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MAXCƠVA
1. Chính Phủ Liên bang Nga đã thông qua:
-

Việc thực thi chính sách nhà nƣớc nhằm xóa bỏ các bệnh tật do tác nhân của sợi
amiăng trong giai đoạn tiếp theo (tới năm 2020) và trong tƣơng lai xa (theo nội dung
thực thi).

-

Kế hoạch hành động theo nội dung thực thi.

2. Bộ Y tế Liên bang Nga thực hiện điều phối và kiểm soát việc thực thi kế hoạch hành
động đã đƣợc thông qua theo sắc lệnh này.
3. Kiến nghị cơ quan hành pháp lập hiến Liên bang Nga xem xét các điều khoản trong kế
hoạch thực thi.

Thủ tƣớng Chính Phủ Liên bang Nga

D. Medvedev

VĂN BẢN ĐÃ ĐƢỢC THÔNG QUA
theo sắc lệnh số 79-r từ Chính Phủ Liên bang Nga
ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2014

NỘIDUNG
Kế hoạch thực thi chính sách nhà nước trong loại trừ bệnh tật do tác nhân của sợi Amiăng
trong giai đoạn tiếp theo – tới năm 2020 và trong tương lai xa

I. Giới thiệu
Kế hoạch thực thi chính sách nhà nƣớc nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng trong giai
đoạn tiếp theo (tới năm 2020) và trong tƣơng lai xa (theo nội dung thực thi) đã đƣợc nêu trong
phần 10 của kế hoạch hoạt động vì sức khỏe ngƣời lao động toàn cầu (2008-2017) và đƣợc thông
qua tại cuộc họp hội đồng Sức Khỏe Thế Giới lần thứ 60 (theo Nghị Quyết WHA 60.26 ngày
23/05/2007). Đồng thời, kế hoạch thực thi cũng đƣợc nêu trong điều 10 của Hiệp định về Sức
khỏe và Môi trƣờng công bố tại Parma và đƣợc chấp thuận bởi Bộ Trƣởng và Ủy Ban đại diện
khu vực Châu Âu của tổ chức WHO trong Hội nghị quốc hội lần thứ 5 về vấn đề Sức khỏe và
Môi trƣờng (EUR/55934/5.1 Rev.2 11/03/2010).
Mối nguy hiểm tới sức khỏe của con ngƣời đƣợc cho là phát sinh từ bụi của amiăng (bầu không
khí chứa bụi sợi amiăng) trong suốt quá trình khai thác và nghiền thành sản phẩm cuối, đƣa vào
sử dụng và thải loại.
Cụm từ “amiăng” là tên thƣơng mại chỉ nhóm các loại sợi khoáng tự nhiên có cấu trúc dạng sợi
xoắn (amiăng trắng) hoặc các khoáng chất amphibole (actinolite, amosite, anthophyllite,
crocidolite, and tremolite) (sau này đã đƣợc xếp chung vào nhóm amphibole), các khoáng chất

