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Chương 1              

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ 

SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG   

 

 

Mục tiêu: giúp người học:  

 Ä Trình bày khái niệm, định nghĩa: môi trường, sức khoẻ môi trường, mối 

liên quan giữa môi trường & sức khoẻ. 

 Ä Ứng dụng nguyên lý của sinh thái học vào phòng chống ô nhiễm môi 

trường  

 

Hình thức &phương pháp dạy - học: 

 Ä Trình chiếu pp; 

 Ä Hỏi đáp gợi mở vấn đề.  
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 1.1. Môi trường 

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất, nhân tạo quan hệ mật 

thiết với nhau, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và 

thiên nhiên (theo điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường).  

Môi trường bao gồm các thành phần:  

- Môi trường vật lý: khí hậu, tiếng ồn, ánh sáng… 

- Môi trường sinh học: động, thực vật, ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút,… 

- Môi trường hóa học: chất độc hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm.. 

- Môi trường xã hội: mối quan hệ giữa con người với con người, stress.. 

Môi trường sống của con người được chia thành: 

- Môi trường tự nhiên:bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, 

tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. 

Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cây, chăn 

nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản cần cho sản xuất, tiêu thụ và 

là nơi chứa đựng, đồng hoá các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho 

cuộc sống con người thêm phong phú. 

- Môi trường xã hội: là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là những luật 

lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định... ở các cấp khác nhau như: Liên Hợp Quốc, Hiệp 

hội các nước, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, các tổ 

chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể,... Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người 

theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm 

cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác. 

- Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả các 

nhân tố do con người tạo nên, làm thành những tiện nghi trong cuộc sống, như: ôtô, máy 

bay, nhà ở, công sở, các khu vực đô thị, công viên nhân tạo... 

Chức năng cơ bản của môi trường: 

- Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật. 

- Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản 

xuất của con người. 

- Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống 

và hoạt động sản xuất của mình. 

- Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và 

sinh vật trên trái đất. 
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- Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. 

Các yếu tố môi trường và yếu tố sinh thái: các yếu tố môi trường bao gồm:  

- Yếu tố vô sinh như: nhiệt độ, lượng mưa, nước, muối; dinh dưỡng… 

- Các yếu tố hữu sinh như: vật ký sinh, vật ăn thịt, con mồi, mầm bệnh và con người. 

-  Khi các yếu tố môi trường tác động lên đời sống sinh vật mà sinh vật phản ứng 

thích nghi thì chúng được gọi là các yếu tố sinh thái. Có các yếu tố sinh thái sau: 

- Yếu tố không phụ thuộc mật độ: là yếu tố khi tác động lên sinh vật, ảnh hưởng của 

nó không phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động. Các yếu tố vô sinh thường là 

những yếu tố không phụ thuộc mật độ. 

- Yếu tố phụ thuộc mật độ: là yếu tố khi tác động lên sinh vật, ảnh hưởng của nó phụ 

thuộc vào mật độ của quần thể chịu tác động, chẳng hạn dịch bệnh đối với nơi thưa dân 

ảnh hưởng kém hơn so với nơi đông dân. Các yếu tố hữu sinh thường là những yếu tố phụ 

thuộc mật độ. 

Tóm lại, môi trường sống là tổng thể các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới sự sống 

và sự phát triển của các cơ thể sống.  

1.2. Khái niệm về môi trường tiếp xúc 

Con người phụ thuộc vào môi trường bao quanh và phát triển trong môi trường này, 

cho nên việc bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ sự cân bằng động của nó. Mục đích 

cuối cùng của các biện pháp bảo vệ môi trường là tạo điều kiện thuận lợi cho con người, 

bảo đảm một cuộc sống lành mạnh về thể chất và tinh thần. Môi trường sống bị ô nhiễm là 

do con người tác động ngày càng mạnh vào trái đất, đó là sự gia tăng về công nghiệp hóa, 

đô thị hóa, tăng dân số ... ảnh hưởng tới điều kiện sống cần thiết của con người. 

Các nghiên cứu dịch tễ học có thể liên quan tới các cá thể riêng lẻ, các nhóm người 

sống và làm việc cùng nhau hoặc với dân cư ở các vùng hay các nước nhất định nào đó. 

Cách đánh giá tiếp xúc phù hợp phải được thực hiện theo mục tiêu thực tiễn, các môi 

trường mà trong đó con người hoạt động có thể được xem ở bốn cấp như sau: 

- Môi trường gia đình hay "Vi môi trường", liên quan tới đối tượng nhà ở. Việc tiếp 

xúc có thể được xác định do tình trạng bụi, vi khí hậu nhà ở, các thói quen ăn uống của cá 

nhân hay gia đình, dụng cụ nấu nướng, các thú vui và các thói quen khác (như hút thuốc, 

uống rượu), việc sử dụng các phép trị liệu, các loại thuốc, mỹ phẩm, thuốc sát trùng, hóa 

chất bảo vệ thực vật. 

- Môi trường làm việc: con người có thể sống phần lớn cuộc đời của họ trong các 

môi trường nghề nghiệp như mỏ than, xưởng thép ... nơi có thể có các vấn đề riêng về môi 
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trường. Các thời kỳ học tập ở trường hoặc ở cơ sở giáo dục khác nhau cũng được xem xét 

trong dạng môi trường này. 

- Môi trường cộng đồng: trong khu vực có giới hạn như tiểu khu, thôn xóm, xã, quận, 

huyện mà đối tượng trực tiếp sinh sống tại đó con người có thể bị tác động bởi ô nhiễm 

không khí, tiếng ồn, nước thải, sinh hoạt tập quán xã hội của cộng đồng ... 

- Môi trường khu vực: con người bị tác động khi sống trong một vùng khí hậu riêng 

nào đó, ở một kinh độ, vĩ độ nào đó ... như khu vực đồng bằng, miền núi, ven biển hoặc 

khu vực nhiệt đới, ôn đới & hàn đới. 

Trong việc đánh giá tiếp xúc của cá nhân và nhóm đối tượng với các tác nhân nào đó, 

phải tính đến mức độ tham dự của mỗi một trong bốn cấp độ môi trường này vào tổng 

mức tiếp xúc; cường độ và thời gian tiếp xúc, sự cùng tồn tại của các tác nhân có hại khác 

nhau. 

1.3. Sức khỏe 

1.3.1. Khái niệm   

Sức khỏe là trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không 

chỉ đơn thuần là không có bệnh tật. 

Sức khỏe môi trường bao gồm những khía cạnh về sức khỏe con người, bao gồm cả 

chất lượng cuộc sống, được xác định bởi các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, xã hội và các 

yếu tố tâm lý trong môi trường. 

 

 

SỨC KHỎE           SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG               MÔI TRƯỜNG 

 

Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe: 

- Các yếu tố sinh học: vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng.. 

- Các yếu tố hóa học: hóa chất, bụi, phụ gia thực phẩm. … 

- Các yếu tố vật lý: tiếng ồn, khí hậu, ánh sáng, bức xạ… 

- Các yếu tố tâm lý: stress, sự nhàm chán trong công việc, tiền lương, các mối quan 

hệ giữa con người, tập quán… 

- Các yếu tố tai nạn: tình trạng nguy hiểm, thảm họa tự nhiên, tai nạn thương tích.. 

1.3.2. Quan hệ giữa môi trường và sức khỏe con người 

Khi con người đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng từ 30 

đến 40 tuổi. Do sống trong môi trường khắc nghiệt nên tuổi thọ của họ thấp hơn nhiều so 
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với tuổi thọ của con người trong xã hội hiện nay. Tuy vậy, 30 - 40 năm cũng đủ để cho họ 

có thể sinh con đẻ cái, tự thiết lập cho mình cuộc sống với tư cách là một loài có khả năng 

cao nhất trong việc làm thay đổi môi trường theo hướng tốt lên hay xấu đi. Để có thể sống 

sót, những người tiền sử phải đối mặt với những vấn đề sau: 

- Luôn phải tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống trong khi tránh ăn phải những thực 

vật có chứa chất độc tự nhiên (ví dụ nấm độc) hoặc các loại thịt đã bị ôi thiu, nhiễm độc. 

- Bệnh nhiễm trùng và các ký sinh trùng được truyền từ người này sang người khác 

hoặc từ động vật sang con người thông qua thực phẩm, nước uống hoặc các côn trùng 

truyền bệnh. 

- Chấn thương do ngã, hỏa hoạn hoặc động vật tấn công. 

- Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, mưa, tuyết, thảm họa thiên nhiên (như bão lụt, hạn 

hán, cháy rừng ...) và những điều kiện khắc nghiệt khác. 

Những mối nguy hiểm đối với sức khỏe con người luôn luôn xảy ra trong môi trường 

tự nhiên. Tuy nhiên, khi con người đã kiểm soát được những mối nguy hiểm này ở một số 

vùng, thì những mối nguy hiểm hiện đại do sự phát triển kỹ thuật, công nghiệp tạo ra cũng 

đã trở thành những mối đe dọa đầu tiên đối với sức khỏe và sự sống của con người. Một số 

ví dụ về các mối nguy hiểm môi trường hiện đại là: 

- Môi trường đất, nước ở nông thôn bị ô nhiễm nghiêm trọng do sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật không đúng chủng loại, liều lượng và không đúng cách. 

- Các sự cố rò rỉ từ các lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử... 

- Sự thay đổi khí hậu toàn cầu, hiệu ứng nhà kính,... 

- Trong một vài thập kỷ vừa qua, tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể ở hầu hết 

các quốc gia. Các nhà điều tra cho rằng có 3 lý do cơ bản dẫn tới việc tăng tuổi thọ của 

con người, đó là: 

- Những tiến bộ trong môi trường sống của con người. 

- Những cải thiện về vấn đề dinh dưỡng. 

- Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị y học đối với các loại bệnh tật. 

Những tiến bộ trong y tế luôn đi cùng với những cải thiện về chất lượng môi trường, 

dinh dưỡng và chăm sóc y tế. Ngày nay, những người ốm yếu có cơ hội sống sót cao hơn 

nhiều do hệ thống chăm sóc y tế được cải thiện. Rất nhiều người luôn sống khỏe mạnh, do 

có nguồn dinh dưỡng tốt và kiểm soát tốt các mối nguy hiểm về sức khỏe môi trường. 
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                    CON NGƯỜI                                 MÔI TRƯỜNG 

Hình 1.1. Quan hệ giữa con người và môi trường 

Như vậy, con người và môi trường luôn có mối quan hệ khắng khít, con người thoát 

thai từ môi trường và trong cuộc sống con người luôn tác động trở lại môi trường. Tình 

trạng sức khoẻ hiện tại của con người là kết quả của những tương tác phức hợp giữa hệ 

thống sinh học bên trong con người và toàn bộ hệ thống môi trường bên ngoài. Sức khoẻ 

môi trường có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát các yếu tố của môi trường có liên quan tới 

sức khoẻ nhằm xác định và xây dựng nên các tiêu chuẩn của môi trường sống để con 

người sống trong môi trường đó được thoải mái hoàn toàn về vật chất, tinh thần và xã hội 

theo đúng quan niệm về sức khoẻ của Tổ chức Y tế Thế giới. Mối quan hệ giữa môi 

trường & sức khỏe thể hiện cụ thể qua các tương tác sau:  

(1) Tương tác giữa cơ thể và môi trường 

- Tác động của các yếu tố môi trường lên cơ thể thường xuyên có sự thay đổi về chất 

lượng, số lượng, sự phối hợp khác nhau, có thể là tác động đồng thời, có thể là tác động kế 

tiếp nhau. 

- Cơ thể đáp ứng trước các tác động của môi trường bằng các biểu hiện khác nhau: 

phản xạ, thích ứng, không thích ứng, giả thích ứng, rối loạn thích ứng... 

- Sự gia tăng về số lượng các cá thể trong quẩn thể cũng là một yếu tố quan trọng của 

vấn đề sức khoẻ. 

- Các hoạt động y tế: điều trị, các chương trình can thiệp ... là các yếu tố làm biến đổi 

mối tương tác giữa cơ thể và môi trường. 

(2) Các yếu tố của môi trường tác động lên cơ thể: 

Trong quá trình sống, cơ thể con người phơi nhiễm với nhiều yếu tố khác nhau. Thường tác 

động của các yếu tố là đồng thời ít khi đối kháng, chủ yếu là tác động hợp lực. Bao gồm:  

- Yếu tố hoá học: thực phẩm, thành phần không khí, ô nhiễm không khí, ô nhiễm 

nước... 

- Yếu tố lý học: sự thay đổi của khí hậu, thời tiết, các loại bức xạ, áp suất... 

- Yếu tố sinh học: vi sinh vật, thực vật, động vật, người. 

- Yếu tố xã hội: mối quan hệ giữa người với người, trong các nhóm người có liên 

quan hoặc không liên quan tới nghề nghiệp. 
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Cũng có thể nói, môi trường sống của con người bao gồm 5 yếu tố cần thiết: không khí 

để chúng ta thở, nước để chúng ta uống, thực phẩm để chúng ta ăn, một vùng khí hậu để 

chúng ta sống và một không gian để chúng ta di chuyển. Các yếu tố này cần diễn ra trong 

một môi trường xã hội nhất định bởi vì nó thường xuyên ảnh hưởng tới sức khoẻ của mỗi 

chúng ta. 

(3) Đáp ứng của cơ thể sinh vật với các tác nhân môi trường: 

Khi gặp một yếu tố môi trường nào đó, cơ thể sẽ: 

- Hoặc là có thể tránh khỏi yếu tố đó. 

- Hoặc là điều chỉnh các hoạt động của mình bằng các cách khác nhau như điều chỉnh 

sinh lý hoặc điều chỉnh bằng các tiện nghi kỹ thuật. 

• Điều chỉnh sinh lý: điều chỉnh này tuỳ thuộc vào kinh nghiệm có trước của cơ thể, đó là: 

+ Phản xạ: là một đáp ứng sinh học đã được hình thành từ trước của cơ thể trước 

một tác động đã quen. 

+ Thích ứng: là một quá trình điều chỉnh sinh học của cơ thể trước một tác động lâu 

dài và lập lại của một yếu tố lạ. Đáp ứng này sẽ hình thành và phát triển dần để xác lập 

nên phản xạ đối với yếu tố từ lạ thành quen đó. Thích ứng là một quá trình điều chỉnh, đòi 

hỏi phải có đủ thời gian thì cơ thể mới có đủ thích ứng được với yếu tố của môi trường. 

Nếu như không đủ thời gian thì khó có thể hình thành nên sự thích ứng, lúc đó sẽ có sự rối 

loạn thích ứng, và có thể là giả thích ứng.  

• Điều chỉnh đồng thời: sự đáp ứng của cơ thể trước các yếu tố khác nhau của môi 

trường rất đa dạng, tuỳ thuộc vào khả năng của cá thể, có thể có sự đáp ứng đồng thời tích 

cực (như sự tập luyện bền bỉ và những thành tích rất cao về thể lực của các nhà thể thao); 

có thể có sự đáp ứng đồng thời tiêu cực, (như những người thích ứng tốt, chịu được những 

điều kiện nóng nhưng rất kém chịu được điều kiện lạnh)... 

Khi phơi nhiễm các yếu tố của môi trường, sự đáp ứng của cơ thể phụ thuộc vào các 

đặc trưng về người mang tính cá nhân của mình, như yếu tố di truyền, tình trạng dinh 

dưỡng, bệnh, tuổi, giới, điều kiện vật chất, cá tính...Chính các đặc trưng đó dẫn tới mỗi cá 

thể có các đáp ứng khác nhau trước các tác động của môi trường và kết quả là tình trạng 

sức khoẻ sẽ khác nhau. 

Từ khi hình thành và phát triển đển nay, loài người đã có những thích ứng nhất định 

đối với môi trường sống tự nhiên, nhưng cũng chính con người trong thời gian gần đây đã 

tác động quá nhiều vào môi trường tự nhiên đó làm thay đổi nhiều yếu tố môi trường, và 

làm xuất hiện nhiều yếu tố môi trường mới; con người không dễ dàng gì có thể thích ứng 
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ngay được với môi trường mới này, chính các yếu tố môi trường mới đó là nguyên nhân 

của nhiều hiện tượng sức khoẻ. Khoa học môi trường và sức khoẻ môi trường phải góp 

phần nghiên cứu các vấn đề đó. 

1.4. Ứng dụng nguyên lý sinh thái học vào phòng chống ô nhiễm môi trường 

1.4.1. Sinh thái học 

Sinh thái học (ecology) là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật (động 

vật, thực vật, con người) với ngoại cảnh. Phạm vi nghiên cứu của sinh thái học chủ yếu là 

khoa học sinh học và một phần thuộc các khoa học khác như: địa lý, địa chất, khảo cổ... 

Ðối tượng nghiên cứu của sinh thái học có bốn mức độ từ thấp đến cao: cá thể, quần thể, 

quần xã & hệ sinh thái. 

1.4.1. Hệ sinh thái 

Hệ sinh thái ra đời từ những năm 1930, thuật ngữ hệ sinh thái có thể được định nghĩa 

như là một hệ thống gồm những mối quan hệ tương tác qua lại giữa các sinh vật sống và 

môi trường tự nhiên của chúng. Có thể nói hệ sinh thái là một hệ thống gồm các quần thể 

sinh vật và môi trường ở đó thực hiện mối quan hệ khắn khít giữa sinh vật và ngoại cảnh. 

Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các sinh vật tác động qua lại với môi trường bằng các 

dòng năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng nhất định, sự đa dạng về loài và chu trình tuần hoàn 

vật chất (sự trao đổi chất giữa các phần tử hữu sinh và vô sinh). 

Hệ sinh thái là đơn vị chức năng của cơ bản của sinh thái học bởi vì nó bao gồm cả sinh vật 

(quần xã sinh vật) và môi trường vô sinh. Trong đó mỗi phần này lại ảnh hưởng đến phần kia và 

cả hai đều cần thiết để duy trì sự sống dưới dạng như đã tồn tại trên trái đất. 

Các hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Con người là một 

thành phần của hệ sinh thái. Muốn điều chỉnh các các hệ sinh thái sao cho có lợi nhất đối 

với con người, chúng ta phải hiểu thật đầy đủ cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái 

Các hệ sinh thái có qui mô lớn nhỏ rất khác nhau. Nó có thể bé như một bể nuôi cá, một 

hốc cây, trung bình như ao, hồ, đồng cỏ và có thể rộng lớn như đại dương...Tập hợp tất cả hệ 

sinh thái trên bề mặt trái đất làm thành sinh quyển. 

1.4.2. Cấu trúc của hệ sinh thái 

Một hệ sinh thái có thể được mô tả bằng hai cách: cấu trúc theo thành phần và cấu trúc 

theo chức năng. Đó là: 
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Hệ sinh thái là một thể thống nhất giữa quần xã sinh vật và môi trường vật lý, hóa học. 

Trong đó,  

- Môi trường vật lý & hóa học bao gồm: 

• Những chất vô cơ: C, N2, CO2, O2 , H2O... 

• Những chất hữu cơ: gluxit, lipit, protit... 

      - Quần xã sinh vật gồm: 

• Sinh vật sản xuất (P) 

• Sinh vật tiêu thụ (C1, C2) 

• Sinh vật phân hủy 

 

 

 

                                     P 

 

 

 

 

 

Hình 1.3.Cấu trúc của hệ sinh thái 

Hầu hết các hệ sinh thái đều có đầy đủ các thành phần trên, nhưng cũng có hệ sinh thái 

không đầy đủ, ví dụ hệ sinh thái đáy nước thiếu vật sản xuất, phải lấy nguồn thức ăn từ bề 

MÔI TRƯỜNG VÔ SINH 

- Các chất vô cơ (C, N, CO2, H2O, 

O2...) tham gia vào chu trình tuần 

hoàn vật chất 

- Các chất hữu cơ (protien, gluxit, 

lipit...) liên kết giới vô sinh với 

hữu sinh 

- Chế độ khí hậu (ánh sáng, nhiệt 

độ, độ ẩm và các yếu tố vật lý 

khác). 

QUẦN XÃ SINH VẬT 

- Các sinh vật sản xuất (sinh vật 

tự dưỡng) 

- Sinh vật tiêu thụ: chủ yếu là sinh 

vật ăn sinh vật khác (tiêu thụ bậc 1, 

2, 3...) 

- Sinh vật hoại sinh: vi sinh vật 

đất, nấm... 

 
 

HỆ  
SINH 
THÁI 

 

MÔI TRƯỜNG  

P C1 C2 

SINH VẬT PHÂN HỦY 
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mặt, hệ sinh thái đô thị thiếu nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm phải lấy từ nông 

thôn... 

Một hệ sinh thái ổn định là một hệ sinh thái mà 4 phạm trù đầu đạt được trạng thái cân 

bằng động một cách tương đối, nó cũng là kết quả của các quá trình điều chỉnh, tức là xác 

lập được sự cân bằng của các mối liên hệ thuận nghịch trong khuôn khổ của chu trình vật 

chất và dòng năng lượng chung, của tính đa dạng về cấu trúc và của chuỗi thức ăn. 

1.4.3. Vòng tuần hoàn vật chất, năng lượng của hệ sinh thái 

Trong các hệ sinh thái thường xuyên có sự vận chuyển các chất hóa học từ môi trường 

vào vật sản xuất, rồi từ vật sản xuất sang vật tiêu thụ, sau đó các chất hóa học này từ vật 

sản xuất và vật tiêu thụ sang vật phân hủy và cuối cùng chúng trở lại về môi trường. Sự 

vận chuyển vật chất này được gọi là vòng tuần hoàn vật chất của hệ sinh thái. Nó còn 

được gọi là chu trình sinh địa hóa. 

Song song với vòng tuần hoàn vật chất, trong hệ sinh thái tồn tại dòng năng lượng. 

Năng lượng được cung cấp từ nguồn năng lượng mặt trời là chủ yếu, chỉ có một phần nhỏ 

được chất diệp lục của cây xanh sử dụng, còn lại phần lớn chuyển thành nhiệt năng. 

1.4.4. Nguyên lý sinh thái học 

1.4.4.1. Tính ổn định của hệ sinh thái (Ecosystem Stability) 

Hệ sinh thái không bao giờ tĩnh tại mà luôn luôn thay đổi, các thành phần trong hệ 

cũng luôn luôn biến động. Tính ổn định của hệ là ổn định động (Dynamic stability). 

Cân bằng sinh thái còn chịu tác động của tính đa dạng của các loài, còn gọi là tính đa 

dạng sinh học (biodiversity) biểu thị bằng số lượng các loài trong một quần xã. Mỗi loài 

có nhiều cá thể, tổng số cá thể trong toàn bộ quần xã càng lớn thì tính đa dạng sinh học 

của nó càng cao. 

Tính đa dạng sinh học là nhân tố quan trọng của cân bằng sinh thái. Trong một hệ sinh 

thái đa dạng, các chuỗi thức ăn liên kết chằng chịt với nhau thành mạng thức ăn. Khi số 

lượng cá thể của một loài giảm xuống, thậm chí bị tiêu diệt hết thì các loài khác vẫn tồn tại 

và phát triển được dựa vào các chuỗi thức ăn có giá trị tương đương. 

1.4.4.2. Sự mất cân bằng của hệ sinh thái 

Một hệ sinh thái có thể mất cân bằng vì những tác động của thiên nhiên hoặc nhân tạo. 

Nếu tác động không quan trọng, xảy ra trong một thời gian ngắn, thì quán tính và tính 

hoàn nguyên sẽ đưa hệ sinh thái về trạng thái ban đầu. Nếu tác động lớn, kéo dài, môi 

trường bị thay đổi rộng lớn, sâu sắc thì quần xã mới thích nghi và trưởng thành trong bối 

cảnh mới được hình thành. Quần xã này còn được gọi là quần xã định cực (Climax 
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community). Sự chuyển từ quần xã này sang một quần xã khác gọi là diễn thể 

(Succession). 

1.4.4.3. Sự tự điều chỉnh của các hệ sinh thái 

Các hệ sinh thái tự nhiên nói chung đều có khả năng tự điều chỉnh riêng của mình. 

Nghĩa là có khả năng tự lập lại cân bằng giữa các quần thể trong hệ sinh thái (vật ăn thịt – 

con mồi, vật ký sinh - vật chủ...); cân bằng các vòng tuần hoàn vật chất và dòng năng 

lượng...Chính nhờ sự cân bằng này mà các hệ sinh thái tự nhiên được ổn định mỗi khi chịu 

sự tác động của nhân tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, sự tự điều chỉnh của hệ sinh thái có giới 

hạn nhất định. Nếu sự thay đổi của các nhân tố ngoại cảnh vượt quá giới hạn này thì hệ sinh 

thái mất khả năng tự điều chỉnh và hậu quả là chúng bị phá huỷ. 

