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KHÁI NIỆM VỀ 

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC BIỂN

 Y học biển là chuyên ngành y học nghề nghiệp đặc biệt chuyên

nghiên cứu về điều kiện môi trường sinh sống và lao động trên biển và

ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sự phát sinh những bệnh lý đặc thù có

tính chất nghề nghiệp biển, nghiên cứu các giải pháp chăm sóc sức khỏe

và đảm bảo an toàn sinh mạng cho các đối tượng lao động và nhân dân

trên vùng biển - đảo.

 Chuyên ngành Y học biển bao gồm 3 lĩnh vực: Y học cơ sở, Y học

dự phòng, Y học lâm sàng, trong đó:

- Y học cơ sở: Nghiên cứu biến đổi chức năng của cơ thể con

người.

- Y học dự phòng gồm: Y học lao động, vệ sinh môi trường, dịch

tễ học, y xã hội học.

- Y học lâm sàng gồm: Các hoạt động cấp cứu trên biển, công

tác điều trị từ tuyến y tế cơ sở trên biển cho đến các Trung tâm y tế các

địa phương ven biển, Trung khu vực và tuyến Trung ương...

 Bên cạnh đó, là nghiên cứu các thành tựu y học công nghệ cao phục

vụ cho việc điều trị như: thông tin, y học áp suất cao...



VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC BIỂN Ở VIỆT NAM

Từ xa xa: Ngay từ thời kì nhà Nguyễn, khi lực lượng hải

quân bắt đầu phát triển và thực hiện sứ mệnh vượt biển mở

mang bờ cõi đến tận quần đảo Hoàng Sa. Nhờ lòng dũng cảm

của cha ông ta mà lãnh hải của nước ta được mở rộng như

ngày nay.

Giai đoạn 1954 – trước 1975: miền Bắc được hoàn toàn

giải phóng năm 1954, miền Nam do chính quyền Mỹ - Ngụy điều

hành. Ngành y lúc này đang hướng hoạt động vào phục vụ

chiến tranh phá hoại của Mỹ và chi viện cho chiến trường miền

Nam, lực lượng quân y Hải quân cũng bắt đầu phát triển để

phục vụ chiến tranh.



Giai đoạn 1975 - 1985:

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non

sông biển cả về một mối, đất nước đi vào giai đoạn khôi phục và

phát triển kinh tế. Ngành y tế biển mà đại diện là 2 ngành Hàng

hải và Thủy sản cũng bắt đầu phát triển. Việc nghiên cứu Y học

biển cũng bắt đầu được manh nha, nhưng mới chỉ tập trung vào

một số lĩnh vực như kiểm dịch, cảng biển, xử lý thảm họa và cấp

cứu biển, y học lao động biển cũng bắt đầu được chú ý nghiên

cứu.

Năm 1985: Phân hiệu ĐHYHP kết hợp với Trung tâm VSPD và

Bệnh viện Việt – Tiệp tổ chức thành công Hội nghị Y học Hàng

hải lần thứ nhất (Hội nghị có 8 báo cáo khoa học được trình

bày).



 Giai đoạn 1986 - 1995:

Giai đoạn này bắt đầu với việc Phân hiệu ĐHYHP triển khai

nhiệm vụ Bộ Y tế giao là đào tạo bác sĩ đa khoa và nghiên cứu y

học lao động công nghiệp mỏ và Y học hàng hải.

+ Từ tháng 12 năm 1988 bắt đầu phối hợp với Tổng cục

đường biển tổ chức các lớp cập nhật kiến thức y tế hàng hải cơ

bản cho các bác sĩ đang công tác trên các tàu biển của Tổng cục

đường biển.

+ Năm 1986: ĐHYHP được Bộ Y tế giao NC đề tài cấp Bộ

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học người đi biển Việt Nam”.

+ Năm 1988- 1989: Trường đã đề nghị Bộ cho gửi cán bộ

đi đào tạo về Y học biển tại Viện Y học biển và Nhiệt đới nước

cộng hòa Balan.

+ Năm 1990: Đảng ta quyết định chuyển nền kinh tế tập

trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Quyết định

này kéo theo mặt trái của nó là toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở của

không chỉ ngành Hàng hải mà còn của nhiều ngành kinh tế biển

khác Thủy sản, Du lịch...bị phá vỡ hoàn toàn.



+ Tháng 4 năm 1991: Bộ Y tế đã chính thức có Quyết định

2459/K2-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 1991, giao cho phân hiệu ĐHYHP

chủ trì nghiên cứu “Vấn đề Y học biển". Khái niệm YHB đã chính thức

thay thế khái niệm Y học hàng hải với những nội dung toàn diện hơn.