này có cùng chức năng ứng dụng trong ngành công nghiệp và khác biệt trong cấu trúc khoáng
vật học, tính chất hóa lý và ăn mòn sinh học.
Sự phát tán của bụi amiăng đƣợc cho là nguyên nhân tiền đề gây ra bệnh tật (sau này đƣợc gọi
chung là bệnh amiăng), tƣơng đƣơng với sự tích tụ của các sợi amiăng trong cơ quan hô hấp của
con ngƣời vƣợt quá sức chứa của cơ thể.
Sự phát tán của bụi amiăng không đƣợc kiểm soát sẽ làm tăng các bệnh liên quan đến ung thƣ
phổi, điển hình nhƣ bệnh phổi, viêm phế quản mãn tính và u ác của đƣờng hô hấp trên, phế quản,
phổi, màng phổi, và các hệ thống cơ quan khác.
Sợi amiăng trắng rất dễ bị phân hủy trong môi trƣờng sinh học dạng lỏng và nhanh chóng đào
thải khỏi phổi. Do đó, để tích tụ một lƣợng đáng kể sợi trong phổi cần trải qua quá trình dài tiếp
xúc hô hấp với amiăng (rất nhiều năm), cao gấp nhiều lần so với mức giới hạn phát tán cho phép
tại môi trƣờng làm việc và bầu không khí tại các khu vực công cộng.
Sợi amiăng amphibole tồn tại trong cơ quan hô hấp và sự tích tụ có thể xảy ra trong quá trình hít
phải loại sợi này lâu dài với nồng độ thấp.
Cho tới những năm 1970, tất cả các loại sợi amiăng đều đƣợc sử dụng mất kiểm soát ở các ngành
công nghiệp trên toàn thế giới (đặc biệt tại các nƣớc phát triển nền công nghiệp hóa); cho đến
nay có trên 3,000 sản phẩm chứa amiăng đã đƣợc biết đến. Điều này dẫn đến việc gia tăng tỉ lệ
tử vong do mắc các bệnh liên quan đến bụi phổi không chỉ riêng ở công nhân mà còn trong toàn
xã hội, và hệ quả là việc cấm hoàn toàn các sợi amiăng tại phần lớn các nƣớc Châu Âu.
Liên bang Nga hiện tại đang dự trữ tất cả mọi loại amiăng. Tuy nhiên chỉ có amiăng trắng đƣợc
đƣa vào sử dụng trong cộng đồng. Một số lƣợng ít amiăng amphibole đã đƣợc khai thác ở một
vài nơi vào khoảng thời gian từ 1947 – 1994 với những mục đích đặc biệt (khoảng 40,000 tấn).
Tại thời điểm hiện tại, tất cả các điểm khai thác amiăng amphibole đều không còn hoạt động
cùng với việc cấm sử dụng nhóm sợi này từ năm 1999.
Trong nhiều thập kỉ qua, nƣớc Nga đã và đang trở thành một nhà phân phối và tiêu thụ amiăng
trắng lớn nhất trên thế giới (hiện tại chiếm hơn nửa tổng sản lƣợng trên thế giới với khối lƣợng
tiêu thụ đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ). Amiăng trắng đƣợc khai thác trên phạm vị
toàn quốc, khác với việc khai thác ở những nơi khác, thƣờng không trộn lẫn cùng với các chất
phụ gia trong nhóm amiăng amphibole.

Để có đƣợc dữ liệu đáng tin cậy cho ngƣời lao động và toàn dân về nguy cơ sức khỏe từ việc sử
dụng amiăng trắng, một nghiên cứu dịch tễ học toàn diện đã đƣợc phê duyệt theo Sắc lệnh số 791
của Chính phủ Liên bang Nga (27/10/2008) và đƣa ra trong chƣơng trình Mục đích định hƣớng
với chủ đề "Hệ thống quốc gia về hóa học và an toàn sinh học của Liên bang Nga (2009 –
2014)”.
Trong việc tuyển dụng và quản lý hàng ngàn lao động của nhiều ngành công nghiệp thuộc các
lĩnh vực khác nhau (sản xuất năng lƣợng, sản xuất hóa học, luyện kim, nghề đóng tàu, v..v) hiện
nay vẫn còn thiếu các cảnh báo cần thiết về amiăng. Cần cải thiện công tác hỗ trợ thông tin cho
chuyên gia, công nhân và ngƣời dân về việc sử dụng amiăng an toàn.
Các điểm nhận diện riêng về sự thâm nhập, phát triển và triệu chứng lâm sàng của bệnh liên
quan đến amiăng là tiền đề giả định cho các biện pháp ngăn ngừa. Ngoài ra, cũng cần phải chắc
chắn rằng các biện pháp ngăn ngừa không chỉ áp dụng cho ngƣời lao động tiếp xúc với quy trình
sản xuất, khai thác và nghiền nguyên vật liệu, sản phẩm chứa amiăng (khoảng 25,000 ngƣời) mà
còn cần áp dụng cho cả các đối tƣợng ngƣời lao động thực hiện tiêu hủy chúng (số lƣợng ngƣời
chính xác đƣợc chỉ rõ trong quá trình phát triển Hồ sơ miăng quốc gia). Ngoài ra, việc cung cấp
các trung tâm tiếp cận sức khỏe và an ninh xã hội tới ngƣời lao động tiếp xúc trực tiếp với
amiăng và ngƣời dân tiếp xúc qua môi trƣờng không khí đều rất cần thiết.
Kế hoạch loại trừ các căn bệnh liên quan đến amiăng không thể thành công nếu không có các
biện pháp đánh giá phòng ngừa toàn diện bằng cách giới thiệu về vật liệu thay thế cho amiăng tại
các ngành công nghiệp khác nhau, tƣơng ứng với Điều 10 Công ƣớc ILO khoản 162 về sử dụng
amiăng an toàn.
Hiện tại những vấn đề chính trong lĩnh vực bảo đảm an toàn trong việc sử dụng amiăng ở Nga
bao gồm:
-

Sự hiểu biết chƣa đầy đủ của nhóm đối tƣợng tiếp xúc với amiăng do thiếu các đánh giá
về sự tiếp xúc với bụi chứa amiăng cũng nhƣ các sợi thiên nhiên, nhân tạo khác trong một
số ngành công nghiệp tiêu thụ nguyên liệu sợi (ngoại trừ việc khai thác và nghiền các sản
phẩm làm từ nguyên liệu sợi amiăng).