 Cần lưu ý là con người không phải lúc nào cũng muốn các hệ sinh thái có khả năng tự 

điều chỉnh. Ví dụ, nền nông nghiệp thâm canh dựa vào sự sản xuất dư thừa chất hữu cơ để 

cung cấp lượng thực và thực phẩm cho con người. Các hệ sinh thái này là các hệ sinh thái 

không có sự tự điều chỉnh với mục đích con người sử dụng hữu hiệu phần dư thừa đó. 

Ngày nay, nhiều nước nhiệt đới đã phá đi hàng loạt rừng nhiệt đới để phát triển nông 

nghiệp. Sự phá huỷ này không những phá đi những hệ sinh thái giàu có và giá trị cao, 

đồng thời cũng không tạo dựng được nền sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao. Do tầng 

đất rừng mỏng, cường độ trao đổi chất của các rừng nhiệt đới cao nên thường đem lại sự 

nghèo nàn trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời một khi rừng bị phá huỷ thường kéo 

theo sự xói mòn, hạn hán và lũ lụt. 

 Trường hợp khác, đó là sự phóng thải các hợp chất hữu cơ từ chất thải sinh hoạt vào 

hệ sinh thái nước. Các chất hữu cơ giàu dinh dưỡng này sẽ làm cho các loài tảo phát triển 

bùng nổ gây ra hiện tượng nước nở hoa. Vật sản xuất do phát triển cao độ mà không được 

các vật tiêu thụ sử dụng kịp, khi chúng chết sẽ đựơc phân huỷ và giải phóng các độc tố 

(như trường hợp cyanotoxin sinh ra do bùng nổ tảo lam ở nước ngọt). Bên cạnh đó, quá 

trình này cũng gây nên hiện tượng oxi hoà tan trong nước giảm quá thấp và có thể làm cho 

một số loài thuỷ sinh vật sống trong môi trường nước bị chết.  

 Sự mất cân bằng trong hệ sinh thái, lúc đầu thường xảy ra cho vài thành phần, sau đó 

mở rộng ra các thành phần khác, và có thể từ hệ sinh thái này mở rộng sang hệ sinh thái khác. 

 Sự tự điều chỉnh của hệ sinh thái là kết quả của sự tự điều chỉnh của từng cơ thể, của từng 

quần thể, của từng quần xã, mỗi khi một yếu tố sinh thái nào đó thay đổi. 

 Có thể chia các yếu tố sinh thái ra làm hai nhóm: nhóm yếu tố sinh thái giới hạn và 

nhóm không giới hạn. Nhiệt độ, nồng độ muối, thức ăn...là các yếu tố giới hạn, nghĩa là, 
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nếu chúng ta cho thay đổi nhiệt độ từ thấp lên cao, chúng ta sẽ tìm được một khoảng giới 

hạn nhiệt độ thích hợp của cơ thể, hay của cả quần thể. Ngoài khoảng giới hạn đó, cơ thể 

hay quần thể không tồn tại được. Khoảng giới hạn này gọi là “khoảng giới hạn sinh thái” 

hay khoảng giới hạn cho phép của cơ thể, của quần thể. Hai yếu tố ánh sáng và địa hình 

không được coi là yếu tố sinh thái giới hạn đối với động vật.  

 Như vậy, mỗi cơ thể, mỗi quần thể đều có một khoảng giới hạn sinh thái nhất định đối 

với từng yếu tố sinh thái; khoảng giới hạn này phụ thuộc vào khả năng thích nghi của cơ 

thể, của quần thể, đồng thời cũng phụ thuộc vào các yếu tố sinh thái khác. 

1.4.4.4. Phòng chống ô nhiễm môi trường  

Ô nhiễm là hiện tượng thay đổi các yếu tố sinh thái do tự nhiên hoặc hoạt động nhân 

tạo làm cho các yếu tố sinh thái này vượt ra khỏi giới hạn sinh thái của cơ thể, quần thể, 

quần xã. Muốn kiểm soát ô nhiễm môi trường, trước hết cần phải nắm vững các khoảng 

giới hạn sinh thái của cơ thể, quần thể, quần xã đối với từng yếu tố sinh thái.  

Dự phòng ô nhiễm là làm sao cho các yếu tố sinh thái nêu trên không vượt ra khỏi 

khoảng giới hạn thích ứng của cơ thể, quần thể, quần xã. Xử lý ô nhiễm nghĩa là đưa các 

yếu tố sinh thái đó trở về trong khoảng giới hạn sinh thái của cơ thể, quần thể, quần xã. 

Muốn xử lý được hiện tượng ô nhiễm cần phải biết được cấu trúc và chức năng của từng 

hệ sinh thái và nguyên nhân làm cho các yếu tố sinh thái vượt ra ngoài khoảng giới hạn 

thích ứng. Đây chính nguyên lý sinh thái học cơ bản được vận dụng vào việc sử dụng hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

---------0&0--------- 

Câu hỏi ôn tập:  

1. Môi trường là gì? Các chức năng cơ bản của môi trường? 

2. Phân tích mối liên quan giữa sức khỏe & môi trường? 

3. Hệ sinh thái là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề bảo vệ môi trường 

sống & sức khỏe con người?  

 

Tài liệu tham khảo:  

1. Lê Văn Khoa (1995), Môi trường và ô nhiễm, Nhà xuất bản Giáo dục 

2. Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, 

Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

3. Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục. 
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Chương 2              

CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG  

GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE 

CON NGƯỜI  

 

 

Mục tiêu: giúp người học:  

Ä Hiểu như thế nào là ô nhiễm môi trường nói chung & ô nhiễm môi trường 

không khí, đất, nước …nói riêng. . 

Ä Hiểu được những tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con 

người.   

 

Hình thức &phương pháp dạy - học: 

 Ä Trình chiếu pp; 

 Ä Hỏi đáp gợi mở vấn đề.  
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2.1. Khái niệm  

Hiện nay thế giới đang đứng trước 5 cuộc khủng hoảng lớn là: dân số, lương thực, 

năng lượng, tài nguyên và sinh thái. Năm cuộc khủng hoảng này đều liên quan tới môi 

trường, làm cho chất lượng cuộc sống của con người có nguy cơ suy giảm. Do đó xuất 

hiện một số khái niệm sau: 

- Sự cố môi trường: là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của 

con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm 

trọng. Sự cố có thể gây ra do: 

+ Bão lụt, hạn hán, động đất, sụt lở, mưa acid. 

+ Hoả hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật ở các cơ sở sản xuất. 

+ Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản. 

+ Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất tái chế 

nhiên liệu hạt nhân, phóng xạ. 

- Suy thoái môi trường: là việc làm thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần 

môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống con người và thiên nhiên. 

- Khủng hoảng môi trường: là các suy thoái về chất lượng môi trường sống trên quy 

mô toàn cầu, đe dọa cuộc sống của loài người trên trái đất. Biểu hiện của khủng hoảng 

môi trường là không khí bị ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ozon, sa mạc hoá, 

nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, rừng bị tàn phá cả về số lượng và chất lượng, động 

thực vật bị tiêu diệt, rác thải gia tăng về số lượng và độc hại. 

- Ô nhiễm môi trường: là sự làm thay đổi tính chất lý học, hóa học, sinh vật học của 

môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khỏe 

con người, đến sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường. Tiêu 

chuẩn môi trường là những chuẩn mực, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ 

để quản lý môi trường. Chất ô nhiễm là những chất có thể ở dạng rắn, khí, lỏng. 

2.2. Ô nhiễm không khí & những ảnh hưởng lên sức khỏe - môi trường   

2.2.1. Khái niệm  

Ô nhiễm không khí (ÔNKK) xảy ra khi không khí có chứa các thành phần độc hại như 

các loại khí, bụi lơ lửng, khói, mùi. Hay nói cách khác những chất này trong không khí có 

thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe hoặc sự thoải mái của con người, động vật hoặc có thể dẫn 

đến nguy hại đối với thực vật và các vật chất khác.Trong không khí bị ô nhiễm chứa các 

loại khí, các hạt vật chất lơ lửng, các hạt chất lỏng và các hạt chất lỏng dưới dạng bụi 

(aerosol) làm thay đổi thành phần tự nhiên của khí quyển. Một số loại khí là những thành 
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phần của không khí sạch như CO2 cũng sẽ trở nên nguy hại và trở thành chất ô nhiễm 

không khí khi nồng độ của nó cao hơn mức bình thường. ÔNKK có nguy cơ ảnh hưởng 

tới sức khỏe con người và những thành phần khác của môi trường như đất, nước. 

2.2.2. Nguồn gây ô nhiễm không khí  

Có hai loại nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí: 

- Nguồn ô nhiễm thiên nhiên: núi lửa, sa mạc, nước biển bay hơi, lũ lụt... 

- Nguồn ô nhiễm nhân tạo: do các hoạt động của con người gây ra như các quá trình 

sản xuất công nghiệp, giao thông, sinh hoạt. 

2.2.2.1. Nguồn ô nhiễm công nghiệp 

- Công nghiệp luyện kim: các chất ô nhiễm chính là bụi, S02, CO, H2S, HCN, phenol, 

NH3 v.v.v phát sinh từ các công đoạn sản xuất gang và thép. Để luyện ra được 1 tấn thép, 

có khoảng 4 kg SO2 phát sinh. 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: như xi măng, gạch ngói, bê tông...Chất ô 

nhiễm không khí chính là bụi, khí SO2, CO, NOx. Ở các nước đang phát triển, trình độ sản 

xuất còn lạc hậu, thiết bị kiểm soát môi trường hiệu quả thấp, đây là những nguồn gây ô 

nhiễm môi truờng không khí đáng kể. Ví dụ, sản xuất ra 540 tấn clinker từ 900 tấn vật liệu 

thô, có 4300 tấn khí thải được sinh ra trong đó có chứa 50 tấn bụi. 

- Công nghiệp nhiệt điện: tại các nhà máy nhiệt điện, để sản xuất ra điện cần phải đốt 

các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, diesel. Do đó, chất ô nhiễm không khí chính là bụi 

than, khí S02, CO. 

- Công nghiệp hóa chất và luyện kim màu: khí thải của hai dạng công nghiệp này đặc 

trưng không phải qua khối lượng chất thải mà qua tính chất độc hại của các chất chứa 

trong đó. Đó là các hơi axit, VOCs, florua, xyanua, v.v.v.. 

- Các lò đốt chất thải: đây là một biện pháp xử lý chất thải đô thị càng ngày càng 

được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh các ưu điểm của chúng, cũng cần phải nói rằng đầy là 

những nguồn ô nhiễm không khí đáng kể bởi tro, các chất khí như SO2, NO2, CO, HF. 

Ngoài ra còn phải kể đến các kim loại và chất độc chứa trong khí thải như Cu, Zn, Cr, As, 

Cd, Hg, Pb, đioxin,... và ô nhiễm đáng kể về mùi. 

2.2.2.2. Các nguồn ô nhiễm do giao thông 

Ô nhiễm không khí do giao thông vận tải, đặc biệt là ở các khu đô thị lớn cũng là 

những nguồn ô nhiễm đáng kể. Ở Mỹ, hơn một nửa lượng CO, hơn 1/3 lượng 

cacbuahydro và NOx phát sinh từ các nguồn giao thông. Ống xả từ các động cơ đốt xăng 

còn là những nguồn phát sinh chì quan trọng. Ngoài ra còn phải kể đến nguồn bụi thứ cấp 
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(bụi đất, đá) do các phương tiện giao thông vận tải thải ra. Tàu hoả, tàu thủy chạy bằng 

nhiên liệu đốt cũng thải ra các chất khí ô nhiễm. 

2.2.2.3. Nguồn ô nhiễm do ngành công nghiệp xây dựng 

Ngành công nghiệp xây dựng là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính. Tại Mỹ, 

ngành này là nguồn phát thải gần 4% các loại bụi lơ lửng và cũng là nguồn tạo ra ô nhiễm 

tiếng ồn nghiêm trọng. Mặc dù, các hoạt động xây dựng cũng tạo ra ô nhiễm đất, tuy 

nhiên những hoạt động này chủ yếu gây nên các vấn đề ô nhiễm không khí nước và tiếng 

ồn. 

Các hoạt động xây dựng tạo ra ô nhiễm không khí như: giải phóng mặt bằng, chạy các 

đầu máy diesel, đốt các chất độc hại... tất cả các công trường xây dựng đều gây ô nhiễm 

bụi ở mức cao và có thể chúng sẽ lan rộng trong thời gian dài. Bụi xây dựng thường là 

loại bụi PM10 - đây là loại bụi có đường kính nhỏ hơn 10 micromet, loại bụi này mắt 

thường không nhìn thấy được. Các nghiên cứu đã cho thấy bụi PM10 có thể thâm nhập 

sâu vào phổi và gây nên các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như các bệnh hen, viêm phế 

quản và ung thư.  

Một nguồn phát sinh PM10 trong xây dựng nữa là từ hoạt động của động cơ diesel, 

các động cơ xăng. Các hoạt động đốt động cơ diesel, xăng …sản sinh ra một dạng vật chất 

lơ lửng được gọi là bụi diesel (disesel particulate matter – DPM), bụi này chứa bồ hóng, 

sunfat, silicat... tất cả những chất này kết hợp với những chất ô nhiễm khác trong khí 

quyển sẽ là những nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe. Ngoài ra, sử dụng dầu diesel còn 

thải ra các chất như CO, cachua hydro, NOx, CO2. 

2.2.2.4. Các nguồn ô nhiễm do sinh hoạt của con người 

Lượng chất ô nhiễm do hoạt động của con người gây ra là rất nhỏ, nhưng rải rác các 

nơi, trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đó là các lò sưởi, bếp đun sử dụng 

nhiên liệu đốt như than, ga, khí tự nhiên. 

2.2.3. Những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe & môi trường  

2.2.3.1. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên sức khỏe 

Những nghiên cứu dịch tễ học cho thấy một hàm lượng lớn các chất ÔNKK góp phần 

vào hoặc gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Một nghiên cứu của trường Đại 

học Harvard cho thấy hàng năm có khoảng 60.000 người chết do các bệnh có liên quan 

đến ÔNKK dạng hạt bụi. Riêng tại nước Mỹ có tới 28 triệu người mắc các bệnh hô hấp 

mạn tính vẫn thường xuyên phải tiếp xúc với khói mù độc hại hằng ngày làm cho bệnh 

của họ càng trở nên trầm trọng hơn. Dưới đây là một số bệnh liên quan đến ÔNKK. 
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- Hen phế quản: hội chứng này có đặc điểm là viêm niêm mạc phế quản làm tăng 

phản ứng của phế quản với nhiều tác nhân kích thích, dẫn đến co thắt cơ trơn phế quản, 

mức độ co thắt phế quản thay đổi nhưng có thể tự hồi phục hoặc hồi phục sau khi dùng 

thuốc giãn phế quản. Bệnh hen hiện càng ngày trở thành một vấn đề y tế công cộng nổi 

cộm hiện nay. Các chất hạt và SO2 là những chất ỔNKK có liên quan tới mắc hen suyễn. 

Cũng như trên thế giới, bệnh hen khá thường gặp ở Việt Nam, tỷ lệ lưu hành khoảng 2 - 

6% dân số nói chung và khoảng 8 - 10% là trẻ em. 

- Viêm phế quản mãn tính: hay còn gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (chronic 

obstructive pulmonary disease). Viêm phế quản mãn tính là tình trạng tăng tiết dịch nhầy 

của niêm mạc phế quản gây ho và khạc đờm liên tục hoặc tái phát từng đợt khoảng 3 tuần, 

ít nhất là 3 tháng/năm và kéo dài ít nhất là 2 năm liền. Theo Laenec dường như có mối 

tương quan rất lớn giữa tỉ lệ tử vong do viêm phế quản mạn tính và nồng độ SO2 bởi vì 

SO2 có thể gây kích thích mũi họng và phế quản. Việc tiếp xúc nhiều lần với nồng độ cao 

SO2 có thể làm cho cơ thể tạo ra quá nhiều chất nhầy như là một chất bảo vệ. Viêm nhiễm 

phế quản mạn tính được Laenec mô tả năm 1826 và xếp vào nhóm bệnh phổi không đặc 

hiệu. 

- Khí phế thũng: bệnh khí phế thũng đặc trưng bởi việc làm yếu thành các túi phổi, 

những túi không khí nhỏ bé trong phổi. Khi bệnh phát triển, các túi khí này tăng về kích 

thước, giảm tính chất đàn hồi của nó, và thành các túi này bị phá hủy. Thở ngắn thở gấp là 

các dấu hiệu ban đầu của bệnh này, NO2 đuợc xác định là một trong những chất ÔNKK 

gây ra bệnh khí phế thũng. Các chất ÔNKK còn gây những ảnh hưởng cấp tính, thậm chí 

đôi khi dẫn đến tử vong như các chất hữu cơ bay hơi thường gây suy nhược, chóng mặt, 

say, sưng tấy mắt, co giật, ngạt, viêm phổi, v.v.v Hoặc chỉ một lượng CO nhỏ hít vào cơ 

thể cũng có thể tạo ra lượng COHb đáng kể và khi 70% hemoglobin trong máu bị chuvển 

thành COHb có khả năng gây chết người. Hoặc tiếp xúc với khí NO2 ở nồng độ khoảng 

5ppm sau một vài phút có thể ảnh hưởng xấu đến bộ máy hô hấp, ở nồng độ 15 -50 ppm 

sau một vài giờ sẽ gây nguy hiểm cho phổi, ở nồng độ 100 ppm có thể gây tử vong sau 

một vài phút. Khói quang hóa thường là các chất kích thích, gây ho, đau đầu và các bệnh 

đường hô hấp. 

 

2.2.3.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến môi trường 

- Hiệu ứng nhà kính: sự tăng lượng CO2 trong khí quyển do việc đốt cháy các nhiên 

liệu hóa thạch là nguyên nhân gây ra việc nóng lên của trái đất, hay còn gọi là “hiệu ứng 
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nhà kính”. Nhiệt độ bề mặt Trái đất được hình thành bởi sự cân bằng giữa năng lượng mặt 

trời chiếu xuống trái đất và năng lượng nhiệt của trái đất phát vào vũ trụ. Nếu cho rằng 

toàn bộ năng lượng mặt trời chiếu tới bị hấp thụ bởi bề mặt trái đất, ta có nhiệt độ trung 

bình bề mặt trái đất khoảng 278°K = 5°C, chênh lệch 10°C so nhiệt độ trung bình của bề 

mặt trái đất (15°C). Thực tế, khoảng 34% bức xạ mặt trời bị phản xạ lại vào vũ trụ bởi 

mây, các bề mặt nước, băng. Trong số 66% bị hấp thụ khoảng 42% làm nóng trái đất và 

khí qụyển, khoảng 23% làm bay hơi nước, l% tạo gió và khoảng 0,02 % được cây xanh 

hấp thụ. Khi đó, nhiệt độ bề mặt Trái đất theo phương trình cân bằng năng lượng chỉ có 

khoảng 254°K = -19°C. Sự chênh lệch 34oC này chính là kết quả của “hiệu ứng nhà kính” 

do các thành phần của khí quyển gây ra. Điều này có thể giải thích như sau: bức xạ mặt 

trời là bức xạ ngắn (0,4 - 0,8 nm), dễ dàng xuyên qua các lớp khí CO2, ôzôn và hơi nước 

chiếu xuống trái đất. Trong khi đó, bức xạ nhiệt do trái đất phát ra có bước sóng dài hơn 

(10 - 15 µm), không có khả năng xuyên qua lớp khí CO2, O3, hơi nước và bị hấp thu bởi 

khí quyển. Do đó, nhiệt độ khí quyển bao quanh trái đất tăng lên, dẫn đến việc gia tăng 

nhiệt độ Trái đất. Việc gia tăng lượng CO2 vào khí quyển trong những năm gần đây chính 

là nguyên nhân gây ra việc nóng lên của Trái đất. Nhiệt độ trung bình của Trái đất chỉ cần 

tăng 2°C cũng có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể về khí hậu và nhiều hậu quả khác 

(băng tan, lũ lụt v.v.v.v…) 

- Khói quang hóa (Photochemical smog): được tạo ra trong khí quyển do sự tương 

tác giữa ánh sáng mặt trời, cacbua hydro, và ôxi nitơ. Kết quả là ôzôn tích tụ lại và sinh 

ra một số chất ô nhiễm thứ cấp như formaldehyt, aldehyt, PAN (peroxy axetil nitrat). 

Các chất này thường là các chất kich thích, gây ho, đau đầu và các bệnh đường hô hấp. 

Chúng làm giảm quá trình sinh trưởng của cây, phá hoại tế bào lá và gây tổn thương 

nhiều loại cây. 

-    Mưa axit: được tạo ra do khí ôxit sulfua (khoảng 2/3), và khí ôxit nitơ (khoảng 

1/3). Những khí này dễ dàng hòa tan vào nước tạo thành axit sulfuric và axit nitric. Các 

giọt axit nhỏ bé được gió mang đi và theo mưa rơi xuống bề mặt trái đất, nước mưa có độ 

pH < 5,6 được coi là mưa axit, nhưng tác hại của nó đối với động, thực vật chỉ xuất hiện 

khi độ pH ≤ 4,5. Một khái niệm mới bao hàm tất cả các dạng mưa axit hiện đang được sử 

dụng trên thế giới đó là “lắng đọng axit”.  

      + Lắng đọng axit: được tạo thành trong điều kiện khí quyển bị ô nhiễm do sự phát thải 

quá mức các khí SO2, NOx từ các nguồn thải công nghiệp và có khả năng lan xa tới hàng 

trăm, hàng ngàn kilomet. Thuật ngữ “Lắng đọng axit" bao gồm hai hình thức lắng đọng 
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khô (dry deposition) và lắng đọng ướt (wet depostion): 

• Lắng đọng ướt: có thể thể hiện dưới nhiều dạng như mưa, tuyết, sương mù, hơi 

nước có tính axit (pH < 5,6) 

• Lắng đọng khô: bao gồm các dạng khí (gases), hạt bụi (particulate) và sol khí 

(aerosol) có tính axit. 

Ở các mức độ khác nhau, mưa axit làm hủy diệt rừng và mùa màng, gây ảnh hưởng 

xấu đến đối với con người và động vật, với các sinh vật sống dưới nước. Mưa axit còn 

ảnh hưởng xấu đến các công trình xây dựng, gây rỉ cầu cống, nhà cửa, tượng đài, v.v... 

- Sự nghịch đảo nhiệt: Ở tầng đối lưu, trong những điều kiện thông thường, thì càng 

lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm (Gradient nhiệt độ khoảng 0,98°C/100m). Trong 

trường hợp ngược lại, khi có tồn tại một lớp khí nóng hơn và nhẹ hơn ở phía trên, nhiệt độ 

không khí càng lên cao càng tăng, người ta gọi là hiện tượng nghịch đảo nhiệt. Hiện tượng 

này hay xảy ra ở những vùng thung lũng vào ban đêm. Vào buổi sáng ở mùa hè, hiện 

tượng này sẽ mất đi cùng với năng lượng mặt trời đốt nóng Trái đất. Nhưng vào mùa 

đông, đặc biệt những ngày có tuyết hoặc có điều kiện ngưng tụ hơi nước, hiện tượng này 

có thể kéo dài nhiều ngày. Hiện tượng nghịch đảo nhiệt ngăn cản việc hòa trộn khí quyển, 

khiến các chất ô nhiễm không khi không thoát lên được mà tích tụ lại dưới lớp khí đặc 

hơn. Nếu hiện tượng này kéo dài nhiều ngày, nồng độ chất ô nhiễm có thể lên tới mức độ 

khó chịu, thậm chí nguy hiểm, đặc biệt đối với những người có bệnh về đường hô hấp. 

Những thảm họa ở thung lũng Meuse (Bỉ), Luân đôn (Anh) chính là hậu quả do hiện 

tượng nghịch đào nhiêt gây ra. 