+ Tháng 10/1991: Thành lập “Đơn vị nghiên cứu Y học biển

(ĐVNCYHB)“. ĐVNCYHB đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch nghiên

cứu 5 năm 1991-1995. Đơn vị YHB cũng đã biên soạn cuốn sách “Trợ

giúp Y tế quốc tế cho tàu biển" và cuốn Cấp cứu biển làm tài liệu giảng

dạy.

+ Tháng 6 / 1992: Đại học YHP phối hợp với chương trình 12-4, Bộ

Y tế và Học viện quân y tổ chức Hội nghị khoa học Y học biển lần thứ

hai với 18 đề tài.

+ Tháng 8/1995: Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Văn bản cho phép

ĐHYHP thành lập Trung tâm Y học và Môi trường biển trực thuộc

ĐHYHP. Trung tâm hoạt động theo Nghị định 35/NĐ-HĐBT.



Giai đoạn 1995 - 2001:

Tháng 6 năm 1996: TT YH&MTB nghiệm thu 02 đề tài nghiên

cứu cấp Bộ: “Xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe cho thuyền viên, sỹ

quan và học viên các Trường dạy nghề đi biển của Việt Nam.”

Năm 1997: VN được mời tham gia Hội thảo YHB lần thứ 4 tại

OSLO, Na uy. Hội thảo này 43 nước tham dự trong đó có Việt Nam.

Tại đây đã thành lập Hội Y học biển quốc tế (IMHA).

Năm 1998: Hội nghị Khoa học YHB – đảo lần thứ ba được tổ

chức tại Hải Phòng với sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Y tế, Ban

TCCB Chính Phủ, Bộ quốc phòng, VP Chính Phủ, Ban Biên giới CP.

Tại Hội nghị này đã thảo luận vấn đề phát triển chuyên ngành YHB

và mạng lưới y tế biển đảo nhằm phục vụ phát triển kinh tế biển và

đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học YHB đã được triển

khai ở khu vực dân sự và quân sự với các nhóm đề tài về y học

nghề nghiệp biển, cấp cứu biển và Tele-Medicine, Y học dưới nước

và cao áp, Y học hải đảo và do Viện YHB, Viện Y học hải quân và

khoa Y học lao động của Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Y tế

lao động giao thông vận tải tiến hành.



Tháng 6 năm 1999:

Bộ Y tế đã Quyết định tổ chức Hội nghị “Kết hợp

quân dân y về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe vµ cấp

cứu cho nhân dân và bộ đội trên biển đảo". 14 báo cáo khoa

học và một số tham luận của các Bộ.

Trong báo cáo tổng kết Hội nghị,Thiếu tướng PGS.TS

Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Cục trưởng

Cục Quân y đã đề nghị nhà nước thành lập Viện Y học biển

Việt Nam đặt trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Trung tâm Y học

và Môi trường biển - Đại học Y Hải Phòng và nâng cấp Bệnh

viện quân chủng Hải quân 5/8 thành Viện Y học Hải quân.



Về hợp tác quốc tế:

Trong giai đoạn này đã được mở rộng ra một số nước châu Âu có

nền Y học biển phát triển trên cơ sở vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ

với IMHA. Tháng 5/1999, TS Nguyễn Trường Sơn đã tham dự Hội

thảo Y học biển lần thứ 5 tại London và tại đây Bản thảo luận về hợp

tác đào tạo cán bộ cho Trung tâm Y học và Môi trường biển đã được

ký, và kết quả là tháng 9/1999, 2 cán bộ của viện đã được đưa sang

Viện Y học biển và nhiệt đới Balan.

Thành lập mã số đào tạo môn YHB:

Điểm nhấn quan trọng của giai đoạn này là cùng với việc Thủ tướng

Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐHYHP, là Bộ trưởng Bộ

Y tế cũng ký quyết định thành lập bộ môn Y học biển thuộc Đại học Y

Hải Phòng và bổ nhiệm TS Nguyễn Trường Sơn làm trưởng bộ

môn.



Giai đoạn 2001- Nay:

Ngày 27 tháng 3 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký

Quyết định số 930/2001/QĐ-BYT về việc thành lập Viện Y học

biển Việt Nam đặt trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Trung tâm Y

học và Môi trường biển - Đại học Y Hải Phòng.

Với vai trò là một Viện đầu ngành của cả nước, Viện

YHB đã xây dựng một chiến lược phát triển chuyên ngành Y

học biển và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Viện và

chuyên ngành.



Chuyên ngành Y học biển đã được xác định tương đối rõ

ràng với các nội dung sau:

Y học Hàng hải: Nghiên cứu về y học vận tải biển, vận tải

hàng đặc biệt nguy hiểm.

