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  ويتنام
و سالمت  ]39[ تعارضي كه بين توسعه اقتصادي

هايي كه در شود تا دولتعمومي وجود دارد موجب مي
دارند اين كار  مرحله قبل از توقف مصرف آزبست قرار

 GACاگرچه پيوستن ويتنام به . ]40[را به تاخير بيندازند

 بر تعهد دولت اين كشور در خصوص منع مصرف 2004
ولي در حقيقت نه تنها اين  ]41[كندآزبست تاكيد مي

 هدف به دست نيامده بلكه مصرف آزبست در اين كشور
درصد افزايش پيدا  32، 2004تا  2000نيز طي سالهاي 

آزبستي  كه از  1970از دهه ). Aضميمه ( كرده است
كشورهاي روسيه، كانادا، چين و زيمبابوه وارد ويتنام شده 

هاي سقفي آزبست سيمان، عايقها و در ساخت  پوشش
كارگر  10000نزديك به . مواد سايشي به كار رفته است

ميليون  60استان اين كشور ساليانه  21كارخانه در  37در 
. كنندمترمكعب پوشش سقفي آزبست سيمان توليد مي

اين مواد كه بسيار ارزان هستند در بين افراد فقير در 
حل و دلتاي رودخانه نواحي روستايي، كوهستاني، سا

CUU كارخانه  32 .از محبوبيت بااليي برخوردار هستند
 2000تا  1995 توليد اين مواد در ويتنام بين سالهاي

اند و قسمت اعظم اين كارخانجات دولتي تاسيس شده
  .هستند

تاثيرات نامطلوب مواجهه شغلي با آزبست در ويتنام 
معاينات  .مورد مطالعه قرار گرفته است 1996از سال 

اند مشخص كارخانه توليد آزبست سيمان فعاليت داشته 12كارگر كه  در  1000پزشكي بيش از 
. كرده كه مواجهات شغلي با آزبست در اين كارگران موجب بروز بيماريهاي ريوي شده است
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توسط انستيتوملي حفاظت كار در يك كارخانه توليد پوشش سقف  2000تحقيقاتي كه در سال 
و  F/cm3 7/33يمان انجام شده است نشان داده كه غلظت آزبست در قسمت خردكني آزبست س

و  F/cm3 7/11ماه اين غلظتها به  9با اينكه در طول . بوده است F/cm3 8/1كني در قسمت مخلوط
7/0 F/cm3 بخش نيستكاهش يافت ولي همچنان اين سطوح مواجهه رضايت.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كارخانه توليد آزبست سيمان  23برروي  2002مطالعه فوق در سال اي كه به دنبال مطالعه
مهمترين داليل اين . انجام شد مشخص كرد كه اغلب اين كارخانجات آلوده به غبار آزبست هستند

  :آلودگي شامل موارد زير است
 كارگران در خصوص مضرات و خطرات غبار آزبست آگاهي ندارند. 

 سيستم تهويه مناسب وجود ندارد. 

 ارفرمايان توجه كافي به اصول سالمت شغلي و ايمني ندارندك. 

  
سالمت عمومي  نامطلوب مصرف آزبست بر موارد ديگري كه دولت ويتنام انجام داده تا تاثير

  :و شغلي را ارزيابي كند به شرح زير است
 ملي حفاظت كار به استراليا اعزام شدند تا  تعدادي از كاركنان انستيتو 1990سال   در
 .بگيرند نيكهاي آناليز آزبست را فراتك
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 اي تحت عنوان بررسي وضعيت محيط ملي حفاظت كار مطالعه انستيتو 2002سال  در
 .هاي توليد آزبست سيمان و تاثير آن بر سالمتي كاركنان انجام دادكارخانه

  اخيرا يك بررسي انجام شد تا سطح آلودگي محيطي كارخانجات آزبست سيمان را
غلظتهايي در  )درصد 40(كارخانه  23كارخانه از  9مطالعه نشان داده كه در  اين. بسنجند
 .وجود داشته است F/cm3 22/2 – 2/4حدود 

  درصد عكس ريه طبيعي  98كارخانه نشان داد كه  12كارگر در  1032مطالعات پزشكي
داراي درجاتي از مشكالت سالمتي از جمله مشكل ) درصد 88( نفر 907داشتند، اگرچه 

 .تنفسي تا التهاب مزمن بيني را ذكر كرده بودند

 ]42[كاهش مصرف مواد پوششي آزبست سيمان مبني بر 2004عليرغم تصميم دولت در سال 
ترين دليل آن عدم اطمينان در خصوص وجود زمان انجام اين تصميم طوالني شده است كه عمده

كوارتز و فيبرهاي طبيعي يا ساخته  خطرتر مانند سراميك، شيشه، سنگ،و هزينه مواد جايگزين بي
  .شده توسط انسان است

  :قوانيني كه در طي اين دوره مورد تاكيد قراردارند شامل موارد زير هستند
 ات محصوالت حاوي آزبست آمفي كننده آزبست از ساخت و واردمصرفكارخانجات

 .مجاز است 2منع شده و فقط مصرف كريزوتايل 1بول

 آوري و سيستمهاي كنترل آزبست بايد برنامه خود براي ارتقاء فن كنندهكارخانجات مصرف
 .اي كارگران را انجام دهندمحيطي را ثبت كنند و پايش محيطي و معاينات دوره

 هاي آموزشي براي كارگران شاغل در كارخانجات توليد مواد پوششي سقفي آزبست دوره
 سيمان سازماندهي و اجرا شود

  اطمينان از رعايت قوانين سالمت شغلي و ايمني افزايش دهددولت نظارت خود را جهت 

نفعان صنعت آزبست در ويتنام با تاكيد براين نكته كه آزبست براي توسعه كشور ضروري ذي
در پاسخ به  .كنندشود مقابله مياست با تالشهايي كه براي كاهش مصرف آزبست در اين كشور مي

يا فيبرهاي  1پلي وينيل الكل ،3زيني كريزوتايل با پارآراميداي براي بررسي جايگاين ادعا مطالعه
                                                 

1- Amphibole 
2- Chrysotile 
3- Para Aramid 
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اين مطالعات آزمايشگاهي و  صنعتي نشان داد كه توليد محصوالت سيماني با . سلولز انجام شد
  .استفاده از پلي وينيل الكل و جايگزيني تكنولوژي غيرآزبستي بجاي آزبست قابل انجام است

  
  

                                                                                                                                 
1 - Poly Vinyl Alcohol (PVA) 