- Sự phá hủy tầng ô zôn: sau “hiệu ứng nhà kính” thì sự phá hủy tầng ôzôn do ô 

nhiễm không khí gây ra cũng là một trong những hậu quả mang tính toàn cầu. Ở bề mặt 

trái đất, ôzon là chất kích thích mắt và hệ thống hô hấp khá mạnh và là một thành phần 

chính của khói quang hóa. Ở lớp bình lưu (cách bề mặt trái đất 10-20 km), lớp không khí 

loãng có chứa 300 - 500 ppb O3. Ôzôn là thành phần duy nhất của khí quyển có khả năng 

hấp thụ một cách đáng kể bức xạ sóng ngắn < 0,28 µm. Nếu không có lớp Ôzôn này, một 

lượng khá lớn tia cực tím với bước sóng 0,2 - 0,28 µm có thể tới được Trái đất, gây ra 

những phản ứng hóa học với các bề mặt tiếp xúc, độc hại đối với con người, động vật và 

cây cối. Như vậy, ôzôn là một chất ô nhiễm độc hại ở bề mặt Trái đất nhưng lại là một tấm 

chắn tia cực tím hữu hiệu ở tầng bình lưu. Sự phá hủy tầng ôzôn chủ yếu gây ra do các 

nguyên tử clo, cơ chế được thể hiện ở hai phương trình sau: 

C1 + O3 -> CIO + O2 
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CIO + O3->Cl + 2O2 

Một nguyên tử Clo có thể chuyển 104 – 106 phân tử O3 thành phân tử Oxi thông 

thường. Clo được đưa vào khí quyển thông qua chất methylclorin - CH3Cl, sinh từ các quá 

trình sinh học ở biển. Khoảng 3% CH3CI đến được tầng ôzôn ở lớp bình lưu. Sự phá hủy 

ôzôn do CH3Cl gây ra được cân bằng với việc sinh ra O3. Việc sản xuất CFCS (các hợp 

chất có chứa clo, flo và cacbon, thường gọi là freon) dùng cho các tủ lạnh và các máy điều 

hòa không khí, đặc biệt máy điều hòa cho ô tô, là nguyên nhân chính gây ra sự phá hủy 

tầng ôzôn. 

Ngoài ra, khí NO sinh ra từ các máy bay ở độ cao lớn, khí N2O cũng góp phần phá hủy 

tầng ôzôn, nhưng với một tỷ lệ rất nhỏ so với CFCs vì một phân tử NO có khả năng phá 

hủy một phân tử O3. Cơ chế phá hủy O3 do NO như sau: 

NO + O3 -> NO2 + O2 

- Ảnh hưởng của “Mây Nâu Châu Á”: Trong những năm gần đây, các nhà khoa học 

đã phát hiện một lớp khí nhiễm đang bao phủ cả một miền rộng lớn ở Nam Á, và họ đã đặt 

tên là “Mây Nâu Châu Á”. Đây là một lớp khí dày khoảng 3 km, trải dài hàng ngàn 

kilômét suốt từ Tây Nam Afganistán đến Đông Năm Sri Lanka, bao phủ hầu hết Ấn Độ. 

Lớp khí này chứa đựng rất nhiều loại chất ô nhiễm như bụi, tro, muội than, một số loại khí 

gây axit và có thể lan tỏa xa hơn nữa, đến cả những miền Đông và Đông Nam Á. Lớp mây 

ô nhiễm dày đặc này đã ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất, giảm đi khoảng 

từ 10 đến 15%, làm lạnh đất và nước trên Trái đất nhưng lại làm nóng lên bầu khí quyển. 

Lớp mây này đã gây nên sự thay đổi khí hậu trong khu vực như gây mưa nhiều và lũ lụt ở 

Bangladesh, Nepal và đông bắc Ấn Độ, trong khi đó lại giảm đi khoảng 40% lượng mưa ở 

Pakistan, Afganistan, tây Trung Quốc và phía tây Trung Á, gây hạn hán một vùng rộng 

lớn. Lũ lụt, hạn hán, mưa axit và giảm ánh sáng mặt trời đã ảnh hưởng sâu sắc đến năng 

suất nông nghiệp. Đặc biệt “Mây Nâu Châu Á” làm gia tăng các bệnh đường hô hấp và có 

thể chính là nguyên nhân gây nên hàng ngàn trường hợp tử vong hàng năm do bệnh đường 

hô hấp tại khu vực. Một điều đáng lo ngại là sự ảnh hưởng có tính toàn cầu của “Mây Nâu 

Châu Á”. Theo dự đoán, “Mây Nâu Châu Á” chuyển nửa vòng Trái đất khoảng một tuần. 

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này, ngoài những nguyên nhân thường gây nên ô nhiễm 

không khí đã được biết đến là sản xuất công nghiệp, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, ở đây 

còn có những nguyên nhân khác nữa là sự cháy rừng, đốt rừng làm rẫy và hàng triệu các 

loại bếp lò kém hiệu qủa sử dụng để đun nấu và sưởi ấm. Các biện pháp để đối phó với 

hiện tượng này là cần phải có luật bảo vệ rừng, khai thác các nguồn nhiên liệu sạch để hạn 
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chế việc đốt nhiên liệu hóa thạch và đưa vào sử dụng các loại bếp lò cỏ hiệu quả hơn tại 

các nước đang phát triển. 

2.2.4. Một số chất gây ô nhiễm không khí & tác động lên sức khỏe con người  

- Ôxit sulfur (SO2): là một loại khí không màu, có vị hăng cay, có khả năng gây kích 

thích cơ quan hô hấp, mắt và các màng nhầy. SO2 có thể được tạo ra từ các nguồn từ tự 

nhiên như từ các vụ phun trào núi lửa hoặc từ các hoạt động của con người, đặc biệt là việc 

sử dụng các nhiên liệu hóa thạch trong giao thông, công nghiệp. Theo các nghiên cứu thực 

nghiệm, ở nồng độ 0,03 ppm SO2 sẽ gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Bắt đầu từ 

nồng độ 3 ppm, S02 có khả năng gây kích thích. SO2 vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc 

hòa tan vào nước bọt, rồi qua đường tiêu hóa vào máu. Khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt, 

S02 tạo ra axit. SO2 khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt axit lơ lửng, nếu kích thước nhỏ 

(2 - 3µm) sẽ vào tới phế nang hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. SO2 nhiễm độc qua da 

gây sự chuyển hóa làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải amin qua nước tiểu và kiềm 

qua nước bọt. Độc tính chung của SO2 thể hiện ở rối loạn chuyển hóa protein và đường, 

thiếu vitamin B và C, gây bệnh cho hệ thống tạo huyết và tạo ra methemoglobine làm tăng 

cường quá trình ôxi hóa Fe (III).  

- Ôxit các bon (CO2): CO2 gây khó thở và ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp. Với hàm 

lượng 5% CO có thể gây khó thở, nhức đầu, 10% CO2 gây nôn, ói, bất tỉnh. 

- Ôxit Nitơ (NOx): các khí NOx có nguồn gốc tự nhiên từ các hoạt động của núi lửa, vi 

khuẩn…& từ các hoạt động của con người có sử dụng các nhiên liệu hóa thạch hoặc từ các 

hoạt động khác không dùng tới các nhiên liệu hóa thạch như từ ngành công nghiệp hóa 

chất, sử dụng chất nổ, lò luyện kim hoặc từ ONKK trong nhà như hút thuốc lá hoặc các lò 

sưởi bằng dầu. Khí NO là khí không màu, cũng có một số ảnh hưởng nhất định đến sức 

khỏe con người, nhưng không đáng kể so với ảnh hưởng của khí NO2. Với nồng độ thường 

có trong không khí, NO không gây kích thích và không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con 

người. Trong khí quyển và trong các thiết bị công nghiệp, NO kết hợp với ôxi tạo ra NO2 ở 

nồng độ 50 ppm sau một vài giờ sẽ nguy hiểm cho phổi, tim và gan; ở nồng độ 100 ppm có 

thể gây tử vong sau một vài phút. Tiếp xúc lâu với nồng độ khí N02 khoảng 0,06 ppm sẽ 

gây trầm trọng thêm các bệnh về phổi.  

- Các hạt vật chất (particulate matter- PM): như bụi, soi khí, khói…gây ảnh hưởng 

đối với con người và động vật phụ thuộc vào tính chất hóa học và lý học của chúng. Chúng 

có thể gây kích thích và các bệnh về đường hô hấp, mắt, bệnh ngoài da. Ở những mức độ 

nhất định, chúng có thể làm nặng thêm các bệnh hô hấp mạn tính, hen, giảm chức năng 
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phổi và tăng nguy cơ ung thư phổi. Các thử nghiệm cho thấy phần lớn hạt bụi có kích 

thước  >10 µm bị giữ lại ở mũi và cổ họng. Các hạt có kích thước từ 5 - 10 µm bị giữ lại ở 

khí quản và cuống phổi. Các hạt có khả năng gây hại đến phổi có kích thuớc từ 0,5 – 5 µm. 

Các nhà vệ sinh y học thường quan tâm chủ yếu đến dải bụi hô hấp, có kích thuớc <3,5µm. 

Bụi có chứa hàm lượng SiO2 cao sẽ gây ra bệnh bụi phối silic, bụi sợi gây ra bệnh bụi phổi 

bông. Ngoài ra, trong khí thải có thể chứa một số kim loại nặng, trong quá trình phát tán và 

lắng đọng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho động, thực vật và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người. 

- Chì (Pb): từ hơn 2000 năm nay, người ta đã biết chì là một chất độc hại cho sức 

khỏe. Chì có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường thức ăn, nước và không khí. Các giới hạn 

cho phép về chì đều nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho trẻ em. Mục tiêu đề ra là phải giữ 

được lượng chì trong máu của trẻ thấp hơn 30 µg/dl. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy 

lượng chì 10 µg/dl cũng có thể gây ra ở bé sự suy giảm trí tuệ. Lượng chì trong máu vượt 

quá 80 µg/dl có thể gây ra cho trẻ mê sảng, ngất, thậm chí tử vong. 

- Các chất ô nhiễm không khí nguy hại (Hazardous Air Pollutants - HAPs): song 

song với những chất gây ô nhiễm không khí trên, còn một lượng lớn các chất ô nhiễm 

không khí ít thông dụng nhưng lại rất nguy hại đó là các chất hóa học được phát thải vào 

khí quyển từ rất nhiều ngành công nghiệp và sản xuất cũng như từ khí thải xe gắn máy. 

Đây là những hóa chất độc hại, có khả năng gây ung thư vì vậy chúng cần phải được quan 

tâm một cách đặc biệt. 

Trên đây là những ảnh hưởng cơ bản của các chất ONKK chính đến sức khỏe con 

người. Mức độ ảnh hưởng của nó phụ thuộc vào liều lượng của các chất ô nhiễm xâm 

nhập vào cơ thể. Liều lượng này được xác định như sau: 

Liều lượng (dose) = (Nồng độ chất ô nhiễm ở vùng nhỏ) x (thời gian)  

Để xác định được liều lượng nào được gọi là độc hại, người ta xây dựng mối quan 

hệ liều lượng - đáp ứng (dose - reponse) đối với từng chất ô nhiễm. Trong lĩnh vực 

ONKK và sức khỏe, người ta thường chú trọng đến những tiếp xúc dài hạn với những 

chất có nồng độ thấp và gây ra những ảnh hưởng mạn tính. Những tiếp xúc ngắn với 

nồng độ cao và gây những ảnh hưởng cấp tính chỉ có trong những sự cố công nghiệp 

hoặc sự cố ô nhiễm không khí khẩn cấp. 

2.2.5. Ô nhiễm không khí trong nhà & sức khỏe 
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2.2.5.1. Chất lượng không khí trong nhà  

Môi trường không khí trong nhà - nơi con người trực tiếp tiếp xúc, tiếp nhận và hô hấp 

với thời gian nhiều nhất. Môi trường ở trong nhà lại thường bị ô nhiễm nhiều hơn môi 

trường ngoài nhà. Các nguồn ô nhiễm trong nhà như ô nhiễm do đun than, dầu, tẩy rửa ... 

thường thải ra ô nhiễm bụi và các khí CO, CO2, NO2, SO2, ngoài ra còn gây ô nhiễm nhiệt 

và mùi. 

Trong các phòng đặt máy photocopy, khi máy hoạt động còn thải ra khí ozon. Trong 

nhà còn có các chất ô nhiễm khác thuộc dạng anđehyt do kết cấu bao che của nhà thải ra, 

như: ván ép, cót ép, gỗ dán, các đệm mút, bọt xốp, thảm nhựa, các loại keo dán và các loại 

vật liệu xây dựng khác, nhất là các cấu kiện xây dựng được sản xuất bằng phibro ximăng. 

Ngoài ra, trong nhà còn có các chất hữu cơ bay hơi từ các sản phẩm tẩy rửa dân dụng, một 

số chất ô nhiễm khác như khói thuốc lá, khí radon,... Nếu như các khí ô nhiễm này thải ra 

ở môi trường ngoài nhà thoáng đãng thì không thành vấn đề, nhưng chúng thải ra ở trong 

phòng chật hẹp thì sẽ gây ô nhiễm không khí trong phòng, nhiều khi vượt qua giới hạn cho 

phép và gây tác hại đối với sức khỏe con người. 

Cần đặc biệt chú ý đến ô nhiễm khói thuốc lá và khí phóng xạ radon, bởi vì chúng có 

tác hại rất lớn đến sức khỏe con người. Ví dụ như ở Mỹ mỗi năm có khoảng nửa triệu 

người chết do nguyên nhân hút thuốc lá và khoảng 20 nghìn người chết do nguyên nhân 

trong môi trường sống có nồng độ khí radon lớn. Bụi tàn thuốc lá có kích thích rất nhỏ, 

đường kính trung bình chỉ khoảng 0,2 µm , nên nó xâm nhập vào đường hô hấp rất sâu, 

vào tận phổi, trong hơi thuốc lá có chứa nhiều chất độc hại. 

2.2.5.2. Trao đổi không khí trong & ngoài nhà 

Thông thường khi không khí trong nhà bị ô nhiễm hơn không khí ở ngoài nhà thì 

người ta sẽ tiến hành trao đổi không khí giữa trong nhà và không khí ngoài nhà bằng 3 

cách: điều hòa không khí, thông gió nhân tạo (máy quạt) và thông gió tự nhiên. Khi dùng 

máy điều hòa không khí (lọc bụi, lọc khí độc hại, làm mát, sưởi ấm, giảm ẩm không 

khí,...) thì môi trường không khí trong nhà đạt được trong sạch, nhưng nếu lượng không 

khí trao đổi giữa trong nhà và ngoài nhà nhỏ, thành phần không khí “tươi” vào nhà thì các 

ion hoạt tính của không khí tự nhiên sẽ vào nhà ít. Do đó con người sống và làm việc 

trong các phòng điều hòa như vậy thường hay bị mệt mỏi. Thông gió nhân tạo là dùng 

quạt đẩy hay hút, thúc đẩy không khí trao đổi giữa trong và ngoài nhà bằng hệ thống 

thường hay qua hệ thống đường ống thông gió chuyên dụng. Còn thông gió tự nhiên là lợi 

dụng chênh lệch áp lực gió và áp lực nhiệt giữa trong nhà và ngoài nhà để tạo ra không khí 
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trong nhà lưu thông với ngoài nhà. Chênh lệch áp lực gió thường tạo ra không khí lưu 

thông theo chiều ngang, còn áp lực nhiệt thì tạo ra không khí lưu thông theo chiều đứng. 

Bảng 1. Chất ô nhiễm, nguồn thải trong nhà, các giới hạn cho phep 

Chất ô nhiễm và nguồn thải trong nhà Nồng độ trung bình không nên vượt quá 

1. Bụi sợi amiăng và các sol khí amiăng: 

phát thải từ các vách ngăn, trần, mái 

bằng tấm amiăng, vật liệu cách nhiệt, hút 

âm thanh và các trang trí được sản xuất 

từ sợi amiăng. 

2. Cacbon oxit (CO): bếp gas, bếp dầu, 

bếp than, lò đốt củi, kho gas, hút thuốc. 

3. Các khí thuộc dạng anđehyt: phát thải 

từ ván ép, cót ép, gỗ dán, thảm nhựa, đệm 

mút bọt xốp, vật liệu cách nhiệt, hút âm và 

một số cấu kiện vật liệu xây dựng khác. 

4. Bụi hô hấp: các nguồn thải là hút 

thuốc, máy hút bụi thải, bếp đun rơm rạ, 

củi, lò sưởi. 

5. Nitơ oxit (NO): bếp gas và bếp dầu, lò 

gas. 

6. Ozon (O3): phòng máy photocoppy, 

máy làm sạch không khí bằng tĩnh điện. 

7. Radon và họ khí radon: phát tán từ mặt 

đất, nước ngầm và vật liệu cấu kiện xây 

dựng. 

8. Sulfơr (SO2): bếp dầu, bếp than 

9. Chất hữu cơ bay hơi: phòng bếp, phòng 

hút thuốc, xịt khử mùi của phòng, các xịt 

2 sợi amiăng/ml không khí, đối với sợi dài 

hơn 5 mµ . 

 

 

Trung bình 8 giờ: 10 mg/m3, trung bình 1 

giờ: 40mg/m3. 

120 3m/gµ  

 

 

Trung bình năm: 55 – 110 µg/m3 , trung 

bình 24 giờ: 150 - 350 µg/m3. 

Trung bình năm: 100 µg/m3, một lần trong 

năm: 235 µg/m3/h. 

 

Mức quanh năm: 0,01pCi/l 

 

Trung bình 24 giờ: 365 3m/gµ  

 

Chưa có số liệu qui định. 
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Chất ô nhiễm và nguồn thải trong nhà Nồng độ trung bình không nên vượt quá 

thơm phòng, sơn vecni, dung môi, dán 

vải, dán đồ gia dụng, dán thảm sàn, gara 

xe máy, ôtô,... 

10. Vi sinh vật: nguời, động vật nuôi.... 

 

 

Chưa có số liệu qui định. 

 

Khi lọc, làm sạch và sưởi ấm hay làm mát không khí trong phòng bằng hệ thống máy 

điều hòa không khí thì sẽ tiêu hao một năng lượng lớn. Đặc biệt trong nhà, cửa thông 

thường có nhiều khe hở rò rỉ không khí qua cửa sổ, cửa đi hoặc kết cấu bao che có khả 

năng cách nhiệt kém thì năng lượng tiêu hao ngày càng nhiều.  

Việc lãng phí năng lượng và lãng phí vật liệu xây dựng (như xi măng, gạch, thép..) sẽ 

làm tăng nhu cầu năng lượng của xã hội (cần phải sản xuất điện, ximăng, vật liệu xây 

dựng nhiều hơn), phải đốt nhiên liệu nhiều hơn, do đó sẽ làm tăng nguồn thải công nghiệp 

gây ô nhiễm môi trường 

2.2.5.3. Ô nhiễm radon 

Một trong những chất ô nhiễm phóng xạ trong nhà cần quan tâm là khí radon. Khí 

radon và phóng xạ của nó là nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi, theo nghiên cứu ở Mỹ 

mỗi năm có khoảng 5.000 - 20.000 người bị chết vì ung thư phổi bởi phóng xạ radon. 

Radon 222 là khí phóng xạ, với nửa thời gian sống của nó là 3,8 ngày, nó là một phần 

tự phân hủy tự nhiên của urani (U) và chì. Radon là một chất khí trơ về mặt hóa học tồn tại 

trong thời gian rất ngắn, nó là sản phẩm của poloni (Po), chì và bitmutua (bitmut (Bi) - 

hóa chất dùng trong thuốc tẩy), nó bám chặt vào các hạt bụi li ti, theo đường hô hấp vào 

phổi và ở lại trong phổi, gây ra bệnh ung thư phổi. 

Khí radon có thể được phát thải từ vật liệu xây dựng như gạch, ngói, bêtông, nó còn 

do nguồn nước ngầm phát thải ra, hoặc phát thải từ các trận mưa rào. Nước máy không 

phát thải ra khí radon, khí radon cũng được thải ra trong quá trình đốt gas. Đặc biệt là đất 

và sỏi đá có chứa radium sẽ phát thải khí radon lớn nhất. Gạch có chứa radon và nền đất 

thẩm thấu nước mạnh là nguồn chính gây ra nồng độ radon lớn ở trong phòng. Hệ số phát 

thải radon từ nền nhà biến thiên trong khoảng rất rộng từ 0,1pCi/m2.s đến 100pCi/m2.s 

hoặc cao hơn nữa. 

Cục Bảo vệ môi trường Mỹ đã cảnh báo riêng sự ô nhiễm radon rất phổ biến ở mọi 

vùng địa lý, vì tuy lượng rất nhỏ song uran có trong hầu hết các loại đất đá, khi phóng xạ 
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phát ra radon, phân tán trên mặt đất và thâm nhập vào không gian nội thất qua các vết nứt 

nẻ, thậm chí qua bê tông, gạch đá. Theo điều tra của Mỹ, 90% lượng radon có trong không 

gian nội thất là bốc ra từ đất, còn lại là do nước giếng, khí thiên nhiên và vật liệu xây 

dựng. Nồng độ radon trong các cao ốc đều cao. Do hiện tượng chênh lệnh áp suất, radon 

bị "hút" lên trên từ các vết nứt, sàn nhà. Cũng do chênh lệnh áp suất giữa trong nhà và 

ngoài trời, ở xứ lạnh, radon từ ngoài thâm nhập vào trong nhà. Nếu nồng độ radon tích luỹ 

dần trong nội thất lên tới 200 picoCuri/lít thì người sống trong nhà có nguy cơ ung thư 

phổi không kém người hút 4 bao thuốc lá mỗi ngày. Người nghiện thuốc lá tiếp xúc 

thường xuyên với không gian nội thất chứa radon thì mức nguy hiểm càng tăng. Người 

sống ở tầng trệt phải chịu đựng phóng xạ của radon cao hơn các tầng trên vì nồng độ 

radon giảm theo chiều cao. 

2.2.5.4. Các tác nhân gây ô nhiễm khác 

Vào những năm 70, amiăng được coi như vật liệu lý t-ưởíng của ngành xây dựng. Là 

khoáng sản dạng sợi, chịu nhiệt, cách nhiệt, cách âm tốt, tính năng cơ lý cao, không chịu 

tác động của các hoá chất thông thường, amiăng được dùng làm tấm lợp (fibroximăng), 

tấm lát sàn vinyl, trộn vữa trát tường, tấm cách âm, vách ngăn, lớp tường cách nhiệt, lớp 

bảo ôn (cho ống dẫn nước nóng, lót sau tường hoặc sau lớp trần ở các nước xứ lạnh). 

Trong quá trình sử dụng, sợi amiăng dễ bị gãy vụn thành những đoạn sợi rất nhỏ, phát tán 

trong không khí, thâm nhập vào phổi. Tại đây, chúng cứ tích tụ lại hoặc có thể theo máu đi 

đến các cơ quan khác. Tuỳ mức độ nhiễm, amiăng - được xếp vào chất gây ung thư loại 1 

- gây ung thư phổi, ung thư trung biểu mô, thực quản, khí quản, vòm họng, dạ dày, ruột và 

thận. 

Cùng vào thời gian phát hiện ô nhiễm amiăng trong nội thất, người ta thấy formaldehit 

cũng là chất ô nhiễm phổ biến. Cũng giống như amiăng, formadehit được dùng nhiều 

trong các sản phẩm xây dựng và sinh hoạt, như ván sàn, panel, đồ gỗ (bàn, ghế, tủ, 

giươìng...), đóng từ gỗ nhân tạo, ván ép, các tấm cách nhiệt, cách âm xốp (ure-

formaldehit). Từ những vật dụng này, dưới tác dụng của độ ẩm và sự lão hoá, formadehit 

bị bay hơi vào không gian nội thất, thường ở mức có thể xác định. Nếu nhiệt độ tăng 6-

8oC thì nồng độ formaldehit tăng gấp đôi, độ ẩm tương đối tăng 30-70% thì nồng độ 

formaldehit tăng 40%. Khả năng chịu tác động của formaldehit tuỳ thuộc vào sự nhạy cảm 

của từng người, song đa số có cảm giác cay mắt, rát họng khi nồng độ formaldehit từ 0,1 

ppm đến 3 ppm. Nếu tiếp xúc liên tục với formaldehit từ 2 ppm trở lên thì viêm mạc mũi 

bị phá huỷ, giảm khả năng thanh lọc các chất bẩn và vi khuẩn của hệ hô hấp, dẫn tới các 
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bệnh của đươìng hô hấp. Về tác động cấp tính (ở các toà nhà mới làm hoặc trang bị nhiều 

đồ đạc bằng gỗ ép), formaldehit gây khó thở, đau đầu, mệt mỏi, chức năng phổi giảm. Có 

công trình nghiên cứu cho rằng ở nồng độ từ 0,1 ppm đến 3 ppm formaldehit và tiếp xúc 

thường xuyên sẽ xuất hiện ung thư miệng và vòm họng. 

Các hoá chất gia dụng bao gồm sơn, keo dán, chất chống thấm, chất bả tường, xi đánh 

bóng đồ gỗ, các chất tẩy giặt quần áo (giặt khô), thuốc sát trùng trong nhà (trừ muỗi, gián, 

kiến, chống mối mọt cho đồ gỗ), chất khử mùi trong toa-lét... đều chứa các hoá chất hữu 

cơ, gọi chung là chất hữu cơ bay hơi VOC (Volatile organic compounds). Trong quá trình 

sử dụng, trong số này có nhiều chất rất độc hại. Những phương pháp phân tích chính xác 

cho thấy môi trường nội thất chứa tới 350 loại VOC, với nồng độ cao hơn nồng độ của 

chúng ở ngoài trời từ 5 đến 10 lần. Nói chung, VOC là những chất hoà tan mô và dễ dàng 

bị hấp thu qua phổi. Theo máu, vào não chúng làm suy giảm hệ thần kinh trung ương, gây 

mệt mỏi, uể oải và cảm giác khó chịu. Song nguy hiểm hơn cả là hoạt chất trong thuốc sát 

trùng gia dụng. Ở Mỹ, 90% số gia đình dùng các loại này để diệt chuột, gián, bọ mạt và 

côn trùng trong nhà cũng như trừ sâu bọ cho hoa, cây cảnh. Các hoạt chất nếu dùng không 

đúng liều lượng sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ung thư, quái thai, đột biến và nhiều bệnh 

thần kinh. Những tấm thảm trải nhà hoặc treo tường cũng là nguồn phát tán VOC vào 

không gian nội thất. 