-

Thiếu đi sự xếp hạng về mức độ và xác suất phát tán các chất trong nguyên vật liệu, sản
phẩm có chứa amiăng gây độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng.

-

Hệ thống hiện tại với chức năng đăng ký chẩn đoán các bệnh liên quan đến amiăng chƣa
hoàn hảo. Nhiệm vụ đề ra là cần phải cải thiện hệ thống đăng ký chẩn đoán bệnh nghề
nghiệp và u ác tính theo cấp quốc gia.

-

Các dữ liệu nghiên cứu dịch tễ học toàn diện về nguy cơ sức khỏe do tác nhân của các
hoạt động khác nhau liên quan đến việc sử dụng amiăng trong điều kiện hiện đại; và

-

Ngƣời dân không có đủ kiến thức về nguy cơ sức khỏe có thể phải đối mặt với việc sử
dụng amiăng không đúng cách và những sản phẩm thay thế, các biện pháp an toàn khi sử
dụng chúng.

-

Do đó, cần thiết phải ngăn chặn các hậu quả về y tế, vệ sinh và kinh tế xã hội từ việc sử
dụng không kiểm soát amiăng và các chất liệu thay thế loại sợi này. Đây cũng là yếu tố
mang tính quyết định cho việc áp dụng nội dung thực thi.

II. Mục tiêu của nội dung thực thi
Mục tiêu của nội dung thực thi là bảo vệ sức khỏe của ngƣời lao động và dân cƣ bằng phƣơng
pháp tạo điều kiện làm giảm tỉ lệ mắc bệnh liên quan đến amiăng dẫn đến tình trạng tử vong và
từng bƣớc loại trừ các căn bệnh này ra khỏi Liên bang Nga.
Các mục tiêu của nội dung thực thi bao gồm:
Giai đoạn I (đến năm 2015):
-

Một bản danh sách về lƣợng amiăng đƣợc sử dụng cho tới hiện tại (hơn 40 năm) gồm
thông tin cụ thể về mục tiêu và hình thức hoạt động với mức phơi nhiễm amiăng cao hơn
mức cho phép;

-

Việc nhận diện tất cả các nhóm lao động và dân số có thể đã tiếp xúc do đặc thù nghề
nghiệp hoặc đơn thuần tiếp xúc qua môi trƣờng không khí với bụi chứa amiăng, sợi tự
nhiên và nhân tạo khác ở nồng độ vƣợt quá mức cho phép;

-

Một chẩn đoán đã đƣợc thực hiện trên những ngƣời đã từng tiếp xúc nghề nghiệp với
amiăng hoặc sợi tự nhiên/ nhân tạo khác trong hiện tại hoặc quá khứ (trong 40 năm qua).
Chẩn đoán này đƣợc thực hiện trƣớc khi họ chính thức tuyển dụng và kiểm tra y tế dự
phòng để đảm bảo việc chẩn đoán sớm và chữa trị đƣợc thực hiện theo tiêu chuẩn công
nghệ hiện đại;

-

Đào tạo lại 50% các chuyên gia thực hiện dịch vụ bảo vệ sức khỏe ngƣời lao động ngành
nghề khai thác, nghiền cũng nhƣ sản xuất amiăng. Cách sử dụng và xử lý các sản phẩm
chứa amiăng cần đƣợc thực hiện theo kĩ thuật phòng ngừa, chẩn đoán, chữa trị và phục
hồi tiên tiến nhất cho những trƣờng hợp mắc bệnh liên quan đến amiăng;

Giai đoạn II – đến năm 2020:
-

Giảm rủi ro từ việc phơi nhiễm amiăng (khoảng 50% số lƣợng ngƣời tiếp xúc với nồng
độ amiăng vƣợt quá ngƣỡng tiếp xúc cho phép);

-

Đào tạo lại 100% các chuyên gia thực hiện dịch vụ bảo vệ sức khỏe ngƣời lao động
ngành nghề khai thác, nghiền cũng nhƣ sản xuất amiăng. Cách sử dụng và xử lý các sản
phẩm chứa amiăng cần đƣợc thực hiện theo kĩ thuật phòng ngừa, chẩn đoán, chữa trị và
phục hồi tiên tiến nhất cho những trƣờng hợp mắc bệnh liên quan đến amiăng;

