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Bệnh tim là 
kẻ giết người 
số 1 của 
phụ nữ ở độ 

Phụ Nữ và Sức 
Khỏe Môi Trường 
Thông Tin cho Những Người Lớn Tuổi và 
Những Người Chăm Sóc Sức Khỏe Của Họ 

Có nhiều cách môi n Sự tiếp xúc với chì ở thời thơ ấu 
trường ảnh hưởng đến và dẫn đến các vấn đề sức khỏe 
sức khỏe con người. sau khi mãn kinh.3 

Một môi trường lành 
mạnh có những ảnh hưởng tích Ô Nhiễm Không Khí cực, một môi trường ô nhiễm có hại 
đến sức khỏe. Một số ảnh hưởng Ô nhiễm không khí là không khí bị 
tiêu cực có tác động cụ thể đến sức nhiễm bẩn với các chất độc hại. Các 
khỏe phụ nữ, đặc biệt là ở những ví dụ của các chất gây nhiễm bẩn 
người trên 50 tuổi. không khí bao gồm, nhưng không 
Những chất gây ô nhiễm là yếu tố hạn chế đối với: 
sức khỏe trong những căn bệnh n Các tinh thể nhỏ, ví dụ như khói 
được biết thông thường ví dụ như và bồ hóng từ xe cộ; 
bệnh phổi, cũng như là các bệnh 

n	 Các chất khí, bao gồm khí ôzon kinh niên khác. Các căn bệnh sức 
(ozone) và cácbon mônôxít khoẻ kinh niên ví dụ như cao huyết 
(carbon monoxide); áp, bệnh tràn khí phổi và viêm phế 

quản kinh niên (COPD), và xuyễn n Các mùi, hơi thoát ra từ than đốt 
là phổ biến hơn đối với phụ nữ trên cháy, dầu, hoặc dầu lửa và các 
50 tuổi so với đàn ông ở cùng nhóm sản phẩm tẩy rửa gia dụng và 
tuổi. 2 sơn; và 

Trang sự kiện này đưa ra những n Khói từ thuốc lá, các lò nung 
thông tin cả hai về những bước quý ngoài trời và các bếp nung bằng 
vị có thể thực hiện để làm giảm việc củi. 
tiếp xúc với các chất ô nhiễm môi Các tinh thể nhỏ và khí ôzon được 
trường và các căn bệnh cần phải đề ghi nhận như là các chất gây ô 
phòng vào độ tuổi của quý vị, đặc nhiễm không khí tại hại nhất. 
biệt là: Không cần thiết phải ở trong nhà để 
n Các chất ô nhiễm trong không tránh bị ô nhiễm không khí. Những 
khí quý vị hít thở, tinh thể nhỏ có thể bay qua các cửa 

n	 Những chất tẩy rửa và thuốc trừ sổ để mở, cửa ra vào, hoặc thông 
sâu quý vị sử dụng xung quanh qua các máy điều hòa không khí 
nhà, và vào nhà quý vị hoặc nơi làm việc. 

tuổi lớn hơn Hãy gọi cho Trung Tâm Kiểm Soát Ngộ Độc Quốc Gia 
nếu quý vị hoặc ai đó có những triệu chứng đã bị 65 tuổi. 1 ngộ độc (1-800-222-1222). 



          
            
          
  

     
    

            
          
           
         
          
            
             

            
           
         
         
      

           
           
           
  

     
      

   
         
          

            
         
         
        

            
          
           
     

     
  

           
         
          
           
           
            
     

    

  

      

   

  

           
         
          

           
           
          
            
         

          
            

            
         
            
         

            
             
       

     
      
     

 
          

          
        

            
     

Nếu không có thông gió phù hợp, khói thuốc lá, hoặc 
các mùi, hơi từ các sản phẩm tẩy rửa có thể trở nên 
cô đặc trong nhà và nhanh chóng làm giảm chất lượng 
không khí. 

Các Tác Hại Của Ô Nhiễm 
Không Khí Đến Sức Khỏe 
n	 Nếu quý vị bị bệnh tim mạch, ô nhiễm không khí có 
thể gây nên các dao động đột biến hoặc tăng nhịp 
tim của quý vị.4 Ô nhiễm không khí có thể làm xấu 
đi chứng vữa xơ động mạch vành hoặc các căn 
bệnh tim mạch kinh niên mà có thể gây nên cơn 
nhồi máu cơ tim 5,6 và có khả năng gây ra tử vong, 
đặc biệt là ở những phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.7 

n	 Nếu quý vị bị bệnh phổi, không khí ô nhiễm có thể 
đi vào đường hô hấp và gây nên các vấn đề sức 
khỏe bao gồm chứng viêm phổi, khó thở, và làm 
trầm trọng thêm bệnh xuyễn và bệnh tràn khí phổi 
và viêm phế quản kinh niên (COPD). 

n	 Nếu quý vị bị bệnh tiểu đường, tiếp xúc với không 
khí ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ bị nhồi máu 
cơ tim, tai biến mạch máu não, và các vấn đề khác 
về tim mạch.8 