Bất cứ gia đình nào cũng phải đun nấu & sử dụng các nhiên liệu khác nhau. Ở nông 

thôn đun rơm rạ, củi, cành lá, ở thành phố đun than, dầu, gas ...trong quá trình cháy của 

những nhiên liệu ấy, nhiều chất ô nhiễm sinh ra. Việc đun nấu bằng bếp gas trở thành 

nguồn phát sinh ra khí CO2, CO, NO2, NO, các andehit, các hạt lơ lửng dạng acrosol và 

các chất hữu cơ bay hơi khác. Khi thiết kế nhà bếp, người ta ít chú ý đến vấn đề hút khí 

thải, do vậy, chúng bị lưu lại trong nhà. Các nghiên cứu cho thấy, nồng độ CO khi đun 

thường ở mức 10 đến 40 ppm, kéo dài trong 15 - 30 phút, ngưỡng NO2 thường đạt tới mức 

giới hạn của tiêu chuẩn môi trường. Đun nấu bằng dầu hoả, ngưỡng SO2 thoát ra khá cao, 

nếu vượt quá 1 ppm gây co khí quản đối với người mắc bệnh hen xuyễn. Còn ở nông thôn, 

việc đun nấu bằng rơm rạ, cành, lá khô, củi, thân cây công nghiệp... Sinh khối này khi 

cháy tạo ra một lượng đáng kể các chất gây ô nhiễm, chủ yếu là các hạt acrosol (trong 

khói), kích thươïc dưới 10 mm trong đó chứa những hydrocacbon đa nhân, các phenol... 

đều có khả năng gây ung thư nếu bị tích tụ trong cơ thể. Một nghiên cứu ở Ấn Độ cho 

thấy, phụ nữ nấu nướng 3 giờ liền trong bếp đun bằng củi và thông gió kém có hại tương 

đương với hút 20 bao thuốc lá trong 1 ngày. 
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2.2.5.5. Ô nhiễm nội thất do bọ nhà 

Bọ nhà - một loại dị nguyên thường có trong nhà - nguyên nhân chính (trên 70%) gây 

viêm mũi dị ứng và đường hô hấp quanh năm. Các loại bọ này cư trú ở đệm giường, chăn, 

màn, thảm, đệm ghế, rèm cửa, góc nhà tích trữ bụi. Một loại bọ nhà khác cư trú trong rơm, 

rạ, thóc, lông thú vật như chó, mèo, chim cảnh và cồn trùng gián, rết. Bọ thường có trong 

chăn, đệm, thảm trải nhà, đặc biệt là đệm vì các loại bọ này sống bằng vảy bong của da 

người. Thời gian gây bệnh cho người thường là khi đi ngủ, khi vào thư viện. 

Dị nguyên bọ nhà có cả trong loại bọ nhà sống và chết, nhất là trong phân của chúng. 

Các viên phân của bọ nhà cực nhỏ có thể bay lơ lửng trong không khí.  Đặc điểm sinh thái 

của bọ nhà phù hợp với khí hậu, thời tiết, điều kiện môi trường nhà ở của Việt Nam. Mùa 

sinh sản của chúng vào tháng 10, 11, 12, nhất là trong các ngôi nhà ẩm thấp bỗng nhiên 

được sưởi ấm làm bụi khô bay tung lên.  

Thời gian sống trung bình của bọ nhà là 3 tháng, trong thời gian đó con cái đẻ trứng 1-

2 lần, mỗi lần 20-40 trứng. Mỗi khi có tình huống, chúng di chuyển nhanh và bám chặt 

vào các sợi vải để tránh tác động của ánh sáng, nhiệt độ cao và máy hút bụi. Do vậy để 

hạn chế tình trạng này chỉ còn cách vệ sinh chăn màn, đệm thường xuyên. Môi trường nhà 

ở phải luôn thoáng và sạch. Mỗi khi làm vệ sinh, tuyệt đối không được đập, rũ hoặc quét 

mạnh làm tung bụi nhà, khuấy động các dị nguyên bay lơ lửng trong không khí dễ gây 

viêm mũi, viêm đường hô hấp. Với những nhà thường dùng thảm trải hay có nhiều nệm 

giường cần mua máy hút bụi, hay các túi chống bọ. Người dân vùng nông thôn cần phải 

giữ cho môi trường nhà ở luôn thoáng và sạch, thay giặt chăn màn thường xuyên, quần áo, 

chăn màn nên xếp vào rương, tủ; làm chuồng gia súc, gia cầm xa nhà... 

2.3. Ô nhiễm nước & những ảnh hưởng lên sức khỏe - môi trường  

2.3.1. Khái niệm  

Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước, có hại cho hoạt động 

sống bình thường của con người và sinh vật bởi sự có mặt của một hay nhiều hóa chất lạ 

vượt quá ngưỡng chịu đựng của sinh vật.  

Hiến chương Châu Âu về nước đã định nghĩa ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung 

do con người đối với chất lượng nước làm ô nhiễm nước và gây nguy hiểm cho con người, 

cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi, giải trí, đối với động vật nuôi và các loài 

hoang dại. Nguồn gốc gây ô nhiễm nước có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo. 
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 Nguồn gốc tự nhiên của ô nhiễm nước là do mưa, tuyết tan, gió bão, lũ lụt. Các tác 

nhân trên đưa vào môi trường nước chất thải bẩn, các sinh vật và vi sinh vật có hại, kể cả 

xác chết của chúng. 

 Nguồn gốc nhân tạo của ô nhiễm nước là do xả nước thải sinh hoạt, công nghiệp, 

giao thông vận tải, thuốc trừ sâu diệt cỏ và phân bón nông nghiệp....vào môi trường nước 

 Căn cứ vào các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân ra các loại ô nhiễm nước: ô 

nhiễm vô cơ, hữu cơ, ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm sinh học, ô nhiễm bởi các tác nhân vật lý 

 Theo vị trí không gian, người ta phân biệt: ô nhiễm sông, ô nhiễm hồ, ô nhiễm biển, 

ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước ngầm. 

- Nguồn gây ô nhiễm: 

+ Nguồn điểm: là các nguồn gây ô nhiễm có thể xác định được vị trí, kích thước, 

bản chất, lưu lượng phóng thải tác nhân gây ô nhiễm. Các cống xả nước thải là ví dụ điển 

hình của nguồn thải này.  

           + Nguồn không điểm: là các nguồn gây ô nhiễm không có điểm cố định, không xác 

định được vị trí, bản chất, lưu lượng tác nhân gây ô nhiễm. Thí dụ nước mưa chảy tràn qua 

đồng ruộng, đường phố, đổ vào sông rạch gây ô nhiễm nước.  

Một cách tổng quát, có thể định nghĩa ô nhiễm nước như sau: “Nước bị coi là ô 

nhiễm khi thành phần của nước bị thay đổi, hoặc bị hủy hoại làm cho không thể thể sử 

dụng nước cho mọi hoạt động của con người và sinh vật”. Một khi, nguồn nước bị ô nhiễm, 

thành phần và bản chất của nguồn nước sẽ thay đổi, biến dạng theo các hướng: 

- Thay đổi tính chất lý học (màu, mùi, vị, pH...) 

- Thay đổi thành phần hóa học (tăng hàm lượng các hợp chất hữu cơ, các chất vô cơ, 

các hợp chất độc...) 

- Thay đổi hệ vi sinh vật có trong nước (làm tăng hoặc giảm số lượng vi sinh vật hoại 

sinh, vi khuẩn và virus gây bệnh...) hoặc xuất hiện trong nước các loại sinh vật mà 

trước đây không có trong nguồn nước. 

2.3.2. Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước  

Nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn do nhiều chất bẩn khác nhau. Người ta thường 

phân định ra những nguyên nhân như sau:   

2.3.2.1. Ô nhiễm nước do nước thải khu dân cư 

        Nước thải từ hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, trường học, cơ quan, chứa các chất 

thải trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con người được gọi chung là nước thải sinh 

hoạt, nước thải từ khu dân cư hoặc nước thải vệ sinh. 
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Bảng 2. Thống kê một số thành phần cơ bản trong nước thải đô thị 

Thành phần Nguồn thải Ảnh hưởng trong nước 

Các chất tiêu thụ oxi Hầu hết các chất hữu cơ Tiêu thụ oxi hòa tan 

Các chất hữu cơ ít khả năng 

phân hủy sinh học 

Chất thải công nghiệp, sản 

phẩm sinh hoạt 

Độc hại cho thủy sinh vật 

Vi sinh vật Chất thải của con người Gây bệnh cho người 

Các chất tẩy rửa Các chất tẩy rửa sinh hoạt Độc hại cho thuỷ sinh vật 

Phosphat Các chất tẩy rửa Gây phú dưỡng 

Dầu mỡ Chất thải sinh hoạt Độc hại cho thuỷ sinh vật 

Các chất vô cơ Chất thải sinh hoạt Tăng độ muối trong nước 

Các kim loại nặng Chất công nghiệp Độc hại trong nước 

Các hợp chất càng cua Một số chất tẩy rửa, chất thải 

công nghiệp 

Vận chuyển và hòa tan 

các ion kim loại nặng 

Các chất thải rắn Mọi nguồn thải Độc hại cho thủy sinh vật 

 

Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là trong đó có hàm lượng cao của các chất 

hữu cơ không bền vững, dễ bị phân hủy sinh học (như cacbonhydrat, protein, mỡ), chất 

dinh dưỡng (phôtpho, nitơ), chất rắn và vi sinh vật. 

Một đặc điểm quan trọng khác của nước thải sinh hoạt là không phải chỉ có các 

chất hữu cơ dễ phân hủy do vi sinh vật để tạo ra khí cacbonic và nước mà còn có các chất 

khó phân hủy tạo ra trong quá trình xử lý. Khi nước thải sinh hoạt chưa xử lý đưa vào 

kênh, rạch, sông, hồ, biển sẽ gây ô nhiễm nguồn nước với các biểu hiện chính là: 

- Gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, độ đục, màu. 

- Gia tăng hàm lượng chất hữu cơ, dẫn tới sự phú dưỡng hóa, tạo ra sự bùng nổ rong, tảo, 

dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực cho phát triển thủy sản, cấp nước sinh hoạt, du lịch và cảnh quan. 

- Gia tăng vi sinh vật, đặc biệt là vi sinh vật gây bệnh (tả, lỵ, thương hàn...) dẫn đến ảnh 

hưởng sức khỏe cộng đồng. 

2.3.2.2. Ô nhiễm nước do nước thải công nghiệp 

 Nước thải công nghiệp là nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, giao thông vận tải. Nước thải công nghiệp không có đặc điểm chung mà phụ 

thuộc vào đặc điểm của từng ngành sản xuất. 

2.3.2.3. Ô nhiễm nước do nước chảy tràn mặt đất 
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 Nước chảy tràn từ mặt đất do nước mưa hoặc do nước thoát từ đồng ruộng là nguồn 

gây ô nhiễm nước sông, hồ. Nước rửa trôi qua đồng ruộng có thể cuốn theo chất rắn (rác), 

hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón. Nước rửa trôi qua khu dân cư, đường phố, cơ sở sản 

xuất công nghiệp có thể làm ô nhiễm nguồn nước do chất rắn, dầu mỡ, hóa chất vi trùng.. 

Quá trình tự làm sạch của nước là các quá trình phân hủy, tách và lắng đọng các 

chất trong nước xảy ra trong điều kiện tự nhiên. Quá trình này có thể phân ra hai nhóm:  

+ Quá trình vật lý như hấp phụ, keo tụ, lắng, phân ly, tách các chất ô nhiễm ra khỏi 

nước.  

+ Quá trình hóa học sinh học gồm các phản ứng thủy phân, oxy hóa khử, polyme 

hóa nhờ có men hoặc vi khuẩn xúc tác làm cho chất ô nhiễm trở nên ít độc hoặc không 

độc.  

Quá trình tự làm sạch nước tự nhiên diễn ra dễ dàng và nhanh chóng ở dòng sông, 

dòng chảy; còn ở hồ tĩnh lặng chậm chạp hơn. Hơn nữa dưới tác dụng của bức xạ mặt trời 

quá trình quang hợp tăng làm tiêu thụ nhiều CO2 hơn, sinh lượng oxy nhiều hơn giúp làm 

sạch nước tự nhiên tốt hơn . 

Khi cân bằng động làm sạch tự nhiên bị phá vỡ, chất ô nhiễm quá lớn, cần sử dụng 

làm sạch nhân tạo. Kỹ thuật xử lý nước phục vụ cho trường hợp này. 

 

2.3.3. Những hậu quả do nguồn nước bị ô nhiễm 

2.3.3.1. Các chất gây ô nhiễm nước là các tác nhân vật lý, hóa học  

 Các hạt chất rắn: Các hạt lơ lửng trong nước bao gồm nhiều loại hợp chất hữu cơ 

và vô cơ. Một vài chất, do kích thước nhỏ, nên lơ lửng trong cột nước và tạo ra độ đục cho 

nguồn nước, một số chất khác ở dạng hạt lớn hơn lại chìm xuống đáy tồn tại ở dạng trầm 

tích đáy. Các hạt lơ lửng trong nước có nguồn gốc đầu tiên là từ hiện tượng xói mòn đất, 

từ các dòng nước mưa chảy tràn qua đô thị, qua các vùng đất nông nghiệp và các khu vực 

xây dựng. Cùng với các quá trình xói mòn tự nhiên, các hoạt động như phá hủy các thảm 

cây xanh, tăng cường các hoạt động nông nghiệp trên các vùng đất dốc, gia tăng các bề 

mặt không thấm nước đã gây ra hiện tượng xói mòn quá mức tạo ra một lượng trầm tích 

lớn lắng tụ hoặc lơ lửng trong các dòng sông. Các hạt lơ lửng gây ra rất nhiều tác hại cho 

sức khỏe con người, bởi vì chúng có thể giúp chuyển tải các vi sinh vật gây bệnh vào 

nguồn nước và đóng vai trò chuyển tải các chất độc, chất dinh dưỡng cũng như kim loại 

nặng vào nước. Do sự gia tăng các hạt lơ lửng trong nước làm giảm cường độ ánh sáng 

khuyếch tán trong nước, các hệ sinh thái thủy vực bị ảnh hưởng mạnh. Việc thiếu ánh sáng 
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không những làm giảm giá trị thẩm mỹ của các nguồn nước mà còn làm cho các loài thực 

vật thủy sinh không thể phát triển được. Ngoài ra do sự tích tụ quá nhiều các hạt trầm tích 

nên các đặc điểm thủy văn của các nguồn nước cũng bị thay đổi, thường dẫn đến giảm thể 

tích chứa của hồ nước. 

 Ô nhiễm nhiệt: Do nhiều hoạt động trên lưu vực dẫn đến nhiệt độ biên của các dòng 

nước tăng lên bất thường. Khi nhiệt độ biên tăng lên 30C có thể gây ra nhiều tác động cho 

các hệ sinh thái thủy vực. Các dòng nước nóng đổ vào các nguồn nước thường là từ các 

nhà máy nhiệt điện, các cơ sở công nghiệp và phổ biến hơn cả là các dòng nước mưa có 

nhiệt độ cao. Thêm vào đó do các hoạt động trong quá trình đô thị hóa càng làm gia tăng 

các dòng nước nóng tự nhiên. Khi nhiệt độ của nước cao hơn bình thường, các kim loại 

như đồng, cadmi được tích lũy trong các thủy sinh vật tăng lên gấp đôi. Hơn nữa các ảnh 

hưởng trực tiếp của việc gia tăng nhiệt độ lên hệ thống sinh vật thủy sinh còn đẩy mạnh 

quá trình tích tụ sinh học các kim loại độc trong chuỗi thức ăn. Do ảnh hưởng của ô nhiễm 

nhiệt số lượng fecal coliorm sẽ tăng từ 100 lên 1000 các thể trong trầm tích đáy. Một vài 

loại vi khuẩn và tảo lại phát triển rất mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao này, dẫn đến chi 

phí về khử trùng tăng lên. Ngoài ra chúng còn kéo theo nhiều rắc rối khác liên quan đến sự 

xuất hiện mùi, vị khó chụi, nước có màu sẫm hơn, thay đổi pH, phóng thải các chất độc và 

giảm lượng oxi hòa tan 

 Các hợp chất hữu cơ: Hóa chất hữu cơ bao gồm các loại thuốc bảo vệ thực vật 

(thuốc trừ sâu, diệt côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ dại và diệt chuột), các chất tẩy dầu mỡ, các 

dung môi hữu cơ và nhiều hợp chất sử dụng trong công nghiệp nhựa, các hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi như benzen, xăng dầu. Một vài hợp chất hữu cơ trong số đó có thể kết hợp với 

các hóa chất khử trùng, tẩy uế, thí dụ THM (trihalogen methan). Các tác động lên sức 

khỏe tùy thuộc hoàn toàn vào tính chất các hợp chất hữu cơ và liều lượng con người hấp 

thu vào. Một vài loại thuốc trừ sâu và dung môi hữu cơ có thể gây ung thư, một số khác lại 

gây tác hại đến các cơ quan nội tạng của con người gây đột biến gen. Có một số loài tảo 

lam có khả năng quang hợp tạo ra độc tố cyanua (cyanotoxin), khi các tế bào tảo chết, 

chúng bị phân hủy và phóng thải các cyanua vào nước. Các căn bệnh do nhiễm các chất 

độc này thường là các bệnh về gan, rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, dị ứng ngoài da do 

tiếp xúc nước như các hoạt động vui chơi giải trí. Các báo cáo về sức khỏe cộng đồng 

trong khoảng 60 năm trở lại đây cho bết rằng không có trường hợp tử vong nào nhưng có 

mối quan hệ giữa các bệnh đường ruột, ngộ độc với hiện tượng tảo nở hoa tạo ra độc tố 

trong nguồn nước là rất chặt chẽ. 
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 Hóa chất bảo vệ thực vật: đó là những chất độc có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp 

hóa học, được dùng để  phòng trừ sinh vật có hại cho cây trồng và nông sản với các tên gọi 

khác nhau là thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, v.v...Có thể chia thuốc bảo vệ thực 

vật thành ba nhóm cơ bản: 

+ Nhóm Clo hữu cơ, gồm các hợp chất hóa học chứa gốc Cl rất bền vững trong môi 

trường tự nhiên, với thời gian phân hủy dài. Thuộc về nhóm này có Aldrin, Diedrin, DDT, 

Heptachlor, Lindane, Endrin, v.v... 

+ Nhóm lân hữu cơ: bao gồm hai hợp chất là Parathion và Malathion. Nhóm này có 

thời gian phân hủy ngắn so với nhóm clo hữu cơ, nhưng thường có độ độc cao đối với 

người và động vật 

+ Nhóm cacbamat: gồm các hóa chất ít bền vững trong môi trường, nhưng cũng rất 

độc đối với người và động vật. Đại diện cho nhóm này là các hợp chất gốc cacbamat như 

Sevi, Puradan, Basa, Mipcin. Chúng có tác động trực tiếp vào men cholinesterase của hệ 

thần kinh côn trùng 

Trong sản xuất nông nghiệp chỉ có một phần thuốc bảo vệ thực vật tác động trực 

tiếp tới sâu bệnh. Phần còn lại rơi vào nước, đất và tích lũy trong các thành phần của môi 

trường hoặc sản phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

 Dầu mỡ: là chất lỏng, khó tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ. Dầu mỡ 

có thành phần hóa học rất phức tạp. Độc tính và tác động sinh thái của dầu mỡ phụ thuộc 

vào từng loại dầu. Dầu thô có chứa hàng ngàn phân tử khác nhau, nhưng phần lớn là các 

hydrocacbon có số cacbon từ 4 đến 26. Trong dầu thô còn có các hợp chất lưu huỳnh, nitơ, 

kim loại nặng (vanadi). Các loại dầu nhiên liệu sau khi tinh chế (dầu DO, FO) và một số 

sản phẩm dầu mỡ còn chứa các chất độc như hydrocacbon đa vòng (PHA), polyclobiphenyl 

(PCB), kim loại (chì). Do đó dầu mỡ có tính độc cao và tương đối bền vũng trong môi trường 

nước 

 Các kim loại nặng:  Kim loại nặng là những nguyên tố có tỉ trọng > 5. Các kim loại 

nặng có trong nước uống thường được xem là các kim loại lượng vết, vì chúng thường có 

tác dụng ở một nồng độ cực kỳ bé. Dưới đây là một số kim loại nặng và sự liên quan của 

chúng đến môi trường và chất lượng nước: 

 + Cadmi: xâm nhập vào nguồn nước từ các hoạt động công nghiệp như mạ điện, 

đúc kim loại, khai thác mỏ, sản xuất sơn màu và chất dẻo. Các dòng nước chảy qua thành 

phố cũng đóng góp một lượng Cadmi đáng kể. Cadmi được U.S EPA (Cơ quan bảo vệ 

môi trường Hoa Kỳ) xác định  là có thể gây ung thư. Ở hàm lượng thấp cadmi có thể gây 
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nôn mửa, nếu bị ảnh hưởng lâu dài sẽ gây rối loạn chức năng của thận. Hàm lượng cao có 

thể gây tử vong. 

 + Crôm: được tìm thấy từ chất thải của nhà máy tráng mạ kim loại, các khu khai 

thác mỏ, từ khí thải động cơ. Crôm ở trạng thái hóa trị III là một nguyên tố cần thiết cho 

quá trình sống; nhưng khi ở dạng hóa trị IV nó trở nên rất độc hại đối với gan và thận, có 

thể gây xuất huyết nội và rối loạn hô hấp. Khi hít phải crom thì có thể gây ra các bệnh ung 

thư. Nếu tiếp xúc thường xuyên với crôm sẽ bị viêm loét da. 

+ Đồng: tìm thấy trong các dòng suối có nguồn gốc từ núi đá, từ hoạt động xử lý 

tảo sử dụng sunphat đồng. Các dòng nước mưa đô thị thường được xem là một trong 

những nguồn cung cấp đồng lớn. Hầu hết lượng đồng có trong nước máy là do sự ăn mòn 

của các ống dẫn làm bằng đồng và đồng thau. Đồng là một nguyên tố cần thiết phải có 

trong cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều thì cũng gây ra nhiều căn bệnh ác tính. Ở hàm lượng 

cao đồng sẽ phá hủy gan và thận, gây rối loạn tiêu hóa và tình trạng thiếu máu. Hiện tại 

chưa có bằng chứng rõ ràng để có thể kết luận đồng có thể gây ung thư hay không. 

 + Chì: đã được U.S EPA xác định là một trong những chất ô nhiễm phổ biến nhất 

trong các dòng nước mưa đô thị. Trong nước máy, hầu hết lượng chì tìm thấy là do sự bào 

mòn các ống dẫn làm bằng chì hoặc được hàn bằng chì. Chì có thể là nguyên nhân gây ra 

rất nhiều triệu chứng ốm đau như thiếu máu, đau thận, rối loạn khả năng sinh sản, suy 

giảm trí nhớ và kìm hãm các quá trình phát triển trí tuệ cũng như cơ bắp. Dựa trên nghiên 

cứu về các khối u ở chuột U.S EPA đã kết luận rằng chì là chất có khả năng gây ung thư. 

 + Thủy ngân: là kim loại gây ô nhiễm nước liên quan đến sự lắng tụ từ không khí, 

từ các dòng nước mưa đô thị, các xí nghiệp dược, việc sử dụng thuốc trừ sâu và các bãi 

rác. Trong nước, thủy ngân thường tồn tại ở dạng muối. Trong các trầm tích và trong cơ 

thể sinh vật thủy sinh nó tồn tại ở dạng hữu cơ. Thủy ngân khi ở dạng hữu cơ sẽ tác động 

trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương gây rối loạn hệ thần kinh vận động và tâm lý và có 

thể gây tử vong. Ở dạng vô cơ, thường tìm thấy trong nước, thủy ngân có thể gây suy giảm 

hoạt động của thận. 