-

Thực hiện đào tạo các công nhân quản lý vật liệu có chứa amiăng và/hoặc sợi tự nhiên,
nhân tạo khác theo biện pháp an toàn, đồng thời cải thiện hỗ trợ thông tin cho ngƣời dân
về rủi ro gây ra bởi sự tiếp xúc với loại bụi chứa sợi amiăng và về các biện pháp phòng
ngừa cho rủi ro này;

Giai đoạn III – đến năm 2025 – mục tiêu giảm 50% tỉ lệ mắc các bệnh liên bụi phổi so với năm
2015; và
Giai đoạn IV (đến năm 2060) – loại trừ hoàn toàn các bệnh liên quan đến amiăng (giảm thiểu
khả năng mắc các ca bệnh mới).
III. Chính trị và căn cứ pháp lý cho những chiến lược hành động nhằm loại bỏ các bệnh
liên quan đến amiăng
Trên phiên họp thứ 72 của Hội nghị thực hiện bởi Tổ chức Lao động quốc tế đại diện cho 142
nƣớc đã thông qua Công ƣớc ILO số 162 (24/6/2986) liên quan đến vấn đề an toàn trong sử dụng
amiăng (sau đây gọi tắt là Công ƣớc).
Công ƣớc bao gồm tất cả các hình thức hoạt động chính đối với ngƣời lao động có khả năng phơi
nhiễm amiăng thông qua môi trƣờng nghề nghiệp. Tài liệu này dự tính các biện pháp giúp phòng
ngừa bảo vệ và chống phơi nhiễm amiăng. Các quy định kỹ thuật về giám sát rủi ro nghề nghiệp
và sức khỏe ngƣời lao động cũng không nằm ngoài nội dung của tài liêu.

Công ƣớc đƣa ra yêu cầu chủ sử dụng lao động cần phải thúc đẩy phổ biến thông tin và giáo dục
ngƣời lao động về các mối nguy hiểm sức khỏe do tiếp xúc với amiăng. Đồng thời, họ cũng cần
hỗ trợ sự phát triển của cơ sở quy phạm pháp luật và hƣớng dẫn ngƣời lao động về an toàn trong
sử dụng amiăng.
Liên bang Nga hỗ trợ các quy định của Công ƣớc và thông qua Luật liên bang số 50-FZ từ
8/4/2000 về việc phê chuẩn Công ƣớc ILO số 162 với nội dung an toàn trong việc sử dụng
amiăng.
Kỳ họp lần thứ 60 của Hội đồng Y tế Thế giới (theo Nghị quyết WHA60.26 – 23/5/2007) đã
thông qua " Kế hoạch hành động toàn cầu 2008-2017 vì sức khỏe của ngƣời lao động" và vạch ra
một chiến dịch toàn cầu nhằm loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng đồng thời lƣu ý rằng kế
hoạch này nên đƣợc thực hiện theo các phƣơng pháp tiếp cận khác nhau sao cho phù hợp với
từng loại sợi amiăng.
IV. Chiến lược hành động nhằm loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng
Các chiến lƣợc loại bỏ những bệnh liên quan đến amiăng tại Liên bang Nga bao gồm quy trình
thực hiện theo từng bƣớc với các phƣơng pháp tiếp cận phù hợp cho từng loại sợi amiăng ở cấp
liên bang, vùng miền và doanh nghiệp.
Những hoạt động thực hiện tại cấp liên bang sẽ bao gồm:
-

Chuẩn bị phiên bản đầu tiên cho Hồ sơ amiăng quốc gia vào năm 2015 và sửa đổi nó 5
năm một lần dựa trên các kết quả phù hợp của ngành y tế - xã hội (bao gồm cả dịch tễ
học) và các nghiên cứu kinh tế, báo cáo cho Chính phủ Liên bang Nga;

-

Cải thiện khung pháp lý, tính hợp pháp và hệ thống phƣơng pháp luận hiện nay trong lĩnh
vực sử dụng an toàn amiăng và các loại sợi tự nhiên, nhân tạo khác;

-

Đảm bảo các phƣơng pháp tiếp cận phù hợp cho từng loại sợi amiăng;

-

Cải thiện các tổ chức chăm sóc y tế và vệ sinh cho những ngƣời có khả năng sẽ tiếp xúc
với bụi có chứa amiăng;

