
Huấn luyện nâng cao sức khỏe cho công nhân

Lực lượng lao động là nhân tố quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Nhưng hiện nay còn nhiều cơ sở sản xuất với dây truyền công nghệ lạc hậu, cũ kỹ, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, môi trường lao động bị ô nhiễm nặng nề đã ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người lao động và cộng đồng dân cư. Mỗi năm, nước ta có hàng nghìn người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp. Vấn đề này không những tác hại đến sức khoẻ mà còn góp phần làm tăng gánh nặng đối với ngân sách y tế và quốc gia.

Trong những năm gần đây, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đã được các Bộ, Ngành quan tâm và chú trọng. Thông qua tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, nhận thức của người lao động đối với các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe được cải thiện đáng kể. Trách nhiệm của các cán bộ quản lý doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện lao động đã được chú trọng. Những hoạt động này bước đầu đã góp phần hạn chế được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Để đáp ứng kịp thời cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, các tác giả đã biên soạn bộ tài liệu huấn luyện về Nâng cao sức khoẻ nơi làm việc cho cán bộ y tế Quận/Huyện, cán bộ quản lý doanh nghiệp và người lao động nhằm giúp họ nắm được những kiến thức cần thiết để phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, độc hại và các bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; hướng dẫn các cách cấp cứu ban đầu, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động và tích cực chủ động tham gia vào phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Đây là bộ tài liệu bổ ích, thiết thực; nội dung trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho công tác chăm sóc sức khoẻ và giúp người lao động tự bảo vệ sức khoẻ của bản thân.

Xin giới thiệu bộ tài liệu này với các bạn độc giả và các đồng nghiệp.
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