Làm Thế Nào để Tránh hoặc 
Giảm Thiểu Sự Tiếp Xúc đối với 
Không Khí Ô Nhiễm 
Kiểm tra Chỉ Số Chất Lượng Không Khí (AQI) mỗi 
ngày. Chỉ số AQI thông báo độ trong sạch của không 
khí và sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị hay 
không. Giảm thiểu hoạt động ngoài trời của quý vị 
càng nhiều càng tốt vào những ngày chất lượng không 
khí kém. Quý vị có thể vào website www.epa.gov/ 

airnow để tìm hiểu thêm về chỉ số AQI. Quý vị cũng có 
thể tìm hiểu thêm về chất lượng không khí hàng ngày 
qua các bản báo thời tiết trên báo chí, truyền hình, và 
các làn sóng phát thanh. 

Các Loại Thuốc Trừ Sâu và 
Chất Tẩy Rửa 
Các thuốc trừ sâu và chất tẩy rửa ở các dạng như 
bột, chất đặc quánh (gel), chất lỏng, hoặc phun xịt, 
là những hóa chất rất mạnh được sử dụng trong nhà 
hoặc ngoài vườn để lau chùi các bề mặt và diệt các 
loài sâu bọ, côn trùng gây hại. Sử dụng quá mức các 
chất hóa học độc hại như thuốc trừ sâu bọ và các chất 
tẩy rửa có thể dẫn đến: 

n	 Các chứng đau đầu 

n	 Chóng mặt 

n	 Các chứng co rút cơ bắp 

n	 Buồn nôn, và 

n	 Kiệt sức 

Nếu quý vị, một thành viên gia đình, hoặc bạn bè gặp 
phải một trong những triệu chứng này, hãy gọi cho 
trung tâm kiểm soát ngộ độc địa phương của quý vị. 

Các khảo sát của phòng cấp cứu cho thấy rằng trẻ em 
dưới 6 tuổi thường bị ngộ độc khi viếng thăm các ông, 
bà —nơi các chất độc hại thường để trong tầm tay 
trẻ em và không có các nắp vặn kín ngăn trẻ em mở 
—hơn là ở trong những ngôi nhà của các em. 

Trong khi những người lớn tuổi hơn chiếm ít hơn 3 
phần trăm của các vụ báo cáo ngộ độc, thì con số này 
có khả năng lên đến gấp đôi đối với trẻ em và những 
người trẻ tuổi gánh phải hậu quả nghiêm trọng và 
nhiều gấp 10 lần khả năng tử vong do kết quả của việc 
nhiễm độc với những hóa chất này.11 Hơn nữa, việc 
tiếp xúc lâu dài với thuốc trừ sâu đã liên quan đến các 
vấn đề về sức khỏe ví dụ như ung thư, và các vấn đề 
thần kinh như là chứng mất trí nhớ.12,13 

Làm Thế Nào Để Tránh hoặc 
Giảm Thiểu Sự Tiếp Xúc đối với 
Thuốc Trừ Sâu hoặc Các Chất 
Tẩy Rửa 
n	 Giữ các sản phẩm trong các bao bì hàng nguyên 
thủy. Hãy đọc kỹ lưỡng các nhãn hiệu kỹ lưỡng và 
tuân theo tất cả các chỉ dẫn đề phòng. 

n	 Vứt bỏ các lọai thuốc trừ sâu và chất tẩy rửa theo 
các hướng dẫn trên nhãn hiệu. 

http:www.epa.gov


 

 

  

 

           
            
    

           
           
  

            
          
           
   

           
            
           

     

            
           
          
           
           
          

           
          
           
        

          
          
           
           

           
            
          
      

     
             

          
      

          
          
        
        

          
         

       
    

            
          
     

            
         
   

       
          

            
           
           
          

           
 

n	 Khi sử dụng các sản phẩm trong nhà, hãy mở tất 
cả các cửa ra vào và cửa sổ và vặn quạt để được 
thông gió đầy đủ. 

n	 Chỉ dùng sản phẩm trong khu vực có vấn đề. Hãy 
hạn chế số lượng quý vị sử dụng theo các chỉ dẫn 
trên nhãn hiệu. 

n	 Không bao giờ sử dụng các sản phẩm ngoài trời ở 
trong nhà. Hãy chắc chắn đóng các cửa ra vào và 
cửa sổ của nhà quý vị trước khi sử dụng các sản 
phẩm ngoài trời. 

n	 Sau khi sử dụng các sản phẩm này, hãy luôn luôn 
rửa sạch các bàn tay của quý vị và tất cả các bộ 
phận nào của cơ thể hoặc quần áo mà có thể đã 
bị nhiễm với những chất đó. 