-

Giám sát và đánh giá tính hiệu quả mọi hoạt động phòng ngừa các bệnh liên quan đến
amiăng trong khuôn khổ giám sát vệ sinh xã hội đƣợc thực hiện tại Liên bang Nga;

-

Cải thiện sự kiểm soát và giám sát tình trạng vệ sinh, dịch tễ học trong lĩnh vực an toàn
lao động trong khai thác, nghiền và sản xuất, sử dụng và thải bỏ vật liệu có chứa amiăng,
sợi khoáng thiên nhiên và nhân tạo khác; và

-

Phát triển, cung cấp thông tin sẵn có về các chất liệu có độ rủi ro ở mức cho phép và cách
chúng có thể phòng ngừa các rủi ro cao hơn trong quá trình sử dụng amiăng, vật liệu có
chứa amiăng và khả năng thay thế của chúng cho các nhóm chuyên gia và ngƣời dân sử
dụng.

Cải thiện khung pháp lý, tính hợp pháp và hệ thống phƣơng pháp luận trong lĩnh vực sử dụng an
toàn amiăng và các loại sợi khoáng tự nhiên, nhân tạo khác bao gồm:
-

Sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn lao động, hƣớng dẫn an toàn lao động cùng các quy tắc và
tiêu chuẩn nhà nƣớc về vệ sinh và dịch tễ học; và

-

Chuẩn bị và phê duyệt các phƣơng pháp hƣớng dẫn kiểm soát nồng độ sợi trong môi
trƣờng làm việc và không khí xung quanh các khu vực đông dân cƣ, để chính thức hóa sự
có mặt của các loại sợi amiăng trong mọi vật liệu và sản phẩm.

-

Đảm bảo các phƣơng pháp tiếp cận phù hợp cho từng loại sợi amiăng bao gồm:

-

Sắp xếp nguyên vật liệu và sản phẩm có chứa amiăng theo mức độ rủi ro dựa trên hai tiêu
chí: thƣớc đo mức độ ràng buộc và xác suất phán tán sợi;

-

Phân loại các loại hình hoạt động thông qua mức độ rủi ro khi tiếp xúc với amiăng (tính
theo khối lƣợng, loại sản phẩm và thể dạng của amiăng trong chúng, thời gian và mức độ
tiếp xúc có thể xảy ra), đồng thời giới thiệu về các công cụ thực hành đánh giá và quản lý
rủi ro tiềm năng tiếp xúc;

-

Xác định các nhóm dân cƣ có khả năng tiếp xúc nghề nghiệp và phơi nhiễm bụi chứa
amiăng và các sợi khoáng thiên nhiên, nhân tạo khác trong môi trƣờng ở nồng độ cao hơn
mức cho phép;

-

Đảm bảo kiểm soát đƣợc quá trình ban hành các lệnh cấm amiăng amphibole và quá trình
phun – cách nhiệt bở có chứa tất cả các loại amiăng;

-

Tạo điều kiện cho việc đo lƣờng và giám sát nồng độ trong không khí bụi có chứa
amiăng, sợi tự nhiên và nhân tạo khác trong phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu hồ

sơ khu vực (tối thiểu 4) và trong phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia – cơ sở của các
Viện Y học lao động thuộc Viện Y khoa Nga; và
-

Đảm bảo đánh giá toàn diện về các rủi ro có thể ảnh hƣởng tới sức khỏe ngƣời lao động,
dân số và môi trƣờng khi giới thiệu sản phẩm thay thế amiăng.

Cải thiện việc tổ chức chăm sóc y tế và vệ sinh cho những ngƣời có thể tiếp xúc với bụi chứa
amiăng bao gồm:
-

Các nghiên cứu tiết lộ chỉ số ảnh hƣởng của bụi chứa amiăng trắng đến sức khỏe một số
nhóm dân cƣ và các dấu ấn sinh học khi tiếp xúc với amiăng;

-

Phát triển và giới thiệu về các tiêu chuẩn chẩn đoán và tiếp xúc dựa trên các phát hiện,
chẩn đoán, và đăng ký liên quan đến các bệnh về amiăng;

-

Phát triển và phê duyệt các tiêu chuẩn của dịch vụ chăm sóc y tế cho các bệnh nhân mắc
các bệnh liên quan đến amiăng; và

-

Tổ chức đăng ký các bệnh liên quan đến amiăng trong phạm vi phát triển của cơ quan
đăng ký quốc gia về bệnh nghề nghiệp và các bệnh ung thƣ.