Y học Thủy sản: Là lĩnh vực nghiên cứu Y học phục vụ cho

người làm việc trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đánh bắt,

chế biển hải sản.

Y học Dầu khí: gần và xa bờ.

Y học dưới nước và cao áp: Nghiên cứu và Y học lặn, ứng

dụng oxy cao áp điều trị bệnh của thợ lặn và một số bệnh

khác.

NỘI DUNG CHUYÊN NGÀNH Y HỌC BIỂN



 Y học Du lịch biển (Cruise medicine): Lĩnh vực nghiên

cứu Y học phục vụ hành khách đi du lịch trên biển, du lịch

lặn...

 Y học hải đảo

 Y học cộng nghiệp biển và vùng ven bờ: Khu vực cảng

biển, các nhà máy đóng và sửa chữa tàu thuyền.

 Cấp cứu biển và phòng chống thảm họa biển

 Viện YHBVN được Bộ phê duyệt Quy hoạch xây dựng và

phát triển Viện đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Đây

là một trong những định hướng chiến lược quan trọng cho

việc phát triển chuyên ngành Y học biển của nước ta.

NỘI DUNG CHUYÊN NGÀNH Y HỌC BIỂN



Quan hệ quốc tế phát triển chuyên ngành YHBVN: 

Nhằm xây dựng phát triển chuyên ngành y học biển 

còn non trẻ của nước ta, Viện YHB đã chú trọng xây dựng các 

mối quan hệ quốc tế.

Đến nay, Viện đã có hợp tác với:

- Hội Y học biển quốc tế (IMHA)

- Hội Y học biển Cộng hòa Pháp

- Tây Ban Nha

- Cộng hòa Ba Lan

- Australia Hyperbaric Health 

- Và một số Viện và tổ chức quốc tế khác

NỘI DUNG CHUYÊN NGÀNH Y HỌC BIỂN



+ Về nghiên cứu:
Viện đã triển khai các chương trình nghiên cứu:

- Xây dựng các tiêu chuẩn về sức khỏe cho lao động biển

- Xây dựng các chương trình đào tạo y tế biển cho thuyền viên và sỹ

quan hàng hải, ngành thủy sản

- Viện đã có chương trình nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ

Tele - Medicine

Các đề tài nghiên cứu về Y học biển đã giúp cho các cán bộ

của Viện – trường bảo vệ thành công nhiều luận án TS-Ths.

+ Về đào tạo:
Viện đã xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo cập nhật

môn Y học biển cho các bác sĩ ở các khu vực ven biển của đất nước

(Hiện đã tiến hành được 3 khóa cho các tỉnh miền Trung và 5 khóa

cho miền Bắc)

Chương trình đào tạo Y học biển cho các sỹ quan hàng hải vẫn

được tiến hành thường xuyên và đạt kết quả tốt.



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC BIỂN 2010 - 2020

Phát triển nguồn nhân lực YHB:

Chuyên ngành YHB còn rất mới mẻ ở nước ta. Số lượng cán bộ

được đào tạo về chuyên ngành này còn rất khiêm tốn và lại phân bố

rất không đồng đều do đó việc đào tạo đội ngũ cán bộ CK YHB có

trình độ cao để xây dựng và phát triển chuyên ngành YHB cho các

vùng miền là rất cần thiết & cấp bách.

Đào tạo trong nước: Bao gồm đào tạo y học biển cho sinh viên

ĐHYHP, đào tạo BS CK định hướng, chuyên khoa cấp I và thạc sỹ

được tổ chức tại Đại học Y Hải Phòng và Viện YHB Việt Nam. Tiến tới

mở mã số đào tạo nghiên cứu sinh về YHB.

Mở các khóa liên kết đào tạo với các trường hoặc tổ chức quốc tế về

Y học biển và cấp bằng quốc tế về chuyên khoa Y học biển.

Cử các cán bộ đào tạo trung và dài hạn tại các nước tiên tiến có

chuyên ngành Y học biển phát triển



PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Triển khai nghiên cứu toàn diện về Y học biển bao gồm các

lĩnh vực sau:

Y học lao động và bệnh nghề nghiệp biển
Quản lý sức khỏe nghề nghiệp biển

Tâm sinh lý lao động biển

Cấp cứu và phòng chống thảm họa biển

Y học dưới nước và áp suất cao

Y học hải đảo

Tổ chức mạng lưới y tế biển – đảo

Phát triển và ứng dụng các công nghệ cao phục vụ Y học

biển đảo tập trung vào các lĩnh vực sau:
- Tele-Medicine và y học viễn thông

- Y học áp suất cao và oxy cao áp

- Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ tuyển chọn khả

năng chịu sóng cho người làm nghề biển.