 + Nikel: rất hay được tìm thấy trong các nguồn cung cấp nước uống. Theo nghiên 

cứu của U.S EPA đã xác định rằng 86% các nguồn nước ngầm và 84% các nguồn nước 

mặt có chứa một lượng nhỏ nikel. Các nguồn nikel có thể là từ nhà máy luyện kim, các 

xưởng mạ kim loại, các lò rèn, các khu mỏ, các nhà máy lọc dầu. Nikel không bị hấp thu 

trong dạ dầy. Ở hàm lượng lớn có thể gây ra các căn bệnh trầm trọng cho sức khỏe con 
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người. Nikel làm sút cân và thay đổi hệ thống enzym và máu. Khi hít phải nhiều nikel có 

thể bị ưng thư. U.S EPA xếp nikel vào loại chất có thể đột biến và ung thư. 

+ Magan: nguồn mangan trong nước thường do quá trình thối rửa, xói mòn và do 

nhiễm chất thải từ công nghiệp luyện kim màu, sản xuất thép, phân bón...Mangan có độc 

tính không cao nhưng có khả năng ảnh hưởng đến vị giác.  

 Các chất phóng xạ: Các chất phóng xạ là các nguyên tử có thể phát ra các tia 

phóng xạ trong quá trình phân rã. Chúng có thể ở dạng khí (radon) hoặc ở dạng kim loại 

(radium), có thể có nguồn gốc nhân tạo và cũng có thể có nguồn gốc tự nhiên. U.S EPA đã 

đưa ra qui định về tổng lượng hạt anpha hoạt động và các hoạt động của tia beta các hạt 

photon và radium 226 và 228. Nếu các phép đo về tổng lượng hạt anpha và /photon vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép thì bắt buộc phải thu thêm thông tin để xác định ra nguồn phát 

sinh của các hạt này. U.S  EPA rất lưu ý đến các chất phóng xạ trong nước uống có chu kỳ 

bán rã dài hơn một giờ. Những chất phóng xạ loại này sẽ có khả năng tồn tại đủ lâu trong 

nước uống đi vào tận đường tiêu hóa của người uống, do vậy sẽ gây ra các tác hại đối với 

sức khỏe. Các chất phóng xạ có trong nước chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên. Nơi có hàm 

lượng phóng xạ cao nhất là ở các giếng có đáy là đá granit. Nói chung các nguồn nước mặt 

thường có nồng độ phóng xạ thấp, mặc dù trong không khí vẫn luôn tồn tại một lượng rất 

bé bụi phóng xạ do các vụ thử hạt nhân. Nguồn phóng xạ còn có thể là từ các trung tâm y 

tế có sử dụng các máy X quang, các trung tâm y học hạt nhân có sử dụng các nguồn phóng 

xạ để xử lý  bướu hoặc các khối u ung thư. Các nhà máy điện hạt nhân, các chất thải 

phóng xạ, các phương tiện nghiên cứu có nguồn phóng xạ đều có khả năng phát ra các tia 

bức xạ. Các nhà máy công nghiệp như thuốc lá, chế biến thực phẩm, sản xuất khai thác vật 

liệu xây dựng như đá, cát đều được xem là các nguồn thải chất phóng xạ vào nguồn nước 

uống. Các chất phóng xạ là nguyên nhân của nhiều căn bệnh ung thư do chúng làm thay 

đổi các cấu trúc của nhiễm sắc thể trong các tế bào. Các ảnh hưởng đến sức khỏe là do 

tổng liều lượng bức xạ cơ thể hấp thu. Với tia beta/phôtông, EPA qui định tổng liều lượng 

an toàn cho một người là 4 mrem/năm. Thực ra phóng xạ cơ thể thu nhận từ nước uống là 

rất ít, mà lượng phóng xạ chủ yếu gây ra các rủi ro cho sức khỏe đặc biệt là các ca ung thư 

phổi là phóng xạ từ khí radon phát ra từ cát sạn, đá xây nhà . 

2.3.3.2. Ô nhiễm nước do tác nhân sinh học  

Hầu hết các vi sinh vật gây bệnh trong nước thường có nguồn gốc từ phân người, 

động vật, chúng xâm nhập vào nguồn nước, vượt qua các quá trình khử trùng và rồi tiến 

vào các ống dẫn nước. Các hệ thống hố xí, các dòng nước mưa từ các khu chợ búa, các 
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trang trại chăn nuôi, do phân của các sinh vật hoang dã, chất thải từ thuyền bè chính là 

nguồn cung cấp các mầm bệnh cho các nguồn nước. Do các múi nối của ống dẫn vỡ, các 

bể chứa bị thủng và các hoạt động khử trùng không thích hợp chính là những cơ hội giúp 

vi sinh vật dễ dàng xâm nhập vào nước máy. Những tác nhân sinh học chính, truyền qua 

nước có thể xếp thành 4 loại: vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và các loại vi sinh vật khác. 

Sự nguy hại đến sức khỏe con người do uống nước trực tiếp, do ăn các loại thực 

phẩm, hoặc do sử dụng nước trong chế biến thức ăn, vệ sinh cá nhân...Có thể phân loại ô 

nhiễm nước do tác nhân sinh học như sau: 

 Virus:  

+ Virus nhiễm qua đường tiêu hóa: Khi nước uống bị nhiễm bẩn Virus đường ruột 

thì 3 bệnh có thể xảy ra thành dịch là viêm dạ dày ruột, viêm gan A & bệnh bại liệt. 

Viêm dạ dày ruột nguồn gốc Virus có thể biến đổi theo các mầm bệnh, mà trong đó 

có nhiều loại nước được phân lập gần đây. Viêm dạ dày ruột thường kéo dài 24 - 72 giờ 

kèm theo buồn nôn, nôn mửa, ỉa chảy xảy ra ở mọi lứa tuổi. Trầm trọng nhất là trẻ nhỏ và 

người già khi mà sự mất nước và rối loạn cân bằng điện giải có thể xảy ra nhanh chóng và 

đe dọa tính mạng nếu như không được xử lý kịp thời.  

Bệnh viêm gan A thì virus nhiễm qua đường tiêu hóa rồi thải ra phân và nhiễm vào 

nước. Viêm gan A xảy ra theo kiểu dịch địa phương; và thường bộc phát thành các vụ dịch 

quan trọng. Điều tra dịch tễ học đã chứng minh rằng: các đợt phát dịch gây ra bởi nước bị 

ô nhiễm do tiếp xúc với nước cống, phân... Virus viêm gan A có tính đề kháng cao ở môi 

trường bên ngoài, nó chịu được 600C trong một giờ, cần phải có hàm lượng chlor 1mg/ lít 

trong 30 phút mới làm bất động được virus. 

Bệnh sốt bại liệt có sức đề kháng cao ở môi trường bên ngoài, muốn giết virus cần 

cho vào nước một liều lượng chlor hoạt tính là 0,5mg/ lít thời gian tiếp xúc 1 giờ. Các 

bệnh nhân và người lành mang trùng thường đào thải virus theo phân trong một thời gian 

có thể đến 3 tháng; các điều kiện này rất thuận lợi cho việc lây truyền bệnh qua nước uống. 

 + Virus nhiễm qua đường niêm mạc: Đó là Adênovirus, đóng vai trò trong bệnh 

viêm kết mạc. Các virus này được xem là nguyên nhân gây ra bệnh viêm kết mạc ở các bể 

bơi công cộng. 

 Ô nhiễm nước và bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới: Nhiều công trình nghiên 

cứu trong nước cũng như trên thế giới cho biết khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm thì 

nhiều loại tạp khuẩn có thể xâm nhập qua đường sinh dục dưới và gây bệnh viêm nhiễm 

phụ khoa cho phụ nữ. Ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy các phụ nữ 
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nông dân trong quá trình lao động do phải ngâm mình dưới nước bị nhiễm bẩn hoặc sử 

dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn để tắm rửa thì tỉ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới tăng 

cao đáng kể.  

 Các vi khuẩn nhiễm qua đường tiêu hóa: Nhóm vi khuẩn gây bệnh cho người qua 

đường tiêu hóa thường có những đặc tính sinh học như: nơi cư trú thường là ruột người, 

hoặc ruột động vật máu nóng. Bệnh lây truyền trực tiếp từ phân đến miệng hoặc gián tiếp 

qua trung gian thức ăn mà chủ yếu là nước bị nhiễm phân. Nhóm vi khuẩn này là nguyên 

nhân gây ra hầu hết các vụ dịch lớn, có nguồn gốc từ nước trong lịch sử như dịch tả, dịch 

thương hàn (do Salmonella Typhy, Para typhy B và vài typ lân cận), dịch lỵ trực khuẩn 

(do Shigella). Mức độ nghiêm trọng của các vụ dịch đã khiến cho suốt những thập niên sau 

này, việc phòng ngừa và xử lý nước đều hướng chủ yếu vào mục đích là chống lại các nguy 

cơ nêu trên. 

 Các nguyên sinh động vật: Có nhiều loại nguyên sinh động vật gây bệnh cho 

người như Entamoeba histolytica (Rhizopda) gây bệnh kiết lỵ amib, Giardia intestinalis 

(trùng soi, plagellata) và Balantidium coli. Cả 3 loại trên đều gây nên rối loạn đường ruột 

đôi khi khá nghiêm trọng. Chúng được đào thải theo phân ở dạng kén bền vững. Người bị 

nhiễm qua đường tiêu hóa. Kén của các loài nguyên sinh động vật trên đây có thể tồn tại 

trong nước từ 2 đến 3 tuần, các loại kén này rất bền vững với các tác nhân tiệt khuẩn thông 

thường, ngược lại chúng bị cản trở bởi lọc. Muốn tiêu diệt kén phải dùng lượng chlor 

5mg/l trong 1 giờ hoặc đun nước trên 600C. 

 Giun sán: Chu trình các loài giun sán thường phức tạp, đôi khi cần qua vài dạng ấu 

trùng trên vật chủ trung gian. Nhiều loài giun lây truyền qua nước như giun đũa, tóc, kim. Do 

phân nhiễm vào nước, rồi trứng giun nở ra phôi trong nước gặp điều kiện thuận lợi thì nhiễm 

qua người. Nước cũng đóng vai trò lây truyền bệnh sán cho người, mà đặc biệt quan trọng là 

2 loại sau:  

+ Sán máng Schistosomiasis: Bệnh này chỉ lây truyền qua nước ngọt bị nhiễm sáng 

máng, bệnh xảy ra ở các nước nhiệt đới, đang phát triển. Sán máng gây bệnh nặng cho 

người, đôi khi gây tử vong, trên thế giới có khoảng 200 triệu người bị nhiễm bệnh. Đường 

da, niêm mạc là đường lây truyền duy nhất. Chỉ cần tiếp xúc ngắn với nước cũng đủ cho vậy 

ký sinh có thể chui qua da và cơ thể. Chỉ một con ấu trùng cũng đủ gây bệnh. Việc cung cấp 

nước sạch để tắm rửa, sẽ hạn chế tiếp xúc của người với nguồn bệnh. 

+ Sán lá gan (Clonorchis sinensis): thường gây bệnh ở vùng ôn đới. Sán ký sinh ở 

gia súc (cừu, bò, chó, mèo). Trứng cho các ấu trùng có tiêm mao trong môi trường nước 
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bên ngoài, các phôi này nhiễm vào các loại nhuyễn thể là ký chủ trung gian. Sau khi biến 

dạng và tăng sinh, các tiêm mao cho ra các ấu trùng, sống một thời gian trong nước và đóng 

kén trong nước. Người và vật bị nhiễm khi uống nước ao hồ, khi ăn rau hoặc cá có mang các 

kén.  

+ Sán lá ruột (Fassei-slipsiasis): Ấu trùng từ phân người nước ốc, bám dính vào các 

loại rau nuôi trồng trong nước (rau cần, rau muống...). Nếu người ăn loại rau này (không rửa 

sạch, không nấu chín) sẽ mắc bệnh sán lá ruột. 

+ Sán lá phổi (Paragonimiasis): Trong những năm gần gây các nhà y học Việt Nam đã 

phát hiện một số bệnh nhân ở tỉnh Lai Châu mắc bệnh sán lá phổi, trong đó có một số học sinh 

ăn sống các con cua đá bắt được ở ven các dòng suối nước.  

2.4. Ô nhiễm đất & những ảnh hưởng lên sức khỏe - môi trường  

2.4.1. Khái niệm   

Ô nhiễm đất là do những tập quán mất vệ sinh, do những hoạt động trong sản xuất 

công, nông nghiệp với những phương thức canh tác khác nhau hoặc do các chất thải bỏ 

không hợp lý của các chất cặn bã đặc và lỏng, ngoài ra còn do các chất gây ô nhiễm không 

khí lắng xuống. 

Nguyên nhân gây ô nhiễm đất: 

- Do phát triển nông nghiệp:  

+ Do chăn nuôi gia súc: súc vật thả rông, phân không được ủ kín, để phóng uế bừa bãi 

ra ngoài môi trường đất. 

+ Người dân sử dụng phân tươi để bón rau, bón lúa. 

+ Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. 

- Do phát triển công nghiệp: 

+ Chất thải bỏ của các nhà máy: rác thải, phế liệu thừa. 

+ Ô nhiễm nhiệt từ các lò hơi, nước nóng. 

+ Ô nhiễm đất bởi chất thải bỏ trong sản xuất: chủ yếu là các ngành cơ khí luyện kim, 

công nghiệp hóa chất dưới hình thức bụi, hơi khí độc, chất thải rắn, ...Chất thải công 

nghiệp có trong đất có thể làm thay đổi thành phần hóa học, độ thấm hút của đất, ảnh 

hưởng đến sự hoạt động của hệ vi sinh vật và hiện tượng tự làm sạch của đất. 

- Do chất thải bỏ trong sinh hoạt: chất thải sinh hoạt trong phạm vi gia đình, trong 

khu dân cư, đô thị, thường tồn tại dưới các dạng sau: 

+ Chất thải lỏng bao gồm nước phân, nước tiểu, nước chế biến thức ăn, nước tắm rửa: 

giặt giũ, nước cống rãnh ở thành phố. 
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+ Chất thải đặc gồm phân người và gia súc, rác trong nhà, rác đường phố, cơ quan, 

chợ,... Các loại chất thải này với một khối lượng khá lớn gây ô nhiễm môi trường đất, đặc 

biệt là các vùng tiếp giáp thành thị và nông thôn. 

 

2.4.2. Tác nhân gây ô nhiễm đất 

2.4.2.1. Ô nhiễm đất do tác nhân sinh học 

Các chất thải bỏ của người và vật nuôi làm ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào đất và 

gây bệnh ở người được chia làm ba nhóm sau: 

a. Nhóm truyền bệnh người – đất - người: Nhóm vi sinh vật đường tiêu hóa từ người bệnh, 

người lành mang trùng, người khỏi mang mầm bệnh được thải ra đất rồi lại xâm nhập trở 

lại người gồm: 

- Salmonella paratyphy A, B. 

- Shigell shiga, Flexneri... 

- Vibrio cholerac, Vibrio eltor... 

- Amip, trứng giun. 

- Trực khuẩn thương hàn (Salmonella paratyphy A, B): Đất là môi trường không 

thuận lợi cho các loại vi sinh vật này phát triển. 

- Trực khuẩn lỵ (Shigella shiga, Shigella frexnery...) Người bị bệnh thường do ăn 

phải rau, quả có dính đất bị ô nhiễm hoặc tiếp xúc với phân tươi. 

- Phẩy khuẩn tả: (Vibriocholerae... Vibrioeltor...) Phẩy khuẩn tả tồn tại trong môi 

trường đất không quá một tháng, khả năng tồn tại của nó phụ thuộc vào các yếu tố môi 

trường như nhiệt độ không khí, bức xạ, vận tốc gió... Nếu đất bị nhiễm bẩn bởi phân tươi, 

và các chất hữu cơ khác thì sẽ kéo dài thời gian tồn tại từ 5 đến 7 tháng, ngoài ra còn phụ 

thuộc vào thành phần cơ học của đất, các vi sinh vật đối kháng và một số nhân tố sinh học 

khác nữa. 

- Bệnh lị amip (Entamoeba dysenteriae): Chúng có thể tồn tại trong đất, nhất là vùng 

đất bị nhiễm bẩn bởi phân tươi của người thông qua các ký sinh trùng như giun đũa 

(Ascaride), giun xoắn (Trichinelli spiralis), giun móc (Necator - Amencanus). 

b. Nhóm truyền bệnh vật nuôi - đất - người 

- Bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospirose). Leptospira có khắp mọi nơi trên thế giới 

chúng gây bệnh cho vật nuôi và một số loại gặm nhấm trong rừng, các loại dê, cừu, ngựa 

cũng bị nhiễm khuẩn. Nó thường gây bệnh cho công nhân lao động lâm nghiệp, người làm 

nương rẫy, bộ đội biên phòng, công nhân vệ sinh... 
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- Bệnh trực khuẩn than: chúng gây bệnh cho vật nuôi khi ra môi trường bên ngoài, 

khả năng chống chịu rất cao, chúng có thể tồn tại nhiều năm trong đất và các tổ chức của 

động vật như: da, lông ngựa, lông cừu. 

- Bệnh sốt: bệnh được gây ra bởi Rickettsia coxiella Buraelti, chúng tồn tại trong đất 

và trong bụi một thời gian dài nhờ sức đề kháng với điều kiện khô hanh, chúng sống nhờ 

trên họ nhà ve cánh cứng Ixodidae. Ở Việt Nam gặp ở hầu hết các tỉnh miền núi và trung 

du nước ta, chúng sống trên các loài thú trong rừng, loài ve này nó cũng bám vào người và 

gây bệnh cho người, bệnh này đã xuất hiện ở nhiều nơi trên miền Bắc nước ta. 

- Bệnh viêm da do giun: thường gặp ở một số nơi có mèo, chó bị nhiễm giun 

Akylostoma brazihenne, do ấu trùng giun móc xâm nhập qua da và gây viêm da ở những 

mức độ khác nhau, do đi chân đất mà ấu trùng giun chui qua da vào máu và cư trú cuối 

cùng ở ruột. 

- Một số bệnh khác như Toxocare, nhiễm trùng do Clostridium perfringens, viêm 

màng não. 

c. Nhóm truyền bệnh đất - người 

- Các bệnh nấm: gây bệnh chủ yếu cho những người đi chân đất, không có phòng hộ 

lao động như: giầy, dép, mũ, áo, quần, khẩu trang. Bệnh nấm còn gây bệnh cho công nhân 

lao động, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nhân hầm lò, bộ đội vv... 

- Bệnh uốn ván Clostridium tetani. Có thể nói rằng vi khuẩn uốn ván gặp khá nhiều 

trong đất canh tác, một số trường hợp ở chỗ đất bỏ hoang. Càng lên vùng núi cao càng ít 

gặp bệnh này, chúng phân bố không đồng đều trong các loại đất khác nhau, chúng sống 

trong phân và tồn tại trong đất vài năm trong lớp đất mùn. Độc tố của nó bị phân hủy bởi 

các vi khuẩn kỵ khí trong đất. 

- Các siêu vi khuẩn truyền bệnh có trong đất: Trong những năm gần đầy người ta có 

thể phát hiện các siêu vi khuẩn có trong đất, người ta tìm thấy virus bại liệt ECHO, virus 

gây viêm màng não và sốt phát ban. Tuỳ theo điều kiện ở môi trường trong đất, khả năng 

tồn tại của chúng trong đất từ 25 - 170 ngày, chúng phát triển mạnh ở nhiệt độ 3- 100C . 

2.4.2.2. Ô nhiễm đất do tác nhân hóa học 

- Arsen: nồng độ arsen ở xung quanh nhà máy cao gấp 4 - 5 lần so với điểm cách xa 

nhà máy 500 m, gấp 6 lần so với điểm cách xa 2500 m. 

- Fluor: hàm lượng fluor xung quanh các nhà máy sản xuất công nghiệp tăng cao. 

Khu vực xung quanh cao gấp 10 lần so với nơi làm chứng, nếu khoảng cách xa 2 - 4 km 

tăng cao từ 2 - 4 lần. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
Tập bài giảng “Sức khoẻ môi trường” 

 
41

- Chì: một số nhà máy có sử dụng đến chì, hàm lượng chì được phát tán ra môi 

trường đất ở xung quanh nhà máy. 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

2.4.2.3. Ô nhiễm đất do tác nhân lý học 

Chất phóng xạ xuất phát từ những vụ nổ bom nguyên tử, hoặc những chất phế thải 

phóng xạ ở thể lỏng hay thể đặc được thải ra từ các trung tâm công nghiệp hay nghiên cứu 

khoa học chúng có thể lắng xuống mặt đất và tích tụ ở đó, gây nguy hại cho động vật ăn 

thực vật. 

2.4.3. Chất thải nguy hại  

2.4.3.1. Khái niệm  

Các chất thải nguy hại ở dạng khí, lỏng rắn thải ra từ các cơ sở công nghiệp trong dòng 

chảy: khí thải, nước thải, bả thải rắn, các chất độc hại có trong các sản phẩm sử dụng trong 

sinh hoạt: xăng, dầu, acqui, chất tẩy, sơn, thuốc trừ sâu… do người dân thải bỏ cùng với 

nước thải và rác thải gây ô nhiễm không khí, nước bề mặt, nước ngầm, gây ô nhiễm đất, 

gây tích tụ sinh học, gây cháy nổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái và 

gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. 

Để bảo vệ mội trường, sinh thái và sức khỏe cộng đồng mỗi quốc gia đều có chương 

trình quản lý các chất thải của mình. Các chương trình tuy khác nhau về mức độ quản lý 

song đều bao gồm các chiến lược sau: 

- Giảm lượng và độ độc hại của chất thải nguy hiểm tại nguồn 

- Xử lý để: 

+ Tách các chất thải nguy hiểm 

+ Biến đổi hóa học, sinh học nhằm phá hủy các chất thải nguy hiểm hoặc biến thành 

chất ít nguy hiểm hoặc không gây nguy hiểm. 

+ Thải bỏ chất thải nguy hiểm theo đúng kỹ thuật để không gây tác hại tới môi trường 

và sức khỏe cộng đồng. 

 Hằng năm các nước đều công bố danh mục các chất thải nguy hại. Mỗi quốc gia 

tùy theo tình hình kinh tế và kỹ thuật của mình mà có sự lựa chọn riêng để xử lý các chất 

thải này. Sau đây là định nghĩa về chất thải nguy hại của một số nước: 

- Canada: chất thải nguy hại là các chất phế thải mà tính chất và số lượng của chúng 

có thể độc hại đến sức khỏe con người hay môi trường và cần đến kỹ thuật đặc biệt để loại 

trừ hay giảm thiểu mối độc hại. 
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- Philipin: Các chất tự chúng có tính nguy hại đến cơ thể con người hay súc vật bao 

gồm cả những chất gây ngộ độc hay có tính độc, gây ăn mòn, gây ngứa rát, gây cảm ứng 

mạnh, dễ cháy, dễ nổ, gây bệnh, phóng xạ và các thuốc trừ sâu bọ. 

- Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US-EPA): chất thải hay hỗn hợp các chất thải do 

việc bảo quản, vận chuyển xử lý, đổ thải không thích hợp hàm lượng, nồng độ và tính chất 

lý hóa học của chúng đã gây ra những tác động độc hại làm giảm sức khỏe, gây nguy hại 

đến tính mạng con người. 

- Hội bảo vệ môi trường châu Âu: Các chất thải hay hỗn hợp các chất thải giữ vai trò 

về tiềm năng nguy hại đối với sức khỏe con người hoặc đối với động vật vì: 

• Những chất thải này không bị phân hủy hoặc trơ (bền vững) trong tự nhiên. 

• Những chất thải này có thể sẽ phát tán rộng ra do quá trình sinh học. 

• Những chất thải này có thể làm chết người. 

• Những chất thải này có thể gây ra những ảnh hưởng tích đọng và gây hại. 

Tổng hợp và đầy đủ hơn cả là định nghĩa chất thải nguy hại của Tổ chức Đăng ký tiềm 

năng hóa chất độc hại (IRPTC) thuộc UNEP: Các chất gây tác động xấu cấp tính và mãn 

tính, tác hại lâu dài và tức thời đến sức khỏe con người và các đối tượng môi trường chung 

quanh. 

Tóm lại, chất thải nguy hại  được hiểu là: Các chất thải nguy hại được sản sinh ra từ 

các hoạt động đa dạng của công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và thậm chí từ sinh 

hoạt. Chất thải nguy hại có thể gây ra những ảnh hưởng xấu tức thời hoặc tiềm tang gây 

tác động xấu đối với sức khỏe của cộng đồng cũng như gây ô nhiễm lâu dài cho môi 

trường. 

2.4.4. Chất thải rắn y tế 

2.4.4.1. Khái niệm  

Chất thải rắn y tế là chất thải dạng rắn phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động 

khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, nghiên cứu và đào tạo. 

