TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Tên đề tài luận án: Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, cơ cấu bệnh
tật, một số bệnh có tính chất nghề nghiệp và giải pháp can thiệp cho thuyền
viên vận tải viễn dương.
2. Chuyên ngành: Y tế công cộng
3. Mã số: 62.72.03.01
4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bảo Nam
5. Họ và tên Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Phạm Minh Khuê
2. GS.TS. Phạm Văn Thức
6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
7. Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Ngành vận tải biển hiện này là một ngành kinh tế quan trọng, có nhiều đóng
góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, việc lao động trên
các tàu vận tải biển, đặc biệt là các tàu viễn dương có ẩn chứa nhiều nguy cơ
tiềm ẩn cho sức khỏe của người lao động trên biển (VD điều kiện lao động có
nhiều yếu tố bất lợi cho sức khỏe; chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi không
hợp lý, ít được giao tiếp với gia đình, đất liền lâu ngày...). Trong khi đó, các
công trình nghiên cứu sâu, rộng về lao động biển ở Việt Nam lại chưa nhiều.
Nghiên cứu này đã cho thấy được thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, cơ
cấu bệnh tật, một số bệnh lý có tính chất nghề nghiệp ở đối tượng thuyền viên
vận tải viễn dương, có thể đại diện được cho một cộng đồng những người lao
động trên biển; việc áp dụng giải pháp can thiệp bằng đào tạo cho thuyền viên
vận tải viễn dương biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe có đóng góp thiết
thực trong việc đảm bảo sức khỏe và nâng cao khả năng lao động cho những
người lao động trên biển. Do đó, việc nghiên cứu đề tài này là thời sự, cần thiết
và có ý nghĩa thực tiễn cao.
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