Các hoạt động ở khu vực vùng miền bao gồm:
-

Phát triển và thực hiện (dựa trên quan hệ đối tác công-tƣ) theo quy mô vùng miền để
ngăn ngừa sự tiếp xúc của ngƣời dân với bụi có chứa amiăng từ các nguồn nhân tạo và tự
nhiên theo phù hợp với luật pháp của các tổ chức thành phần thuộc Liên bang Nga;

-

Thực hiện giám sát vệ sinh xã hội tại các thành viên trực thuộc Liên bang Nga bao gồm
tổ chức giảm sát, phân tích, đánh giá và dự đoán, cũng nhƣ thiết lập liên hệ nguyên nhân
– hệ quả giữa việc tiếp xúc mới amiăng trong môi trƣờng (bao gồm kết quả của sự phong
hóa tự nhiên của đá) và sức khỏe cộng đồng;

-

Cung cấp dịch vụ y tế cho các cá nhân tiếp xúc với amiăng hoặc có bệnh liên quan tới
amiăng, bao gồm kiểm tra sức khỏe trƣớc khi tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe định kỳ
đối với cá nhân đã và đang (trong vòng 40 năm) tiếp xúc nghề nghiệp với bụi có chứa
amiăng và/ hoặc các sợi tự nhiên và nhân tạo (với các ghi chép cụ thể về các bệnh liên
quan đến những sợ này), tuân theo luật pháp về an toàn và sức khỏe lao động, giới thiệu

các kĩ thuật tiên tiến trong chẩn đoán sớm các biểu hiện bệnh liên quan đến amiăng ở
công nhân, đăng kí thích hợp về các bệnh liên quan đến amiăng;
-

Tái đào tạo chuyên gia dịch vụ y tế cho thợ khai thác, công nhân liên quan đến sản xuất,
sử dụng, và xử lí các sản phẩm chứ amiăng, và ngƣời dân sống quanh khu vực có nguy
cơ phơi nhiễm phi nghề nghiệp với bụi có chứa amiăng; và

-

Đảm bảo nhận thức của cộng đồng đối với nguy cơ của việc phơi nhiễm với bụi có chứa
amiăng và/ hoặc các sợi tự nhiên và nhân tạo và các biện pháp phòng chống phơi nhiễm
trong Liên bang Nga.

Hành động tại cấp doanh nghiệp bao gồm:
Phát triển các đề xuất và thực hiện các biện pháp tại các doanh nghiệp công nghiệp, trong khu
vực bảo vệ vệ sinh và các khu thực hành bảo vệ trong khuôn khổ phát triển và thực hiện của
chƣơng trình phòng chống sự phơi nhiễm của ngƣời dân đối với bụi chứa amiăng từ các nguồn
nhân tạo và tự nhiên;
Đảm bảo sự tuân theo của các doanh nghiệp cá nhân và các tổ chức hợp pháp với các yêu cầu
của luật vệ sinh hiện hành trong:
-

Phát triển và thực hiện các hoạt động phòng chống nhằm ngăn ngừa sự nhiễm độc trong
môi trƣờng làm việc và không khí xung quanh các khu dân cƣ khỏi bụi chứa amiăng và/
hoặc các sợi tự thiên và nhân tạo.

-

Thực hiện kiểm soát sản xuất (bao gồm kiểm soát trong phòng thí nghiệm) của giám sát
quy tắc vệ sinh và thực hiện các hành động phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động
có nguy cơ gây nhiễm độc môi trƣờng làm việc và không khi xung quanh các khu dân cƣ
với bụi chứa amiăng và/hoặc các sợi tự nhiên và nhân tạo;

-

Cung cấp chƣơng trình đào tạo đặc biệt trong vấn đề an toàn cho công nhân trong xử lí
các chất khoáng có chứa amiăng và/ hoặc các sợi tự nhiên và nhân tạo; và

-

Sự xác nhận an toàn đối với những loại sản phẩm mới có chứa amiăng và/ hoặc các sợ tự
nhiên và nhân tạo và đối với công nghệ sản xuất của những loại sản phầm này với sức
khỏe con ngƣời.