Chất thải rắn y tế là chất thải nguy hại, có thể tạo nên những mối nguy cơ cho sức khỏe 

con người. Việc tiếp xúc với các chất thải rắn y tế có thể gây nên bệnh tật hoặc tổn 

thương. Những nguy cơ của chất thải rắn y tế có thể được tạo ra do một hoặc nhiều đặc 

trưng cơ bản sau: 

- Chất thải y tế  chứa đựng nhiều yếu tố truyền nhiễm. 

- Các chất độc hại có trong rác thải y tế. 

- Các loại hóa chất và dược chất nguy hiểm. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
Tập bài giảng “Sức khoẻ môi trường” 

 
43

- Các chất thải phóng xạ. 

- Các vật sắc nhọn. 

Các tính chất của chất thải rắn y tế: chất thải y tế có các tính chất sau:  
- Ăn mòn (các chất có tính kiềm hoặc axit) (A). 

- Cháy (B). 

- Hoạt động (gây phản ứng, gây nổ) (C). 

- Độc hại (D). 

- Tích lũy sinh học (F). 

- Bền vững trong môi trường (G). 

- Gây ung thư (H). 

- Gây viêm nhiễm (J). 

- Gây quái thai (K). 

- Gây bệnh thần kinh (L). 

Ghi chú: ( ) : ký hiệu cho các nhóm chất trên 

2.4.4.2. Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế  

Khối lượng chất thải rắn y tế thay đổi theo từng khu vực địa lý, theo mùa và phụ thuộc 

vào các yếu tố khách quan như: 

- Cơ cấu bệnh tật, dịch bệnh. 

- Loại, quy mô bệnh viện. 

- Lượng người bệnh khám, chữa bệnh, tỉ lệ người bệnh nội và ngoại trú. 

- Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực. 

Bảng 4. Lượng chất thải rắn y tế bình quân theo đầu người 

Nguồn thải Mức độ thải 

Nước có thu nhập cao 

Chất thải bệnh viện nói chung 1,2 – 12kg/người 

Chất thải rắn y tế 0,4 – 5,5kg/người 

Nước có thu nhập trung bình 

Chất thải bệnh viện nói chung 0,8 – 6kg/người 

Chất thải rắn y tế 0,3 – 0,4kg/người 

Nước có thu nhập trung bình 

Chất thải bệnh viện nói chung 0,3 – 0,4kg/người 

Lượng chất thải thay đổi theo từng loại bệnh viện 
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Bệnh viện đại học y dược 4,1 – 7,8kg/giường/ngày 

Bệnh viện đa khoa 2,1 – 4,2kg/giường/ngày 

Bệnh viện huyện 0,5 – 1,8kg/giường/ngày 

Trung tâm y tế 0,05 – 0,2kg/giường/ngày 

Trong mỗi bệnh viện, khối lượng chất thải rắn y tế phát sinh khác nhau từ 

các khoa phòng 

Điều dưỡng y tế 1,5kg/giường/ngày 

Khoa điều trị 1,5 – 3kg/giường/ngày 

Khoa hồi sức cấp cứu 3 – 5kg/giường/ngày 

Bệnh phẩm 0,2kg/giường/ngày 

(Bộ Y tế, Sức khỏe Môi Trường, NXB Y học, 2006) 

 

Bảng 5.Lượng chất thải y tế phát sinh tại Việt Nam 

Tuyến bệnh viện Tổng lượng chất thải y tế 

(kg/giường/ngày) 

Chất thải rắn y tế 

(kg/giường/ngày) 

Bệnh viện Trung ương 0,97 0,16 

Bệnh viện tỉnh 0,88 0,14 

Bệnh viện huyện 0,73 0,11 

Chung 0,86 0,14 

(Bộ Y tế, Sức khỏe Môi trường, NXB Y học, 2006) 

 

Bảng 6. Thành phần rác thải y tế tại Việt Nam 

Thành phần rác thải tại bệnh viện Tỷ lệ % 

Giấy các loại 3 

Kim loại, vỏ hộp 0,7 

Thủy tinh, ống tiêm, chai lọ thuốc, bơm kim tiêm nhựa 3,2 

Bông băng, bột bó gãy xương 8,8 

Chai, túi nhựa các loại 10,1 

Bệnh phẩm 0,6 

Rác hữu cơ 52,27 

Đất đá và các vật rắn khác 21,03 

(Bộ Y tế, Sức khỏe Môi trường, NXB Y học, 2006) 

---------0&0--------- 
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Câu hỏi ôn tập:  

1. Ô nhiễm môi trường là gì?  

2. Ô nhiễm môi trường không khí tác động đến sức khỏe con người như thế nào? 

3. Ô nhiễm môi trường đất tác động đến sức khỏe con người như thế nào? 

4. Ô nhiễm môi trường nước tác động đến sức khỏe con người như thế nào? 

5. Sự bùng nổ dân số ảnh hưởng đến sức khỏe con người & môi trường như thế nào?  

 

Tài liệu tham khảo:  

1. Lê Văn Khoa (1995), Môi trường và ô nhiễm, Nhà xuất bản Giáo dục 

2. Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, 

Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

3. Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
Tập bài giảng “Sức khoẻ môi trường” 

 
46

 
 

 

 

 

Chương 3              

CƠ SỞ SINH THÁI HỌC CỦA  

SỨC KHỎE & BỆNH TẬT  

 

 

Mục tiêu: giúp người học:  

Ä Hiểu như thế nào là độc chất?  

Ä Hiểu được những tác động của một số chất độc trong môi trường sống & 

các bệnh liên quan  

 

Hình thức &phương pháp dạy - học: 

 Ä Trình chiếu pp; 

 Ä Hỏi đáp gợi mở vấn đề.  
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3.1. Một số khái niệm về chất độc  

- Chất độc (toxicant, poison, toxic element): là những chất gây nên hiện tượng ngộ 

độc cho con người, thực vật, động vật. Các tác nhân gây ô nhiễm có mặt trong môi trường 

đến một nồng độ nào đó thì trở nên độc. Như vậy, từ tác nhân ô nhiễm, các tác chất này 

trở thành tác nhân độc, chất độc & gây độc cho sinh vật & con người. Trong môi trường 

thường có ba loại chất độc: 

+   Chất độc bản chất (chất độc tự nhiên): gồm các chất mà dù ở liều lượng rất nhỏ 

cũng gây độc cho cơ thể sinh vật. Ví dụ như H2S, Pb, Hg, Be, St, CO... 

+   Chất độc không bản chất: tự thân không là chất độc nhưng có lúc nó cũng có thể 

gây nên các hiệu ứng độc khi vào môi trường. 

+   Chất độc theo liều lượng: là những chất ở mức độ bình thường (hay mức độ nền) 

chưa biểu hiện tính độc; nó chỉ có tính độc khi hàm lượng tăng cao trong môi trường tự 

nhiên.  

- Độ độc cấp tính: Là độ độc tính thường được xác định bằng nồng độ của một hóa 

chất, một tác nhân gây độc tác động lên một nhóm sinh vật thử nghiệm trong thời gian ngộ 

độc ngắn, trong điều kiện có kiểm soát.  

- Độ độc mãn tính: Do độc chất có thể tích luỹ trong cơ thể sống nếu thường xuyên 

tiếp xúc nên ở một nồng độ nhất định (dưới ngưỡng), chất gây chết hay những ảnh hưởng 

bất thường (đối với nhiễm độc cấp) sẽ gây những bệnh tật nguy hiểm, gây đột biến gen, 

ung thư, gây ảnh hưởng lên tính di truyền hay ảnh hưởng lên thai nhi. Những chất độc có 

khả năng tích luỹ dầu trong cơ thể, có thể gây tác hại về lâu dài gọi là chất có độc tính mãn 

tính. Nhiễm độc mãn tính thường do hàm lượng chất độc thấp và có khả năng tích luỹ 

trong các cơ quan của cơ thể. Số lượng cá thể bị nhiễm độc mãn tính thường nhiều hơn so 

với nhiễm độc cấp với thời gian tiếp xúc dài hơn. Nhiễm độc mãn thường khó phát hiện và 

khó xác định nguyên nhân. 

3.2. Cơ chế vận chuyển của các chất độc qua màng sinh học & tác dụng vào vị trí tấn 

công đặc hiệu 

Tác dụng của một chất độc trên cơ thể phụ thuộc vào lượng chất độc hoặc các phản 

ứng mà nó sinh ra (các chất chuyển hóa hoạt động, các gốc tự do) được gắn vào nơi tác 

dụng (men, màng, tấm vận động). Tác dụng của chất độc còn phụ thuộc vào ái lực với nơi 

tác dụng. Bốn yếu tố sinh học ảnh hưởng tới nồng độ chất độc ở các cơ quan là: 

- Sự hấp thu 

- Sự phân bố 
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- Sự biến đổi 

- Sự thải trừ 

Sự hấp thu và thải trừ các chất đòi hỏi phải vận chuyển các phân tử đó qua các loại 

màng như biểu mô ruột, dạ dày, các ống thận, mô gan, nhau thai và các cấu trúc màng bên 

trong tế bào. Cơ chế của các chất vận chuyển qua màng tế bào như sau: 

- Lọc qua các lỗ của màng: cơ chế này có vai trò trong việc vận chuyển các phân tử 

nhỏ ưa nước, phụ thuộc vào gradient nồng độ. 

- Khuyếch tán đơn giản qua màng: cho các phân tử có trọng lượng thấp. 

- Khuyếch tán có điều kiện: phải có chất mang (protein mang) nhưng không thể vận 

chuyển ngược với gradient nồng độ. 

- Khuyếch tán chủ động: các chất hóa học được vận chuyển ngược với gradient nồng 

độ và cần có nguồn cung cấp năng lượng. 

Tốc độ khuyếch tán của các chất hóa học phụ thuộc vào: 

+ Gradient nồng độ  

+ Diện tích màng  

+ Chiều dày của màng 

+ Hằng số khuyếch tán của chất vận chuyển (k), phụ thuộc vào: trọng lượng phân tử 

của chất đang xét;  

+ Hình dạng của chất độc  

+ Tính tan trong lipid 

3.3. Độc tính của gốc tự do 

Ngày nay người ta quan tâm nhiều về các gốc tự do trong cơ thể, có thể coi đó là 

độc chất nội sinh dưới tác động của nhiều yếu tố môi trường. 

Gốc tự do là những dẫn chất từ oxygen, là những nguyên tử, phân tử, mảnh phân tử 

mà lớp điện tử ngoài cùng của chúng chứa điện tử không cặp đôi (còn gọi là điện tử cô 

độc, điện tử tự do). Đặc trưng của gốc tự do: 

+ Có phản ứng cao (linh hoạt) trong các phản ứng hóa học do có điện tử tự do. 

+ Gốc không bền, thường phản ứng với các phân tử bên cạnh, chuyển phân tử đó 

thành gốc tự do mới, tạo thành dây chuyền liên tục. 

- Nguyên nhân sinh gốc tự do: 

+ Do hô hấp tế bào: chuỗi hô hấp tế bào loại ái khí tạo ra một số gốc tự do như gốc 

superoxyt (O2*), gốc hydrogen peroxyt (H2O2), gốc hyroxyl (*OH), gốc oxy đơn bội 

(O2*). 
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+ Hiện tượng thực bào: thực bào ăn dị vật làm xảy ra hiện tượng bùng nổ hô hấp tế 

bào, oxy chuyển thành superoxyt qua xúc tác của MPO, gốc tự do tạo ra trong quá trình 

này khá lớn nên các chất chống gốc tự do xung quanh tế bào không trung hoà hết được 

nên sinh gốc tự do làm chết tế bào.  

+ Hiện tượng thiếu máu cục bộ: khi nghẽn mạch, máu không vào tới mô sẽ có hiện 

tượng nhồi máu và thiếu oxy làm cho enzym XH (Xanthin hydrogenase) chuyển thành XO 

(Xanthinoxydas) sinh ra các gốc tự do. 

+ Chất phóng xạ: các tia phóng xạ, bức xạ có khả năng bẻ gãy một phân tử thành các 

mảnh gốc tự do (R1-R2.R1* + R2*). 

+ Ô nhiễm môi trường: trong môi trường ô nhiễm các chất độc hại như thuốc trừ sâu, 

diệt cỏ, NO2, Clo, chì, arsen, Mn, Hg, Cd sẽ làm tăng phản ứng gốc tự do trong quá trình 

chuyển hóa các độc chất đó.  

+ Hút thuốc lá: hút thuốc là làm tăng gốc tự do nhiều nhất trong cơ thể, một hơi thuốc 

chứa khoảng 1014 gốc tự do. 

+ Tia tử ngoại và phơi nắng: chúng phản ứng với sắc tố da chuyển các phân tử sắc tố 

sang trạng thái kích thích (ST*) của tế bào biểu mô chuyển nó từ dạng bình thường sang 

dạng đơn bội (O2*) đây chính là nguyên nhân gây u sắc tố da do nắng. 

+ Các stress, chấn thương cũng là nguyên nhân sinh gốc tự do mạnh. 

- Tác hại gốc tự do: khi gốc tự do sinh ra ồ ạt làm cho hệ thống tự vệ của cơ thể dọn 

không hết, lúc ấy sẽ sinh ra các rối loạn và tổn thương bệnh lý, chủ yếu là: 

+ Rối loạn cấu trúc màng tế bào 

+ Làm biến đổi cấu trúc ADN 

+ Giảm hoạt độ enzym gắn với màng, bất hoạt nhiều hệ enzym trong cơ thể 

+ Làm thay đổi cấu trúc trên bề mặt tế bào. 

- Gốc tự do liên quan tới các loại bệnh lý sau: 

+ Trong bệnh tim mạch: xơ vữa động mạch là hay gặp nhất do các mảng xơ vữa được 

hình thành tại thành mạch. 

+ Trong viêm khớp dạng thấp 

+ Trong bệnh mắt: gây thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể 

+ Bệnh phổi 

+ Bệnh đái tháo đường 

+ Lão khoa thần kinh 

+ Bệnh ung thư 
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+ Bệnh nhiễm chất độc, nhiễm xạ 

3.4. Hội chứng nhà kín (SBS) 

Hội chứng nhà kín (SBS) “Sick Building Syndrome” là thuật ngữ thông dụng hiện 

nay trong nghiên cứu về môi trường nhà ở, tại các nhà kín, cao tầng, có nhiều phòng, 

không có hoặc ít cửa sổ và phải dùng điều hoà nhiệt độ. Không khí trong nhà hoặc phòng 

làm việc bị ô nhiễm do tích tụ nhiều các chất gây ô nhiễm như bụi, hơi khí, vi khuẩn, nấm 

mốc.  

Năm 1983, WHO đã xác định những triệu chứng của hội chứng SBS, bao gồm: 

kích thích mắt, mũi, họng, da khô, niêm mạc khô, ban đỏ, mệt mỏi tinh thần, nhức đầu, 

tăng các bệnh hô hấp. Hội chứng này thường xuất hiện vài giờ sau khi ở trong phòng và 

cũng chóng hết sau khi rời khỏi phòng. Các dấu hiệu cụ thể như sau: 

- Mắt: bị cay, bị ngứa, bị chảy nước, sưng nặng mi mắt 

- Mũi: mũi bị cay, chảy nước mũi, tắc mũi, chảy máu cam 

- Họng: bị ngứa, bị khô, đau 

- Da: bị khô, ngứa ở mặt, ở tay, ban đỏ 

- Toàn thân: nhức đầu, buồn nôn, chán ăn, chóng mặt, mệt hoặc quá mệt mỏi, hồi 

hộp (bồn chồn), khó tập trung (chú ý kém, khó nhớ), mất ngủ, khó cử động hay đau ở cổ, 

ở lưng, ngực, toàn thân. 

Nguyên nhân gây triệu chứng SBS: sự ô nhiễm không khí nhà ở khác với sự ô nhiễm 

công nghiệp, chủ yếu do sự hoạt động của con người, do thiết kế phòng, vật liệu xây dựng, 

đồ đạc nội thất, không khí lưu thông. Ô nhiễm từ bên ngoài không phải là nguyên nhân 

chính nhưng không khí môi trường chung có chứa nhiều chất độc hại như khói bụi của khí 

thải xe máy, ô tô, công nghiệp cũng có thể lọt vào trong nhà ở. Một số khu nhà kín có mức 

độ ô nhiễm cao gấp hàng trăm lần ngoài trời do: 

- Các nhân tố hóa học: đây chính là nguồn ô nhiễm chủ yếu, gồm các khí CO2, CO, 

O2, formaldehid, benzen, etylen… xuất phát từ các trang thiết bị trong nhà như keo sơn 

tường, thảm trải nhà, máy photocopy, fax, gỗ chế biến, thuốc sát trùng, thuốc tẩy rửa, hóa 

chất xịt phòng, khói thuốc lá, khí ga, lò sưởi, hơi khí thải của con người. 

- Các nhân tố sinh học: thường là phấn hoa, ví khuẩn, virus, nấm mốc, ký sinh trùng. 

Tất cả đều phát triển mạnh trong các vũng nước đọng, thảm trải trong nhà thiếu thông 

thoáng. 
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- Các nhân tố lý học: chủ yếu là các yếu tố vi khí hậu trong nhà không đảm bảo tiêu 

chuẩn gây cảm giác khó chịu cho con người như: nhiệt độ cao, không khí không luân 

chuyển... ngoài ra còn tác động bởi tiếng ồn trong phòng làm việc hoặc phòng ở.  

Các yếu tố này cấu thành chỉ số IAQ (Indoor Air Quality), chất lượng IAQ không đạt 

tiêu chuẩn môi trường lành mạnh, nghĩa là chưa đủ > 14 cm3 không khí ngoài trời/ phút 

cho mỗi cư dân. 

---------0&0--------- 

Câu hỏi ôn tập:  

1. Độc chất tự do là gì? Có tác động gì đến sức khỏe con người? 

2. Hội chứng nhà kín là gì? Cho ví dụ cụ thể?  

 

Tài liệu tham khảo:  

1. Lê Văn Khoa (1995), Môi trường và ô nhiễm, Nhà xuất bản Giáo dục 

2. Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, 

Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

3. Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục. 
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Chương 4              

QUẢN LÝ NGUY CƠ TỪ MÔI TRƯỜNG 

ĐẾN SỨC KHỎE  

 

 

Mục tiêu: giúp người học:  

Ä Hiểu được mục đích, phương pháp để quản lý các chất nguy cơ.   

Ä Hiểu được các giải phảm nhằm phòng ngừa, hạn chế, khắc phục các hiện 

tượng ô nhiễm gây ra cho con người & môi trường sống.  

 

Hình thức &phương pháp dạy - học: 

 Ä Trình chiếu pp; 

 Ä Hỏi đáp gợi mở vấn đề.  
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4.1. Chất nguy cơ 

4.1.1. Khái niệm 

- Nguy cơ: là xác suất xuất hiện một hiện tượng có liên quan tới một số biến số. Ví 

dụ: những người hút thuốc lá có nguy cơ ung thư (K) phổi là 0,25. Nguy cơ có riêng cho 

từng cá thể và có khả năng mắc một chứng bệnh nào đó. 

- Dân số nguy cơ: là một nhóm người tiếp xúc với một yếu tố có thể là nguyên nhân 

của một bệnh đang xảy ra trong quần thể, trong đó một nhóm người có tiếp xúc nhiều hơn, 

thời gian lâu hơn được gọi là nguy cơ cao. 

- Nguy cơ tổng thể: trong một quần thể có một nhóm người tiếp xúc với một yếu tố 

nguy cơ tổng thể gây nên bệnh hay tử vong cao hơn các nhóm khác. Ví dụ: người gầy yếu 

sống trong môi trường không khí bị ô nhiễm, hay uống rượu và hút thuốc lá sẽ có nguy cơ 

dễ mắc các chứng bệnh khác nhau.  

- Nguy cơ riêng biệt: trong một quần thể có một nhóm người tiếp xúc với một yếu tố 

nguy cơ riêng biệt gây nên bệnh hay tử vong cao hơn các nhóm khác. Ví dụ: nhóm người 

uống rượu thường xuyên có nguy cơ ung thư gan, xơ gan cao hơn các nhóm khác. 

- Yếu tố nguy cơ: là bất kì một yếu tố nội sinh hay ngoại sinh có liên quan đến một 

chứng bệnh có thể kiểm soát được và ảnh hưởng của nó có thể kiểm soát được về mặt lí 

thuyết bởi một biện pháp can thiệp dự phòng.  

- Dấu hiệu nguy cơ: là bất kỳ một yếu tố nội sinh hay ngoại sinh có liên quan đến 

một chứng bệnh không thể kiểm soát được (tuổi, giới, dân tộc). 

4.1.2. Tính chất của chất nguy cơ 

Theo một số tác giả, một chất được gọi là nguy hiểm khi nó có một trong 5 thuộc 

tính sau: 

- Phản ứng: không bền vững ở điều kiện thường, cho các phản ứng khác nhau gây 

nổ, gây cháy (ở nhiệt độ dưới 600C), giải phóng chất độc khi phản ứng với nước. 

- Ăn mòn: chất lỏng có pH < 2 hoặc pH > 12,5. Chúng ăn mòn kim loại, các vật thể. 

- Bền vững trong môi trường (trong đất, nước, khí quyển). 

- Tích lũy trong cơ thể sống (trong người, động vật). 

- Độc hại cho người (gây ung thư, quái thai). 

Các chất nguy hiếm là nguồn gây tác hại, là mối nguy cơ (risk) có thể gây nên sự cố 

độc hại trong môi trường (hazard). Đánh giá sự cố môi trường là phân tích khía cạnh khoa 

học của sự cố, nó là sự tập hợp, phân tích các số liệu dùng để xác định quan hệ giữa phản 

ứng và liều lượng trên một cá thể. 
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4.1.3. Một số chất nguy hiếm thường gặp trong môi trường 

Các chất thải nguy hiểm thường được xếp theo ba nhóm: 

- Các chất thải công nghiệp độc hại: như công nghệ lọc dầu, bảo quản gỗ, luyện kim. 

hóa học... 

- Các chất thải phổ biến trong công nghiệp thông thường.  

- Các hóa chất thông thường như benzen, cresol, thuốc bảo vệ thực vật, hợp chất thuỷ 

ngân. 

Năm thuộc tính của chất ô nhiễm đã rõ, nhưng xác định cụ thể chất nào là nguy 

hiểm thì còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo Cục bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), một số căn 

cứ sau được làm cơ sở để xếp loại chất nguy hiểm là khi xử lý, lưu giữ, vận chuyển hay 

thải bỏ chúng sẽ gây ra độc hại cho con người, cụ thể: 

- Tăng đáng kể số tử vong. 

- Tăng tình trạng ốm đau không hồi phục. 

- Phát sinh hiểm họa trong thời gian trước mắt hay lâu dài. 

- Cục bảo vệ môi trường Mỹ quy định 8 nguyên tố và 6 loại thuốc bảo vệ thực vật 

khi nồng độ lớn hơn các giá trị tối đa cho phép là chất nguy hiểm. 

4.1.4. Các bước đánh giá nguy cơ 

Đánh giá nguy cơ là một vấn đề khoa học, đó là việc thu thập dữ liệu trên cơ sở quan 

sát và các mô hình thực nghiệm để xác định mối quan hệ giữa phản ứng và liều lượng. Sau 

đó dựa vào dữ liệu này để đánh giá toàn diện về nguy cơ. Gồm các bước: 

- Bước 1: nhận dạng sự nguy hiểm - thường dựa vào kết quả quan sát hoặc thử 

nghiệm trên động vật để xác định hóa chất nào gây ung thư, quái thai. 

- Bước 2: đánh giá quan hệ liều lượng - đáp ứng - là quá trình định rõ quan hệ giữa 

liều lượng của một tác nhân và tỷ lệ bệnh mắc phải. Việc thực nghiệm về quan hệ này 

được tiến hành trên súc vật phải có đánh giá ngoại suy đối với cơ thể người. 

- Bước 3: đánh giá nguy cơ - nhằm xác định quy mô và tính chất của dân số bị nguy 

hiểm bởi tác nhân đang nghiên cứu. Đánh giá này phải được khảo sát dưới ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố khác như: tuổi tác, tình trạng sức khỏe, sự tương tác của nhiều chất độc. 

- Bước 4: định rõ tính chất của sự cố - là sự kết hợp 3 bước trên để đánh giá tầm 

quan trọng của vấn đề đối với sức khỏe cộng đồng. 

4.2. Chăm sóc môi trường cơ bản 

Chăm sóc môi trường cơ bản là một quá trình mà trong đó cộng đồng với những kinh 

nghiệm thực tế có thể tự tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường đồng thời 
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với các hoạt động khác nhằm làm thỏa mãn về nhu cầu kinh tế, xã hội của địa phương với 

sự hỗ trợ của Nhà nước và Quốc tế. 

Những yêu cầu về chăm sóc môi trường cơ bản:  

- Đảm bảo sự năng động và chủ động giải quyết vấn đề. 