Chì 
Quý vị có biết rằng chì mà quý vị từng bị nhiễm trong 
cuộc sống trước kia của quý vị vẫn còn trong cơ thể 
quý vị hay không? Chì được lưu lại trong các xương 
của quý vị, nơi không có gây bất kỳ những ảnh hưởng 
tai hại nào cho sức khỏe cho đến khi cuối cuộc đời. 
Trong suốt thời kỳ mãn kinh, các tích trữ xương bị 
lão hóa và tiết thải lượng chì tích lũy vào trong đường 
huyết. Trong số những phụ nữ lớn tuổi, các mức chì 
trong máu có thể lên đến 25 đến 30 phần trăm cao 
hơn so với trước thời kỳ mãn kinh.14 

Những lượng chì tăng cao này, kết hợp với việc tiếp 
xúc với môi trường nước hoặc nhà bị nhiễm chì, có 
thể gây nên các tác động tiêu cực đến sức khoẻ. Các 
mức chì cao trong máu có thể làm tăng nguy cơ quý 
vị bị tăng huyết áp, vữa xơ động mạch, và làm giảm 
chức năng của thận. 14 Hơn thế nữa, ngộ độc có thể 
dẫn đến việc giảm chức năng nhận thức, với các triệu 
chứng giống như bị mất trí nhớ.15 

Quý vị có biết? 
n	 Việc áp dụng phương pháp điều 
trị mãn kinh dùng kích thích tố 
(hoóc môn) có thể làm gia tăng 
nguy cơ quý vị bị bệnh xuyễn.9 

n	 Trong năm 2003, hơn 63.000 
phụ nữ tử vong vì bệnh COPD, 
so với 59.000 ở nam giới.2 

n	 Bệnh tiểu đường là vấn đề sức 
khoẻ quan trọng của phụ nữ, 
đặc biệt là dân Mỹ gốc Châu Phi 
và thổ dân Da Đỏ/ Alaska.10 

Quý Vị Có Thể Làm Gì? 
n	 Hãy đi bác sỹ khám ngay lập tức nếu quý vị có các 
triệu chứng như các cơn đau đầu, chóng mặt, co rút 
cơ bắp, buồn nôn hoặc kiệt sức. 

n	 Hãy gọi cho nơi cung cấp nước công cộng địa 
phương để lấy các bản báo cáo thường niên về chất 
lượng nước uống. Hãy nhờ phòng thí nghiệm có 
chứng nhận tiến hành thử nghiệm các giếng nước 
cá nhân hàng năm. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 
Đường Dây Khẩn Cấp về Nước Uống An Toàn của 
EPA (EPA’s Safe Drinking Water Hotline) (tại số 
1-800-426-4791 hoặc tại website: www.epa.gov/ 
safewater). 

n	 Đừng đụng đến lớp sơn có chứa chì nếu lớp sơn vẫn 
còn trong tình trạng tốt; đừng cạo hoặc đốt cháy lớp 
sơn có thể chứa chì. 

n	 Đừng tự mình gở bỏ lớp sơn. Để tránh rủi ro bị 
nhiễm chì, hãy thuê một nhân viên cạo sơn chuyên 
nghiệp có chứng nhận. 

Tôi Có Thể Học Hỏi Thêm Ở Đâu? 
Các Vấn Đề Về Người Lớn Tuổi Và Sức Khỏe Môi 
Trường 

Đề Án Cho Người Già Của EPA được lập ra để bảo vệ 
sức khỏe của những người lớn tuổi đối với các hiểm họa 
môi trường thông qua quản trị rủi ro và các giải pháp 
ngăn ngừa, giáo dục, và nghiên cứu. Để biết thêm thông 
tin về Đề Án Cho Người Già Của EPA, hãy vào trang 
web www.epa.gov/aging 

www.epa.gov/aging
http:www.epa.gov
http:Alaska.10


       
 

  

   

     

     

     

      

   

   

       

     

  

        

    

       

        
   

       

 
       

     

         
        

      

     

           
         

        
   

         
      

   

        
       

       
         

        
       

   

         
       

      
       

        

        

       

           
       

 

         
      

   

          
      

        
       

          
       

      

 
 

Những Người Lớn Tuổi và Chất Lượng 
Không Khí 

http://airnow.gov/index.cfm?action= 
static.olderadults 

Chất Lượng Không Khí 

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường 

Chỉ Số Chất Lượng Không Khí 
www.airnow.gov 

Chất Lượng Không Khí Trong Nhà 
www.epa.gov/iaq/ 

Những Gia Cư Không Có Khói Thuốc 
www.epa.gov/smokefree/ 

Sức Khỏe Môi Trường 

MedlinePlus 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 
airpollution.html 

Bệnh Tim và Tai Biến Mạch Máu Não 

Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ 
http://www.americanheart.org/presenter. 
jhtml?identifier=4786 

Các Bệnh Phổi 

Học Viện Tim Phổi và Huyết Học Quốc Gia 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/index. 
htm 

Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ 
http://www.lungusa.org 

Các Vấn Đề Sức Khỏe Phụ Nữ 

Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Về Phụ 
Nữ và Gia Đình 
http://www.center4research.org/ 

Bộ Y Tế và Con Người Hoa Kỳ 
http://www.4women.gov/ 
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