Sự thực hành của các nội dung trên sẽ giúp Liên bang Nga hoàn thành trách nhiệm quốc tế nhằm
xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng.
V. Lãnh đạo chịu trách nhiệm và người tham gia thực hiện các nội dung
Hành động sửa đổi luật của Liên bang Nga đối với các bệnh liên quan đến amiăng đƣợc thực
hiện bởi các cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm soạn thảo các chính sách nhà nƣớc và các quy
định trong lĩnh vực y tế cộng đồng, và trong các vấn đề liên quan đến việc sử dụng amiăng an
toàn.
Hành động nhằm cải thiện việc giám sát và kiểm soát an toàn trong sử dụng amiăng đƣợc thực
hiện bởi các cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát trong các lĩnh vực đảm
bảo an toàn vệ sinh và dịch tễ học trong nhân dân và các cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm
kiểm soát và giám sát trong lĩnh vực án toàn và sức khỏe nơi làm việc.
Hành động nhằm cung ứng các dịch vụ y tế và an sinh xã hội đƣợc thực hiện bới chính quyền địa
phƣơng và các tổ chức phù hợp.
Hành động nhằm tiến hành các nghiên cứu y học- vệ sinh đƣợc thực hiển bởi các tổ chức thích
hợp thuộc cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm soạn thảo chính sách nhà nƣớc và duy định pháp
luật trong lĩnh vực sức khỏe cộng đông, cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm kiểm soát và giám
sát trong lĩnh vực an toàn vệ sinh và dịch tễ trong nhân dân và Viện Y khoa Nga.
Các doanh nghiệp cá nhân và tổ chức hợp pháp liên quan đến khai thác, sản xuất, sử dụng và xử
lí những sản phẩm chứa amiăng trắng sẽ đảm bảo tuân theo các yêu cầu của luật vệ sinh và các
quy định an toàn tại nơi làm việc trong chƣơng trình chòng chống các bệnh liên quan đến
amiăng.
VI. Cung cấp thông tin về nội dung thực thi
Hồ sơ amiăng quốc gia là cơ sở để cung cấp thông tin và quyết định quản lí về hành động điều
chỉnh nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng tại Liên bang Nga.
Hồ sơ amiăng quốc gia xác định tình hình liên quan đến việc tiêu thụ các loại amiăng, nhóm dân
cƣ đã và đang có nguy cơ phơi nhiễm với amiăng vƣợt quá mức cho phép trong, và mô tả tần
suất và tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến amiăng. Đó là công cụ giám sát và đánh giá hiệu quả
việc thực hiện các hành động trong nội dung đƣợc cập nhật 5 năm một lần.

VII. Quản lý và các giai đoạn thực thi nội dung
Hệ thống quản lí thực thi nội dung nhằm đảm bảo việc đạt đƣợc mục tiêu, hiệu quả của hành
động, và tính ổn định lâu dài của các kết quả đạt đƣợc dựa trên số liệu của Hồ sơ amiăng quốc
gia. Các giai đoạn thực thi nội dung đƣợc thiết lập bởi kế hoạch hành động. Ngƣời chịu trách
nhiệm điều hành và tham gia kế hoạch hành động đƣợc xác định bởi Mục V của nội dung.
Nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng tại Liên bang Nga, một chiến dịch hành động phức
hợp sẽ đƣợc thực hiện từng bƣớc theo 4 giai đoạn.
Giai đoạn I (tới năm 2015) sẽ bao gồm phát triển bản đầu tiên của Hồ sơ amiăng quốc gia và các
biện pháp thực hiện thêm các nghiên cứu y tế- xã hội (bao gồm dịch tễ học) và kinh tế để lấp các
khoảng trống thông tin về:
-

Khối lƣợng amiăng đang dùng và các loại hoạt động có khả năng gây phơi nhiễm amiăng
trên mức cho phép;

-

Công nhân và nhóm dân cƣ có khả năng đã và đang tiếp xúc nghề nghiệp hay tiếp xúc
trong môi trƣờng môi trƣờng với bụi chứa amiăng và các sợi tự nhiên và nhân tạo quá
mức cho phép; và

-

Tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến amiăng.

Giai đoạn II (tới năm 2020) sẽ bao gồm các hành động nhằm giảm đáng kể số cá nhân tiếp xúc
với lƣợng amiăng với nồng độ vƣợt quá mức cho phép, bao gồm các biện pháp giáo dục chuyên
gia và đối tƣợng lao động và ngƣời dân trong việc phòng chống các bệnh liên quan đến amiăng.
Giai đoạn III (tới năm 2025) sẽ bao gồm các hành động bổ sung (dựa trên Hồ sơ amiăng quốc
gia) nhằm giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến amiăng.
Giai đoạn IV (tới năm 2060) dự kiến xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng (đƣa tỷ lệ mắc bệnh
về mức sàn).
VIII. Funding of the concept
Việc thực hiện các nội dung bởi cơ quan hành pháp liên bang đƣợc tài trợ bởi ngân sách liên
bang trong ngân quỹ phân bổ, và cũng trong 2013-2014 từ quy định của ngân sách liên bang
trong thực thi những Chƣơng trình định hƣớng “Hệ thống quốc gia về an toàn hóa sinh của Liên

