao động

TTNN

Tai nạn nghề nghiệp

VSN

Vật sắc nhọn

PHÀN I
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B ài 1
ĐẠI CƯ ƠNG AN TO ÀN , VỆ SINH LAO ĐỘNG
TRONG NGÀNH Y TÉ
1. Hành chính
(1). Bài giảng: Lý thuyết
ÍÍ21 Đối iượng: Trung học chuyên nghiệp khối ngành y dược
inưi gian: 02 tiết
(4). Địa điểm dạy/học: Giảng đường
2. Giói thiệu
An toàn vệ sinh lao động đang là vấn đề hết súc bức xúc và có
tầm quan trọng đặc biệt. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới,
hàng năm có khoảng 100 triệu công nhân bị thương tích, trong đó có
khoảng 200 nghìn người bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp và có
khoảng 70 đến 150 triệu các trường hợp mới mắc bệnh nghề nghiệp.
Ở nước ta, theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, hàng năm cả nước xảy ra khoảng trên 5000 vụ tai nạn lao
động với khoảng trên 500 người chết. Tuy nhiên, đó là con số
thống kê chưa đầy đủ. Thục tế con số này phải cao gấp hàng chục
lần con số được báo cáo. Thiệt hại về kinh tế do tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp khoảng 200 tỷ đồng/năm.

3. Mục tiêu
(Ị). Trình bày được một số khái niệm về an toàn, vệ sinh ỉao
động (A TVSLĐ).
(2). Liệt kê được các nhỏm văn bản quy phạm pháp luật về
A TVSLfì nói chung và A TVSLĐ trong ngành y tế.
(3). Nhận thức được tầm quan trọng ciia việc luân thù
A1VSII) trong hoạt động nghiên cứu và phục vụ ngành y tế.
4. Phương pháp dạy học
Thuyết trinh, thảo luận nhóm.
5. Hoạt động của giảng viên
Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận, giải đáp vấn đề thảo luận.
6. Hoạt động của học sinh
Thảo luận, trình bày kết quả thảo luận và lắng nghe, trả lời
câu hỏi.
7. Thòi gian cần có
- M ục tiêu 1: Trinh bày được một số khái niệm về ATVSLĐ:
30 phút.
- M ục tiêu 2: Liệt kê được các nhóm văn bản quy phạm pháp
luật về ATVSLĐ nói chung và ATVSLĐ trong ngành y tế: 65 phút.
- Tổng kết và ỉượng giá cuối hài: 5 phút.
8. Những tài liệu giảng viên cần chuẩn bị trước
- Kế hoạch bài giảng.
- Tài liệu phát tay.
- Bài trình bày MS powerpoint.
- Câu hỏi lượng giá.
- Các hinh ảnh, ví dụ minh hoạ
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9. Ke hoạch chi tiết
Mục tiêu 1: Trình bày được một số khái niệm
về ATVSLD: 30phút
Nội dung
(Kiến thức)

Hoạt động dạy học
(Thời gian)

1. Một số khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu
về an toàn vệ sinh lao động
- Khái niệm vồ ATLĐ
- Khái niệm về BHLĐ
- Giáng vicn thuyết trình qua
- Khái niệm về diều kiện lao dộng
slidc: 30 phút
- Khái niệm vc tác hại nghè nghiệp
- Mục ticu về ATLĐ
- Ý nghĩa về ATLĐ
Ì..Ị.L,...... Liệt kê được các nhóm văn bán quy phạm pháp luật
về A TVSLD nói chung và A TVSLD trong ngành Vtế: 65 phút
Nội dung
(Kiến thức)

Hoạt động dạy học
(Thời gian)

2. Một số văn bản quy phạm - Giảng viên ncu mục tiêu và
pháp luật về an toàn vệ sinh lao hướng dẫn tháo luận: 5 phút.
động ở Việt Nam
- Học sinh chia nhóm thảo luận 30
phút, trình bày kết quả thảo luận
nhóm 30 phút
Tổng kết và lượng giá cuối hài: 5 phút
Nội dung thảo luận:
Liệt kê được các nhóm văn bản quy phạm pháp luật về
ATVSLĐ nói chung và ATVSLĐ trong ngành y tế ?
H ướng dẫn thảo luận:
-

Hướng dẫn sinh viên liệt kê các nhóm văn bản, thông tư

nghị định về ATVSLĐ nói chung và ATVSLĐ trong ngành y tế.