- Làm chủ được việc sử dụng các nguồn lực địa phương. 

- Xây dựng được đội ngũ có kiến thức, kinh nghiệm giải quyết các tình huống cụ thể 

nhằm đảm bảo cuộc sống và bảo vệ môi trường. 

Các điều kiện đảm bảo cho sự thành công trong chăm sóc môi trường cơ bản:  

- Khả năng tổ chức tham gia của các thành viên cộng đồng. 

- Sự giám sát, quản lý của chính quyền địa phương. 

- Sở hữu nguồn lực địa phương. 

- Tiếp cận các phương tiện truyền thông và hoạt động có tính xã hội. 

- Sự hỗ trợ từ bên ngoài như các cơ quan của Chính phủ, Tổ chức phi Chính phủ 

4.3. Các biện pháp phòng ngừa & giảm thiểu ô nhiễm không khí  

4.3.1. Quan trắc môi trường không khí (Monitoring) 

Các hệ thống quan trắc môi trường không khí thường được bố trí ở các vị trí có khả 

năng xuất hiện các chất ô nhiễm không khí như khu vực quanh các trung tâm công 

nghiệp, gần đường giao thông... Ngoài ra, các trạm quan trắc khí tượng cũng có khả năng 

theo dõi sự biến động của các chất trong khí quyển. Có hai hình thức xác định mức độ ô 

nhiễm không khí là ngắn hạn (short term) và dài hạn (long term) 

- Hình thức quan trắc ngắn hạn thường cho các giá trị tức thời hoặc xác định trong 

khoảng thời gian ngắn. Nó cho phép báo hiệu khi mức độ ô nhiễm đạt đến các giá trị nguy 

hiểm khiến những người dân trong vùng đó hoặc những công nhân tại khu vực ô nhiễm 

phải có biện pháp phòng tránh như không ra đường, hạn chế sử dụng các phương tiện 

giao thông động cơ, công nhân rút ngay khỏi vị trí nguy hiểm v.v... 

- Hình thức quan trắc dài hạn thường thực hiện qua những mạng lưới quan trắc quốc 

gia hoặc điạ phương trong một khoảng thời gian dài. Nó cho phép ta xác định xu thế của 

mức độ ô nhiễm tăng, giảm hay ổn định và kiểm soát được sự hoạt động các chương trình 

kiểm soát ô nhiễm. 

4.3.2. Kiểm soát hành chính 

Đây là các biện pháp thanh tra có tính hành chính trên phạm vi quốc gia hoặc từng địa 

phương, do các cơ quan chuyên trách về quản lý môi truờng, các tổ chức thanh tra và 

kiểm soát bảo vệ môi trường thực hiện. Nó bắt buộc các doanh nghiệp đăng ký các nguồn 
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thải, các chất độc hại sử dụng và phát thải, phải tự áp dụng các biện pháp xử lý ô nhiễm 

môi trường, giảm chất thải phát sinh. Các cơ quan thanh tra có quyền thu thuế, xử phạt, 

thậm chí đình chỉ sản xuất nếu các chất thải ô nhiễm phát sinh vượt quá giới hạn cho 

phép. Các phương tiện giao thông vận tải, các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp cũng 

được kiểm soát thường xuyên để hạn chế những ảnh hưởng đến môi trường không khỉ 

khu vực. 

4.3.3. Các biện pháp kỹ thuật 

Các biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí đều nhằm mục đích giảm sự phát 

sinh các chất ô nhiễm vào môi trường không khí. Sau đây là một số biện viện pháp chính: 

-    Hoàn thiện công nghệ sản xuất: các công nghệ sản xuất phải liên tục được hoàn 

thiện. Công nghệ hoàn thiện không những nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản 

phẩm, mà còn giảm phát sinh chất ô nhiếm vào khí quyển và môi trường lao động. Ví dụ, 

thay phương pháp gia công vật liệu khô phát sinh nhiều bụi bằng phương pháp ướt, thay 

thế các lò clinker đứng bằng lò quay hiệu quả cao và lượng chất thải sinh thấp. 

-    Thay thế các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm bằng các chất ít ô nhiễm 

hơn: biện pháp này cần phải cân nhắc đến mối quan hệ giá thành - lợi nhuận sao cho sản 

phẩm đạt được có chất lượng tương tự với giá thành khả quan. Ví dụ: trong công nghiệp 

in, thay mực in dùng dung môi hữu cơ bằng mực in dùng nước, thay thế một phần các 

nhiên liệu đốt hóa thạch bằng các sản phẩm phế thải, sử dụng xăng không chì... 

-    Sử dụng thiết bị kiểm soát môi trường: thiết bị kiểm soát môi truờng, hay thiết bị 

làm sạch không khí, được chia làm hai loại: thiết bị lọc bụi và thiết bị khử khí độc hại.  

+   Thiết bị lọc bụi được phân loại theo nguyên lý hoạt động và chia làm 4 nhóm: 

• Thiết bị lọc bụi kiểu trọng lực hoạt động theo nguyên lý sử dụng lực trọng trường, 

các hạt bụi thô được lắng xuống và tách khỏi dòng không khí. Đây là dạng thiết bị đơn 

giản nhưng hiệu quả thấp. Chúng thường được sử dụng để lọc bụi thô, lọc sơ cấp và xử lý 

lượng không khí lớn. 

• Thiết bị lọc bụi quán tính hoạt động trên nguyên lý dùng lực quán tính của các hạt 

bụi, tách khỏi dòng không khí khi dòng này thay đổi hướng đột ngột. Đây là thiết bị sử 

dụng khá phổ biến do tính ổn định, đơn giản và hiệu quả cao hơn thiết bị lọc bụi kiểu 

trọng lực. 

• Thiết bị lọc bụi kiểu phin lọc hoạt động trên nguyên lý tiếp xúc. Bụi thô bị tách qua 

hiệu ứng màng lọc, va chạm và quán tính, bụi mịn bị tách qua hiệu ứng khuyếch tán va 

chạm và hút tĩnh điện. Hiệu quả lọc cao và dao động tùy thuộc vào lọc và chế độ rung rũ 
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vệ sinh vải. 

• Thiết bị lọc tĩnh điện hoạt động trên nguyên lý ion hóa bụi khói và tách chúng ra 

khỏi luồng không khí khi đi qua trường điện từ. Hiệu quả của thiết bị lọc tích điện rất cao 

(98%), phụ thuộc vào tính chất không khí, độ bẩn và vận tốc không khí, các thông số điện 

của thiết bị. 

+ Thiết bị xử lý khí  độc và mùi dựa trên 3 nguyên lý cơ bản là thiêu hủy, hấp phụ và 

hấp thụ: 

• Phương pháp thiêu hủy có thể sử dụng nhiệt khi không khí có chứa chất độc hại 

nồng độ cao hoặc dùng phương pháp xúc tác sử dụng các hợp kim đặc biệt (bạch kim, ô 

xít đồng...) khi chất độc hại có nồng độ thấp. Phương pháp thiêu hủy dùng chất xúc tác rẻ 

hơn 2 - 3 lần so với phương pháp dùng lò nhiệt độ cao. 

• Phương pháp hấp phụ là phương pháp làm sạch không khí trên cơ sở hấp phụ khí 

độc hại bằng các phản ứng hóa học với các chất lỏng. Nước là chất lỏng hấp phụ phổ biến 

nhất. 

• Phương pháp hấp thụ trên cơ sở hấp thụ các chất độc hại hoặc mùi bằng các chất 

hấp thụ rắn như than hoạt tính, silicagel, geolit v.v... Đây là phương pháp khử mùi phổ 

biến nhất. 

- Các điều luật về kiểm soát ô nhiễm không khí: các điều luật này thường được soạn 

thảo theo quan điểm như sau: 

+ Các tiêu chuẩn về chất thải phát sinh 

+ Các tiêu chuẩn về chất lượng không khí 

      + Đóng thuế cho các chất thải phát sinh 

      + Mối quan hệ giá thành - lợi nhuận 

Tuy được trình bày độc lập nhưng các quan điểm này thường được áp dụng kết hợp 

lẫn nhau. Hai quan điểm đầu tiên thường được áp dụng phổ biến ở các nước công nghiệp 

phát triển như Mỹ, Châu Âu. Ở Việt Nam, các tiêu chuẩn về ô nhiễm không khí cũng dựa 

trên hai mối quan điểm đầu tiên, nhưng có cân nhắc đến tình hình sản xuất công nghiệp 

hiện tại cũng như mối quan hệ giá thành - lợi nhuận trong việc kiểm soát ô nhiễm không 

khí. 

- Các tiêu chuẩn về chất thải phát sinh: các tiêu chuẩn này đưa ra đối với từng loại 

chất ô nhiễm, ở các nước công nghiệp phát triển còn được xác định cụ thể đối với mỗi 

loại nguồn ô nhiễm khác nhau. Đó là những trị số mà các chất thải độc hại do nguồn đó 

sinh ra không có khả năng gây ra các nồng độ chất độc hại trong không khí vượt quá giới 
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hạn cho phép đối với người, động vật và thực vật. Để giảm bớt các chất độc hại, người ta 

thường dùng các phương pháp công nghiệp hiện đại, các thiết bị kiểm soát môi trường 

không khí hiệu quả cao và các biện pháp kỹ thuật khác. Ở các nước phát triển, nơi mà 

nền công nghiệp đã đạt đến trình độ “công nghệ sạch và sản phẩm sạch", loại tiêu chuẩn 

này được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, tiêu chuẩn về chất thải phát sinh còn cứng nhắc, 

khi ứng dụng không có sự phân biệt trong việc nguồn ô nhiễm nằm ở khu dân cư đông 

đúc hay ở vùng núi xa xôi thưa dân cư.  

- Các tiêu chuẩn về chất lượng không khí: các tiêu chuẩn về chất lượng không khí 

được đưa ra nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của con nguời. Đây là các trị số cực đại cho 

phép, đo đạc tức thời hoặc xác định trong một khoảng thời gian nào đó (8 giờ hoặc 24 

giờ). Bên cạnh các tiêu chuẩn cho các chất ô nhiễm chính của môi truờng không khí, 

người ta còn xây dựng các tiêu chuẩn cho các chất khí phát sinh trong quá trình sản xuất 

công nghiệp tại khu vực làm việc. Các tiêu chuẩn về chất lượng không khí ở Việt Nam đã 

được đưa ra trong điều kiện và khả năng khoa học kỹ thuật công nghiệp của nước ta, trên 

cơ sở các tiêu chuẩn của thế giới và các kết quả nghiên cứu vệ sinh y học cho người Việt 

Nam. Đối với môi trường lao động có những tiêu chuẩn riêng. Ở Mỹ và nhiều nước trên 

thế giới thường sử dụng các giá trị giới hạn ngưỡng (TLV), các giá trị giới hạn trung bình 

theo thời gian (TLV - TWA), các giá trị giới hạn với các tiếp xúc ngắn (TLV - STEL) và 

những ngưỡng cực đại không bao giờ được vượt qua (TLV – C). Các giá trị này được cho 

bằng đơn vị mg/m3, g/m3. Đối với chất khí có thể đo bằng đơn vị một phần triệu (ppm) 

hoặc một phần tỉ (ppb).  

- Quan điểm đóng thuế cho chất thải ô nhiễm: các điều luật dựa trên việc đóng thuế 

cho chất thải ô nhiễm cho phép đánh thuế từng loại nguồn phát sinh các chất ô nhiễm 

chính, tùy theo luợng chất thải sinh ra. Khác với hai loại tiêu chuẩn trên xác lập nhằm bảo 

vệ con người, động vật và thực vật; quan điểm về đóng thuế chất thải mang nặng ý nghĩa 

kinh tế. Nó cho phép đầu tư một cách hợp lý cho các thiết bị kiểm soát môi trường. Đối 

với các nguồn ô nhiễm nhỏ, các doanh nghiệp có thể thấy việc trả thuế cho từng loại chất 

ô nhiễm được xác định ở mỗi quốc gia riêng.  

4.4.2. Một số biện pháp giảm ô nhiễm môi trường không khí trong nhà 

Hiện nay ở nước ta chưa có tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí ở trong nhà dân 

dụng và công cộng (các quy định trị số tối đa cho phép các chất ô nhiễm trong nhà), vì vậy 

chưa có “chuẩn” để xác định môi trường nhà nào bị ô nhiễm, nhà nào không. Để giảm bớt ô 

nhiễm không khí trong nhà có thể dùng một số biện pháp sau đây: 
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- Không dùng các cấu kiện vật liệu được sản xuất từ sợi, bông amiăng để làm kết cấu 

bao che nhà, việu liệu ốp trần, tường, sàn nhà, hay làm đồ dùng trong nhà. 

- Không hút thuốc trong phòng kín, nếu có thì phòng phải mở cửa thông thoáng. 

- Sau khi dán thảm hay đánh vecni, sơn đồ đạc hay kết cấu nhà phải thông thoáng 

phòng cẩn thận. 

- Bếp đun nấu, lò sưởi, than, dầu, củi phải có ống thông gió hút hơi khí thải từ bếp để 

gây hơi khí ô nhiễm ra ngoài nhà. 

- Ngăn ngừa các khe thẩm thấu khí radon từ ngoài vào nhà, không dùng vật liệu có 

chứa phóng xạ làm nhà.  

- Các máy văn phòng cần để ở chỗ thông thoáng. 

- Sử dụng các loại xà phòng, nước tẩy rửa và các thuốc xịt chứa ít các chất độc hại. 

4.4. Các biện pháp bảo vệ sự cạn kiệt & ô nhiễm nguồn nước  

4.4.1. Bảo vệ sự cạn kiệt nguồn nước  

  Để bảo đảm sử dụng hợp lý nguồn nước, hạn chế cạn kiệt, dưới góc độ sinh thái 

cần chú ý đến một số nguyên tắc sau: 

-   Bố trí khu sản xuất hoặc khu dân cư gần các nguồn nước, quy mô các khu này cần 

tính toán phù hợp với tiềm năng nguồn nước kể cả trước mắt và tương lai.  

- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp tiết kiệm sử dụng nước (tính theo đơn vị sản 

phẩm hay đầu người). 

- Nghiên cứu chuyển công nghệ khép kín và nối tiếp nhau, theo một trình tự hợp lý 

để một lượng nước được sử dụng cho nhiều đối tượng. 

- Nghiên cứu sử dụng lại nước thải cho mục đích khác. 

- Nghiên cứu chuyển một số công nghệ sản xuất dùng nước sang công nghệ mới. Ví 

dụ dùng không khí thay nước làm mát. 

- Nghiên cứu chính sách kinh tế làm đòn bẩy cho việc tiết kiệm sử dụng nước. 

4.4.2. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước  

- Kiểm soát chất ô nhiễm trong nước thải: tùy mục đích sử dụng mà yêu cầu chất 

lượng nước khác nhau. Chất lượng nguồn nước được đặc trưng bằng nồng độ giới hạn cho 

phép của các thành phần có mặt mà trong quá trình tác động lâu dài không ảnh hưởng tới 

sức khỏe con người và phá hủy hệ sinh thái nguồn nước. Để bảo vệ nguồn nước mặt có 

hiệu quả, các chỉ tiêu đánh giá tình trạng vệ sinh nước thải phải được kiểm tra chặt chẽ 

theo tiêu chuẩn. 
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- Tổ chức giám sát chất lượng nước nguồn: giám sát (monitoring) chất lượng nước 

các khu vực là để đánh giá chất lượng nước, dự báo mức độ ô nhiễm nguồn nước. Đó là cơ 

sở để xây dựng các biện pháp bảo vệ có hiệu quả. Nội dung cơ bản của hệ thống giám sát 

chất lượng nước trong khuôn khổ hệ thống giám sát môi trường toàn cầu (GEM) là: 

+ Đánh giá các tác động do hoạt động của con người đối với nguồn nước và khả năng 

sử  dụng nước vào các mục đích khác nhau. 

+ Xác định chất lượng nước tự nhiên. 

+ Giám sát nguồn gốc và đường di chuyển của các chất bẩn và chất độc hại đi vào 

nguồn nước. 

+ Xác định xu hướng thay đổi chất lượng ở phạm vi vĩ mô. 

Để thực hiện các nội dung này cần phải tổ chức hệ thống giám sát bao gồm: 

+ Trạm giám sát ở từng cơ sở. 

+ Trạm đánh giá tác động ở từng khu vực. 

+ Trạm đánh giá xu hướng thay đổi chất lượng nước có quy mô lớn: từng khu vực hay 

toàn cầu. 

4.5. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm đất 

- Làm sạch cơ bản, quản lý và xử lý tốt các mầm bệnh từ phân, ngăn chặn phân 

người và nước thải từ phân lan ra ngoài môi trường đất để con người không phải tiếp xúc 

trực tiếp và gián tiếp với phân, bằng cách: 

+ Phân người không lây lan ra đất 

+ Tránh không để ruồi, nhặng, chó, gà, tha phân phát tán ra xung quanh. 

+ Quy hoạch hệ thống thoát nước thải khu dân cư. 

+ Chỉ sử dụng nguồn phân người khi đã được ủ kỹ. 

+ Không sử dụng phân tươi từ người để bón cho cây trồng. 

+ Các chất thải lỏng phải được khử trùng ở giai đoạn cuối. 

- Quản lý và sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

- Giám sát thường xuyên nhằm phát hiện những tác nhân gây ô nhiễm. 

4.6. Quản lý chất thải rắn y tế  

Quản lý chất thải rắn y tế là bao quát toàn bộ quá trình sống của chất thải rắn y tế từ 

khi sinh ra tới khâu xử lý cuối cùng. Các bước chính trong quá trình quản lý chất thải rắn y 

tế là: 

- Quản lý nguồn sinh chất thải rắn y tế. 
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- Quản lý quá trình thu gom và vận chuyển. 

- Tái chế và thu hồi vật liệu có ích. 

- Xử lý chất thải rắn y tế. 

- Thải bỏ đúng kỹ thuật. 

Song song với việc quản lý này mỗi quốc gia phải có các chính sách và luật pháp một 

cách rõ ràng chặt chẽ để quản lý chất thải rắn y tế nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường 

đồng thời phải thông qua công cụ kinh tế để thực hiện các chính sách và luật pháp đề ra. 

Bên cạnh đó, chất thải rắn y tế cần được xử lý theo tính chất và thành phần của chúng. 

Chất thải rắn y tế có đặc tính lý, hóa hoặc sinh học riêng nên đòi hỏi phải có quy trình đặc 

biệt để xử lý và chôn lấp nhằm tránh những rủi ro đối với sức khỏe hoặc ảnh hưởng bất 

lợi đến môi trường.  

4.7. Xử lý các chất thải bã của con người   

4.7.1. Ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, yêu cầu của việc xử lý chất thải bã  

- Ý nghĩa:  

+ Làm cho nhân dân bỏ được thói quen làm mất vệ sinh môi trường. 

+ Làm cho môi trường sống của người dân ngày càng sạch, đẹp, giảm mức độ ô nhiễm. 

+ Giảm được nguy cơ mắc bệnh, tử vong trong nhân dân, nâng cao sức khỏe cộng 

đồng. 

- Mục đích: 

+ Thu gom và xử lý thích hợp các chất thải bỏ, chống ô nhiễm môi trường xung quanh 

(đất, nước, không khí). 

+ Diệt các vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, virus, các loài ký sinh trùng), đồng thời 

chống các vector truyền bệnh sinh sôi, phát triển, giảm mối nguy cơ cho sức khỏe con 

người. 

+ Xử lý phân của con người, tạo phân bón và triệt tiêu nguồn truyền nhiễm. 

Qua đó bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khỏi bị ô nhiễm, không làm ảnh hưởng 

tới sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa phát triển như (tả, lị, 

thương hàn, viêm gan, ký sinh trùng và nấm). Sau xử lý phân sẽ là nguồn phân bón cho 

cây trồng, các loại rác tạo ra phân và nguồn nhiệt năng lớn. 

- Tầm quan trọng của việc xử lý chất thải bã:  

+ Vì phân người chứa rất nhiều tác nhân gây bệnh. 

+ Do mô hình xử lý phân ở Việt Nam hiện nay chưa hợp lý. 

+ Do sử dụng phân tươi để canh tác và nuôi cá. 
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+ Do tập quán phóng uế bừa bãi ra môi trường xung quanh. 

Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo điều kiện reo rắc mầm bệnh ra môi trường bên ngoài và 

chúng có nguy cơ xâm nhập vào con người qua thức ăn, nước uống, thực phẩm. Nếu giải 

quyết tốt những yếu tố trên thế sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh (Theo WHO thì xử lý phân tốt 

sẽ làm giảm 22 % bệnh tiêu chảy, nếu cung cấp đủ nước sạch sẽ làm giảm 37% tỉ lệ mắc 

bệnh tiêu chảy). 

- Yêu cầu đối với một hố xí hợp vệ sinh:  

+ Không làm nhiễm bẩn đất xung quanh. 

+ Không làm nhiễm bẩn các nguồn nước dùng để ăn uống và sinh hoạt. 

+ Không có mùi hôi thối, không làm hấp dẫn côn trùng. 

+ Không để cho ruồi nhặng tiếp xúc với phân. 

+ Vị trí xử lý phân phải sạch sẽ, dễ thoát nước, kín. 

+ Dễ sử dụng bảo quản và dễ sửa chữa. 

+ Phương pháp xử lý đơn giản, giá thành hạ. 

+ Phù hợp với điều kiện tự nhiên và phong tục tập quán và kinh tế của từng địa 

phương. 

+ Được người dân chấp nhận và tham gia. 

4.7.2. Các phương pháp thu gom và xử lý phân  

Nguyên tắc trong xử lý phân là: tập trung, cách ly, biến thành vô hại và không làm ô 

nhiễm môi trường đất - nước - không khí. 

4.7.2.1. Hố xí hai ngăn 

 Là loại hố xí phổ biến ở các địa phương nước ta - chủ yếu là vùng trung du miền núi 

những nơi hiếm nước.  

Cấu tạo gồm có hai phần: 

+ Phần nhà xí: mặt hố, tường xung quanh, và mái che 

+ Hố tập trung phân và ủ phân: gồm bệ ngồi và đường dẫn nước tiểu chảy ra ngoài, 

không được lẫn với phân, có hai ngăn riêng biệt mỗi ngăn có một bệ xí và một cửa 

lấy phân tiếng sau khi đã ủ. 

Nguyên tắc: phải sạch, kín, khô thuận tiện cho việc sử dụng. 

Nguyên lý làm việc: hố xí hai ngăn là một công trình ủ phân tại chỗ, một ngăn ủ và một 

ngăn sử dụng thường xuyên luân phiên nhau, khi phân đầy được ủ kín ngay tại chỗ, các 

loại mầm bệnh sẽ bị tiêu diệt nhờ có nhiệt độ cao trong khi ủ, các chất hữu cơ được phân 

hủy nhờ các vi sinh vật hoại sinh. Phải có chất độn là tro hoặc vôi bột. Khi ủ nhiệt độ 
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trong hố phân có thể lên cao tới 60 - 700C làm cho các vi sinh vật gây bệnh và trứng ký 

sinh trùng bị tiêu diệt. Thời gian ủ phân tối thiểu là bốn tháng, nước tiểu hứng riêng không 

để phân bị ướt, giữ cho phân ủ dược khô. 

Sử dụng và bảo quản: để đảm bảo cho hố xí hai ngăn sử dụng được tốt trên cơ sở xây 

dựng đúng kỹ thuật thì phải tuân theo các nguyên tắc:  

- Chỉ được sử dụng một ngăn còn một ngăn để ủ. 

- Luôn giữ cho hố xí lúc nào cũng sạch, kín và khô. 

- Thời gian ủ ít nhất là bốn tháng. 

- Trước khi dùng phải trát kín cửa lấy phân không để súc vật và ruồi nhặng làm 

vương vãi phân tươi ra ngoài. 

- Nước tiểu phải hứng riêng ra ngoài. 

- Trước khi dùng phải đổ một lớp tro để phân khỏi dính xuống nền. 

- Phải có đủ chất độn là tro hoặc vôi bột. 

- Khi ủ phải đổ thêm một lớp tro rồi mới trát kín vì tro có tác dụng hút hết mùi hôi 

thối, nền hố xí lúc nào cũng khô ráo. 

 Ưu điểm:  

- Dễ sử dụng và dễ bảo quản. 

- Tiêu diệt hầu hết các vi sinh vật gây bệnh và trứng giun. 

- Giá thành rẻ, dễ xây dựng. 

- Phù hợp với vùng nông thôn, hiếm nước. 

Nhược điểm:  

- Vẫn còn mùi hôi (đối với mùa hè), không đảm bảo vệ sinh triệt để và còn vấn đề về 

thẩm mỹ. 

- Không xây dựng được ở vùng đất trũng, vùng ngập nước. 

- Không xây dựng được ở nơi công cộng: đông người sử dụng. 