bang Nga 2009-2014” đƣợc thông qua bởi Sắc lệnh Số 791 ngày 27/10/2008 của Nhà nƣớc Liên
bang Nga.
Việc thực hiện các nội dung trong các thành viên thuộc Liên bang Nga đƣợc tài trợ theo luật của
các thành viên thuộc Liên bang Nga.
Việc thực hiện những nội dung trong khai thác amiăng trắng và sản xuất các khoáng có chứa
amiăng trắng và các sản phẩm đƣợc tài trợ bởi các doanh nghiệp tƣ nhân và cơ quan hợp pháp
theo luật vệ sinh và an toàn sức khỏe nơi làm việc.

ĐÃ THÔNG QUA
Sắc lệnh Số 79-r của Nhà nƣớc
Liên bang Nga
Ngày 28/01/2013
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Nội dung thực hiên chính sách nhà nước nhắm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng
giai đoạn tới 2020 và trong tương lai

Cơ quan hành pháp
1. Giới thiệu những sửa đổi trong thi thành luật của Liên bang Nga trong việc
đmả bảo đăng kí đối với các bệnh liên quan đến amiăng trong khuôn khổ phát
triển đăng kí quốc gia về bênh nghề nghiệp và ung thƣ

Thời gian thực thi

Bộ Y tế Nga,
Rospotrebnadoz*, Viện Y

2018

khoa Nga
2. Giới thiệu những sửa đổi trong Chƣơng trình Định hƣớng Liên bang “Hệ
thống quốc gia về an toàn hóa sinh Liên bang Nga giai đoạn 2009-2014” về:
Tiến hành các nghiên cứu dịch tễ về tỉ lệ mắc các bệnh liên quan đến amiăng,
các nghiên cứu ý tế xã hội khác để thiết lập những chỉ dẫn cơ của Hồ sơ
amiăng quốc gia;
Việc phát triển các văn bản và tài liệu thông tin về phòng chống, chẩn đoán,
điều trị và phục hồi bệnh nhân mắc các bênh liên quan đến amiăng đƣợc thêm
vào trong các chƣơng trình đào tạo chuyên gia y tế sau đại học;
Thông báo cho dân cƣ quanh khu vực có khả năng tiếp xúc với bụi tự nhiên có
chứa amiăng nâu và xanh cũng nhƣ amiăng trắng từ các hoạt động khai thác.

Bộ Y tế Nga, Rospotrebnadzor

2013-2014

3. Một bản báo cáo cho Nhà nƣớc Liên bang Nga về việc thực thi nội dung của
Bộ Y tế Nga, Bộ Lao động
thực hành chính sách nhà nƣớc trong công tác xóa bỏ các bệnh liên quan đến Nga, Rospotrebnadzor, Viện Y
amiăng cho giai đoạn tới 2020 và xa hơn đính kèm Hồ sơ amiăng quốc gia.
khao Nga

2015-2020

4. Trong Hồ sơ amiăng quốc gia, giới thiệu những sửa đổi về vấn đề an toàn
trong sử dụng amiăng và các quy định của cơ quan hành pháp bao gồm:
Quy tắc và tiêu chuẩn vệ sinh và dịch tễ quốc gia;
Tiêu chuẩn an toàn nơi làm việc, quy tắc và hƣớng dẫn đăch thù trong bảo vệ Rospotrebnadzor, Bộ Lao động
Nga
an toàn lao động;

2016

Phƣơng pháp hƣớng dẫn kiễm xoát nồng độ các sợi trong không khí nơi làm
việc cũng nhƣ trong các khu dân cƣ, phát triện sự có mặt và loại amiăng trong
nguyên liệu và sản phẩm
5.Tuân theo các tiêu chuẩn về chăm sóc y tế cho bệnh nhân có bênh liên quan
đến amiăng

Bộ Y tế Nga

6. Tuân theo và thực hiện các chƣơng trình địa phƣơng nhằm xóa bó các bệnh
liên quan đến amiăng (các dự án thí điểm tại các thành viên thuộc Liên bang
Nga về khai thác amiăng trắng) theo Hồ sơ amiăng quốc gia

Chính quyền hành pháp của
vùng Orenburg và vùng
Sverdlovsk (đợi thông qua)

2015

2016-2020

*Rospotrebnadzor là Tổ chức Liên bang nhằm giám sát lĩnh vực bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng và phúc lợi con ngƣời.