4.7.2.2. Hố xí đào 

Mô hình hố xí đào thường áp dụng cho vùng núi cao, đất rộng và những nơi điều kiện 

kinh tế quá thấp kém, nhân dân không sử dụng nguồn phân để bón ruộng. 

Cấu tạo gồm có hai phần: 

- Phần nhà xí: xây dựng bằng các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, tranh, tre, nứa, lá, 

tường bao quanh trát đất phần mặt bệ xí phải kín chỉ có một lỗ sử dụng và có nắp đậy. 

- Hố chứa phân: được đào sâu xuống đất, không phải xây, tùy số lượng người sử 

dụng mà đào theo kích thước khác nhau.  
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Sử dụng: 

- Phải có chất độn cũng là tro, đất bột khô. 

- Khi đầy lấn đất kín, dầy 30 cm và đào hố khác để sử dụng. 

Ưu điểm: 

- Dễ xây dựng, dễ bảo quản và dễ sử dụng. 

- Giá thành hạ, phù hợp với những nơi điều kiện kinh tế thấp kém. 

Nhược điểm: 

- Dễ gây ô nhiễm các mạch nước ngầm ở xung quanh. 

- Vẫn có mùi hôi thối khi không đủ chất độn hoặc bảo quản, sử dụng không đúng kỹ 

thuật. 

4.7.2.3. Hố xí tự hoại (Tank Septic) 

Là mô hình được sử dụng ở thành phố, các thị xã, thị trấn, các khu tập thể có đầy đủ 

nước dội, là mô hình xử lý hợp vệ sinh nhất hiện nay. 

Cấu tạo:  

- Nhà xí được xây bằng gạch, đổ mái bằng hay lợp ngói xung quanh phía trong lát 

bằng gạch tráng men trắng. 

- Bệ xí gồm có hai loại: Bệ bệt và bệ sớm. 

- Ống xifon (xi phông): có cấu tạo chứa một nút nước ngăn không cho hơi thối 

ngược trở lại nhà xí. 

- Bể có hai hoặc ba bể: bể lắng, bể tự hoại. 

- Hố ga. 

Chú ý: 

- Khi lắp đặt và sử dụng: Khi lắp ông xi phông phải đảm bảo có chứa nút nước để 

không cho hơi thối quay lại nhà xí. 

- Tại bể chứa, bể kỵ khí sẽ có lỗ thông hơi để tránh hiện tượng nổ bể do khí sinh ra, 

do quá trình phân hủy chất hữu cơ. 

- Ống dẫn phân nước từ bể chứa chuyển sang bể lắng phải chìm trong nước, dưới 

màng sinh học. 

- Trước khi sử dụng phải đổ nước vào trong hố tự hoại, và bể lắng đến mức ngang 

cửa hố ga mới được sử dụng. 

Sử dụng và bảo quản:  

- Sau khi sử dụng phải dội đủ nước để đẩy trôi phân xuống bể kị khí. Tại bể này các 

mầm bệnh bị tiêu diệt nhờ môi trường kỵ khí và sự cạnh tranh của các vi khuẩn kỵ khí có 
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trong bể, các chất hữu cơ cũng bị phân hủy nhờ các vi sinh vật hoại sinh. Sau giai đoạn vô 

cơ hóa từ kỵ khí sẽ chuyển sang giai đoạn bể lắng, tất cả cặn được lắng xuống đáy bể lắng 

và một số vi sinh vật gây bệnh đã bị chết, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy tiếp nhờ vi sinh 

vật hoại sinh ái khí.  

- Chú ý khi sử dụng: 

+ Không để nước xà phòng, nước sát khuẩn xuống bể chứa phân vì nó sẽ tiêu diệt các 

vi khuẩn hoại sinh kỵ khí và ái khí. 

+ Phải đảm bảo đủ nước dội sau mỗi lần đi ngoài từ 4 đến 6 lít nước. 

+ Không dùng que cứng để thông ống xi phông vì dễ làm vỡ ống. 

+ Thường xuyên lau rửa và vệ sinh sạch sẽ. 

Ưu điểm: 

+ Là công trình vệ sinh xử lý chất thải tốt nhất, an toàn nhất. 

+ Tiêu diệt hầu hết các mầm bệnh. 

+ Không làm nhiễm bẩn môi trường bên ngoài. 

+ Không có mùi hôi thối cho nên không hấp dẫn côn trùng. 

Nhược điểm: 

+ Giá thành xây dựng cao. 

+ Khó xây dựng và bảo quản. 

+ Tốn nước. 

Ngoài các loại hố xí đã trình bày ở trên, còn có các loại khác như: hố xí thấm dội nước, 

hố xí bán tự hoại, bể khí bioga, vv... 

4.8. Giải pháp cải thiện vệ sinh nhà ở, phòng ngừa hội chứng SBS 

Chống nóng: gồm các giải pháp:  

- Hướng nhà: 

+ Yêu cầu là tránh được sức nóng, hưởng được gió mát về mùa hè, tránh được gió lạnh 

về mùa đông. 

+ Các cửa sổ phải được mở rộng để thông hơi, thoáng gió, hướng gió mát, che nắng, 

che ánh sáng mặt trời khỏi bị chói vào những giờ oi bức. 

+ Hướng nhà tốt nhất là hướng Đông Nam, sau là hướng Nam, hướng Tây Nam nên 

tránh ở những vùng gió Lào, hướng Bắc là xấu nhưng vẫn có thể sử dụng được vì mùa hè 

hướng này nhận ít bức xạ, mùa đông có thể che kín được. 

- Tường nhà nên sáng màu, hấp thụ nhiệt ít. 

- Mái nhà lợp bằng chất có dự trữ nhiệt cao. 
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- Sàn nhà nên nâng cao lên vì có tác dụng làm giảm tia mặt trời phản chiếu. 

- Tạo ra những bóng mát bàng cách trồng cây xanh gần nhà, hoặc treo mành. 

- Làm cửa sổ rộng, bờ trên cách trần nhà 0,8 m để không khí không tụ được trong 

nhà. 

Chống ẩm: Sự ẩm ướt trong nhà là do ẩm ướt nguyên thủy hay do xây dựng do vậy 

nên mở thoáng cho khô ráo rồi mới đến ở.  

- Nếu ẩm ướt do mao dẫn ta cần khắc phục bằng cách làm khô đất và dùng các vật 

liệu ít thấm nước. 

- Ẩm ướt do ngưng kết là kết quả của sự tiếp xúc giữa không khí nóng ẩm với một 

thành nhà lạnh tạo ra hiện tượng ngưng kết hơi nước, đây là độ ẩm nguy hiểm nhất của 

mọi độ ẩm mà người ta chống lại khó khăn nhất. Chính là độ ẩm bão hòa và làm ẩm ướt 

trần và tường nhà. Biện pháp là sưởi ấm, phơi nắng và trước tiên là làm thoáng khí. 

- Độ ẩm xâm nhiễm sinh ra do tình trạng hư hỏng của trần nhà, tường nhà, kẽ nứt 

tường nhà. Biện pháp là tu sửa lại nhà. 

- Muốn chống ẩm cho nhà phải có biện pháp thông gió tích cực làm mái che hợp lý, 

có hiên che, đặc biệt phải cách thủy tốt, thông gió ngay trong điều kiện độ ẩm của không 

khí cao. 

- Biện pháp làm thoáng khí:  

+ Làm thoáng khí gián đoạn: mở cửa ra vào, cửa sổ khi có thể. 

+ Thông hơi liên tục: thông hơi tự nhiên nhờ vào những khe cửa ra vào và khe cửa sổ, 

ống dẫn hơi, khói hoặc thông hơi nhân tạo: máy điều hòa, quạt gió. 

+ Bố trí kiến trúc trong nhà cho hợp lý để cho không khí nóng tự động ra ngoài ở phía 

trên giáp trần nhà và không khí mới vào trong nhà ở phía dưới. 

- Tốc độ không khí vượt qua lỗ hở vào trong nhà không vượt qua 0,5 m/s. 

Cung cấp đấy đủ ánh sáng trong nhà: nhà ở thiếu ánh sáng ảnh hưởng đến thị giác, 

làm cho năng suất công việc giảm. Để khắc phục tình trạng thiếu ánh sáng cho nhà ở cần 

phải biết sử dụng triệt để ánh sáng thiên nhiên, đồng thời phải có ánh sáng nhân tạo bằng 

mọi cách thay thế hoặc bổ sung cho đủ. 

Phòng chống tiếng ồn: tiếng ồn là tập hợp của nhiều âm thanh (tạp âm) có tần số, biên 

độ chu kỳ khác nhau. Biện pháp làm giảm tiếng ồn: 

- Tường giữa các phòng phải dày bằng hai viên gạch 

- Sàn ngăn cách tầng nên có một khoảng trống. 

- Cửa ra vào và cửa sổ nên đóng thật sát và kín. 
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- Quy định thời gian yên lặng lúc nghỉ ngơi. 

---------0&0--------- 

Câu hỏi ôn tập:  

1. Chất nguy cơ là gì? Các bước để quản lý các chất nguy cơ? 

2. Nêu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

3. Nêu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất. 

4. Nêu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước. 

5. Những biện pháp nào cần thực hiện để giảm thiểu các bệnh gây ra từ nhà ở, môi 

trường sống?  

Tài liệu tham khảo:  

1. Lê Văn Khoa (1995), Môi trường và ô nhiễm, Nhà xuất bản Giáo dục 

2. Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, 

Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

3. Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục. 
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Chương 5              

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG  

 

 

Mục tiêu: giúp người học:  

Ä Hiểu được các nguyên tắc quản lý & xử lý các chất độc; 

Ä Hiểu được các hệ thống quản lý môi trường & sức khỏe cộng đồng; 

Ä Hiểu được các phương pháp giảm thiểu & phòng ngừa thảm họa cho con 

người. 

 

Hình thức &phương pháp dạy - học: 

 Ä Trình chiếu pp; 

 Ä Hỏi đáp gợi mở vấn đề.  
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5.1. Hệ thống quản lý môi trường, ISO 14000 

Hệ thống Quản lý Môi trường là một công cụ để quản lý các tác động do các hoạt 

động của một tổ chức gây nên với môi trường. Hệ thống này cung cấp một tiếp cận có tổ 

chức trong việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Các lợi ích 

của hệ thống quản lý môi trường: 

• Giảm thiểu các rủi ro hay trách nhiệm về môi trường; 

• Sử dụng có hiệu quả tối đa các tài nguyên; 

• Giảm các chất thải; 

• Tạo ra hình ảnh hợp tác tốt; 

• Xây dựng cac mối quan tâm về môi trường cho nhân viên; 

• Hiểu rõ các tác động môi trường của hoạt động kinh doanh;  

• Tăng lợi nhuận và cải thiện hiện trạng môi trường thông qua hoạt động có hiệu quả 

hơn. 

Một hệ thống quản lý môi trường không phải là một qui định, nó không chỉ rõ mục tiêu 

môi trường cần phải đạt được như thế nào. Hơn nữa, nó yêu cầu một tổ chức phải chủ 

động trong việc xem xét thực tế thực hành của mình, và qua đó xác định việc quản lý các 

tác động của họ như thế nào là tốt nhất. Tiếp cận này hỗ trợ cho các giải pháp sáng tạo và 

có nghĩa cho bản thân tổ chức đó. 

Cũng như sản xuất sạch hơn và hiệu suất sinh thái, một hệ thống quản lý môi trường có 

thể là một công cụ đắc lực cho một tổ chức để cải thiện hiện trạng môi trường, đồng thời 

nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường tạo ra 

những cơ hội lý tưởng để thực hiện sản xuất sạch hơn, tương tự sản xuất sạch hơn sẽ là 

công cụ để tổ chức đó có thể cải thiện hiện trạng kinh tế và môi trường của mình. Như vậy 

sản xuất sạch hơn là một trong những nội dung được quan tâm nhất trong phần mục đích 

cần đạt được của hệ thống quản lý môi trường. 

Mặc dù việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường mang tính tự nguyện, đây cũng là 

một công cụ nhà nước có hiệu quả để bảo vệ môi trường vì công cụ này hỗ trợ cho các qui 

định. Ví dụ để cho các tổ chức có thể đạt được các tiêu chuẩn đề ra, các hệ thống qui chế 

có thể khuyến khích việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường bằng cách đưa ra những 

chế độ khích lệ với các hiện trạng môi trường tốt và tiếp tục giữ những qui định nghiêm 

ngặt để đưa vào áp dụng trong tương lai. 

Có những tổ chức mong muốn đạt được các chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý 

môi trường. Điều này sẽ tạo ra những ưu điểm cạnh tranh, đặc biệt là đối với các doanh 
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nghiệp có quan hệ thương mại quốc tế. Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã đưa ra một 

mô hình mang tính chiến lược và thực tế đối với việc quản lý môi trường trong quá trình 

vận hành. 

ISO đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế cho công tác quản lý môi trường thông qua 

một bộ tiêu chuẩn ISO14000. Đây là các tiêu chuẩn mang tính tự nguyện, vừa cung cấp 

mô hình để hỗ trợ cho quan rlý môi trường, vừa là tài liệu hướng dẫn để đảm bảo các vấn 

đề môi trường được quan tâm đến trong quá trình ra quyết định chinh. ISO 14001 (cụ thể 

hoá cho hệ thống quản lý môi trường) là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn này. 

Việc thực hiện ISO14001 mà cơ sở là hệ thống quản lý môi trường không nên thực 

hiện nếu như phầnkết quả mong đợi về các lợi ích thấy ngay đối với môi trường hoặc cơ 

sở nền vẫn chưa được xác định mang tính thực tế. Điều này cũng giống như việc xác định 

ra một khoảng rộng các mục đích và mục tiêu môi trường của các doanh nghiệp và các 

nước khác nhau. Nếu điều này xảy ra thì không thể trông chờ bản thân việc áp dụng ISO 

14001 sẽ dẫn đến cải thiện hiện trạng môi trường. 

Mặc dù vậy, quá trình thực hiện hệ thống quản lý môi trường dựa trên ISO14001 sẽ 

khuyến khích tổ chức xem xét lại việc quản lý môi trường của mình, và quan tâm đến các 

công cụ để cải thiện hiện trạng. Như đã được sản xuất sạch hơn trình diễn, quá trình đánh 

giá thường không chỉ xác định các lợi ích về môi trường mà cả các lợi ích về kinh tế của 

việc cải thiện hiện trạng môi trường. Các tiềm năng về lợi ích kinh tế này sẽ tạo ra động cơ 

cho doanh nghiệp thực sự thực hiện cải thiện môi trường. 

Các khái niệm về sản xuất sạch hơn đi cùng hướng với các mục tiêu của ISO14001 là 

yêu cầu có sự chuyển hướng từ tập trung vào các giải pháp cuối đuường ống sang việc 

khảo sát tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, dịch vụ và vòng đời sản phẩm. 

Các lợi ích của việc đạt được chứng nhận ISO14001 thường được phần lớn các tổ chức 

lớn nhận dạng, do các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu thấp hơn và do đó tỷ lệ hoàn 

lại chi phí cho chứng nhận cũng thấp hơn. 

Mặc dù được chứng nhận đầy đủ, hệ thống quản lý môi trường ISO có thể không phù 

hợp với các tổ chức nhỏ. Hề thống cung cấp các hướng dẫn hỗ trợ cho tổ chức xem xét các 

vấn đề có nghĩa và qua đó thu đựoc nhiều lợi ích nhất từ hệ thống quản lý môi trường, 

thâm chí không cần có chứng chỉ. Do đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng ISO 

14001 như một mô hình để thiết kế hệ thống quản lý môi trường của mình. 

Mặc dù vậy, các tổ chức lớn hơn có thể nhận thấy chứng chỉ còn có giá trị cao hơn khi 

xem xét đến tiềm năng thương mại và các ưu thế thị trường của một hệ thống quản lý môi 
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trường được cấp chứng chỉ và được quốc tế công nhận. Đây là một yếu tố có ý nghĩa cho 

các doanh nghiệp đang tìm kiếm các chứng chỉ sau tiêu chuẩn về chất lượng ISO 9000, và 

điều này cũng giống như một yếu tố ảnh hưỏng tới các quyết định có liên quan đến chứng 

chỉ ISO 14001. Chứng chỉ ISO 14001 có các lợi ích sau: 

• Là một trình diễn rõ ràng với các khách hàng và các cơ quan tài chính về quản lý 

môi trường có trách nhiệm; 

• Cải thiện hình ảnh của tổ chức; và 

• Cho phép tổ chức đánh giá và quản lý các tác động môi trường của mình một cách 

có hiệu quả. 

5.2. Hệ thống Quản lý Quốc tế về An toàn Thực phẩm - ISO 22000  

ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên 

phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được 

chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh 

thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người 

tiêu dùng. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng bởi sự đóng góp của 187 quốc gia thành viên 

trên thế giới. Tiêu chuẩn ISO 22000 được ban hành vào ngày 01/09/2005 và năm 2008 tại 

Việt Nam, được chính thức thừa nhận là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 22000:2008). 

Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện bao 

gồm các yêu cầu: 

• Quản lý tài liệu hồ sơ, 

• Cam kết của lãnh đạo, 

• Quản lý nguồn lực, 

• Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn (các chương trình tiên quyết, các phân tích 

mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP) 

• Kiểm tra xác nhận, 

• Xác định nguồn gốc, 

• Trao đổi thông tin và 

• Cải tiến hệ thống. 

Tổ chức có thể sử dụng các nguồn lực bên trong (nhân viên của tổ chức) hoặc các 

nguồn lực bên ngoài (tư vấn) để đáp ứng các yêu cầu này. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm không phân biệt quy mô, bao gồm: 
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• Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc 

• Thực phẩm chức năng: cho người già, trẻ em, người bị bệnh 

• Doanh nghiệp chế biến rau, củ, quả, thịt trứng sữa, thủy hải sản 

• Doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ uống: nước ngọt, nước tinh khiết, rượu, bia, 

café, chè,.. 

• Doanh nghiệp sản xuất, chế biến gia vị 

• Các hãng vận chuyển thực phẩm 

• Doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ ăn sẵn, nhà hàng 

• Hệ thống siêu thị, bán buôn, bán lẻ 

• Doanh nghiệp sản xuất vật liệu bao gói thực phẩm 

• Trang trại trồng trọt và chăn nuôi 

Một doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ được 

nhìn nhận là có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo được lợi 

thế cạnh tranh cao, đặc biệt tạo điều kiện dễ dàng cho việc xuất khẩu sang các thị tường 

khó tính trên thế giới. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 22000 còn mang lại nhiều lợi ích 

khác như: 

• Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

• Có thể thay thế cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau: GMP, HACCP, EUROGAP, BRC, 

SQF, IFS 

• Giảm chi phí bán hàng 

• Giảm tối đa các nguy cơ ngộ độc, kiện cáo, phàn nàn của khách hàng 

• Tăng cường uy tín, sự tin cậy, sự hài lòng của nhà phân phối, khách hàng. 

• Cải thiện hoạt động tổng thể của doanh nghiệp 

• Thuận tiện trong việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO/IEC 

17025, ISO 14000) 

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm: 

• ISO 22000  Yêu cầu tiêu chuẩn cho mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm. 

• ISO/TS 22004  Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005. 

• ISO/TS 22003  Yêu cầu cho các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm. 

• ISO 22005  Hệ thống xác định nguồn gốc thức ăn gia súc và thực phẩm. 

• ISO 22006  Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho việc sản xuất trong trang 

trại. 
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5.3. Phòng chống thảm họa  

Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới, thảm hoạ là các hiện tượng gây các thiệt hại, 

các đảo lộn về kinh tế, các tổn thất về sinh mạng, các hư hại đến sức khoẻ, đến cơ sở y tế 

với một mức độ lớn đòi hỏi sự huy động cứu trợ đặc biệt từ ngoài đến vùng bị thảm họa. 

Có các loại thảm họa: 

+ Thiên tai: lũ, bão, nước biển dâng, sạt lở đất, động đất, sóng thần, lốc, xoáy. 

+  Do yếu tố kỹ thuật: 

• Yếu tố vật lý (nước, dầu lửa, khí đốt..) 

• Yếu tố hoá học, vi trùng, tai nạn giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, 

đường không,...)  

+ Thảm họa kinh tế - xã hội: chiến tranh, dịch bệnh, đói, hoả hoạn 

+ Thảm họa hỗn hợp 

Qua các số liệu nhiều năm về thiên tai, tai nạn, dịch bệnh, nhiễm độc, tệ nạn gây ra 

thảm họa thiệt hại cho cộng đồng tại Việt Nam bao gồm: 

- Bão nhiệt đới và áp xuất nhiệt đới. 

- Lũ, lụt. 

- Giông, lốc, mưa đá, sét. 

- Sụt lở đất. 

- Hạn hán. 

- Cháy nổ. 

- Tai nạn giao thông (đường bộ, đường thuỷ, đường biển, hàng không). 

- Tai nạn lao động (xây dựng, hầm mỏ, công nghiệp các loại). 

- Dịch bệnh (bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoả, dịch bệnh do các loại côn trùng là 

vectơ trung gian truyền bệnh, dịch bệnh do virus do kí sinh trùng, vi khuẩn, nấm bệnh các 

loại...) 

- Nhiễm độc các loại (nhiễm thuốc trừ sâu, diệt chuột, dùng các loại thuốc có hại, ăn 

uống nhầm các chất độc...). 

- Nạn phá rừng (kể cả hậu quả của các chất độc gây rụng lá rừng trong chiến tranh). 

- Các tệ nạn xã hội( ma túy, nhiễm HIV, mại dâm, tham nhũng, tự kỷ…). 

- Nạn côn trùng, sâu bọ, loài gậm nhấm (phá hại mùa màng, hoa màu, cây trồng gây 

mất mùa...). 

- Nạn đói, thiếu lương thực + thực phẩm (do nhiều nguyên nhân). 

- Nạn gây ô nhiễm và phá hoại môi trường, sinh thái, sinh quyển. 
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Mục tiêu chính về phòng chống thiên tai và thảm hoạ kỹ thuật:  

- Chuẩn bị sẵn sàng cho toàn quốc gia, toàn cộng đồng và thực hiện các biện pháp tổ 

chức phòng chống hữu hiệu phù hợp với từng địa phương để đáp ứng với các loại hình 

thiên tai và thảm họa kỹ thuật có thể xảy ra. Có lực lượng dự trữ đáp ứng khẩn cấp để chi 

viện cho các địa phương. 

- Trong quy hoạch phát triển, xây dựng kiến trúc cơ sở hạ tầng thể hiện được các quy 

hoạch an toàn lâu dài trong cộng đồng cho con người, cho tài sản và môi sinh trong phòng 

chống thiên tai và các thảm họa kỹ thuật. 

- Thường xuyên giáo dục cộng đồng, thông tin rộng rãi trong đại chúng về các yếu tố 

tiềm ẩn và các nguy cơ có thể xảy ra thiên tai, thảm họa, các biện pháp phòng chống và 

đáp ứng tại cộng đồng. Chuẩn bị sẳn sàng, cảnh báo, đáp ứng khẩn cấp, phục hồi đời sống 

– sản xuất, phát triển trở lại, để từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng và toàn xã 

hội tự giác và tự mình sống chung với thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất. 

- Tổ chức ban phòng chống thảm họa, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai tại các cấp: 

Trung ương, tỉnh, thành, huyện quận thị, huy động các lực lượng thuộc nhà nước, các đoàn 

thể nhân dân và toàn thể cộng đồng. 

- Điều hành công tác phòng chống tham họa, giảm nhẹ thiên tai theo các nguyên tắc: 

“nhanh chóng về thời gian, hiệu quả thiết thực nhất cho người bị nạn và địa phương bị 

nạn, triển khai các biện pháp thực thi được tại nơi đang bị nạn và tìm cách giảm bớt tốn 

kém các khoản để dành phần giúp đỡ cứu trợ cho người bị nạn và địa phương bị nạn”. 

- Ý nghĩa nhân đạo: trong giúp đỡ người bị nạn, vùng bị nạn với mục đích làm giảm 

nhẹ thiệt hại, làm giảm đau khổ, không được làm việc gì gây thêm khó khăn thậm chí gây 

thêm “thảm họa mới” cho các hoạt động cứu trợ đáp ứng thảm họa (như gửi thực phẩm 

kem phẩm chất, thuốc đã hết hạn, phương tiện không thể dùng được…), cứu giúp phải đến 

tận tay người nhận, không để một ai, một tổ chức nào lợi dụng việc “thiện chung” dành 

cho lợi ích riêng của họ. 

---------0&0--------- 

Câu hỏi ôn tập:  

1. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 là gì?  

2. Hệ thống quản lý quốc tế về an toàn thực phẩm ISO 22000 là gì?  

3. Nêu các biện pháp phòng ngừa thảm họa gây ra cho con người.  

Tài liệu tham khảo:  
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Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

3. Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục. 
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