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Cảnh báo 

Tài liệu này có hiệu lực từ ngày hiển thị trên trang bìa. Vì Tiêu chuẩn Hành động Bom 
mìn Quốc tế (IMAS) phải được xem xét và sửa đổi thường xuyên, người dùng nên tham 
khảo trang web của dự án IMAS để xác minh tình trạng văn bản tại địa chỉ 
(http://www.mineactionstandards.org/, hoặc thông qua trang web của CQHĐBM Liên Hợp 
Quốc tại www.mineaction.org). 

 

 

 

 

Thông báo bản quyền 

Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS) là tài liệu của Liên Hợp Quốc và được 
bảo vệ bản quyền bởi Liên Hợp Quốc. Tài liệu này và bất kỳ trích xuất nào từ tài liệu chỉ 
được phép sao chép, lưu trữ hoặc truyền đi dưới bất kỳ phương thức và hình thức nào, 
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Lời tựa 

Tiêu chuẩn quốc tế cho các chương trình rà phá bom mìn nhân đạo được các nhóm công tác 
bom mìn đề xuất lần đầu tiên tại Hội thảo kỹ thuật quốc tế ở Đan Mạch vào tháng 7/1996. Các 
tiêu chí được quy định đối với tất cả các lĩnh vực của hoạt động rà phá bom mìn, các tiêu chuẩn 
được đề xuất và khái niệm toàn cầu mới về “rà phá/dò tìm xử lý” được thông qua. Cuối năm 
1996, các nguyên tắc được đề xuất trong Hội thảo ở Đan Mạch đã được nhóm công tác bom 
mìn do Liên Hợp Quốc đứng đầu phát triển thành Tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động rà phá bom 
mìn nhân đạo. Ấn bản đầu tiên do Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc (CQHĐBM 
Liên Hợp Quốc) phát hành tháng 3/1997. 

 

Từ đó tới nay, phạm vi của các tiêu chuẩn ban đầu này từ đã được mở rộng nhằm bao gồm 
các hợp phần khác của lĩnh vực hành động bom mìn và để phản ánh các thay đổi về các quy 
trình, thông lệ và quy tắc hoạt động. Các tiêu chuẩn được xây dựng lại và đổi tên thành Tiêu 
chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) với phiên bản đầu tiên được ban hành vào tháng 10 
năm 2001. 

 

Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm chung trong việc tăng cường và khuyến khích việc quản lý 
hiệu quả các chương trình hành động bom mìn, bao gồm cả việc xây dựng và duy trì bộ tiêu 
chuẩn. Như vậy, CQHĐBM Liên Hợp Quốc, là cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm 
xây dựng và duy trì IMAS. IMAS được xuất bản với sự hỗ trợ của Trung tâm rà phá bom mìn 
nhân đạo Quốc tế Geneva (GICHD). 

 

Công tác soạn thảo, rà soát và sửa đổi IMAS được thực hiện bởi các Ủy ban kỹ thuật, với sự 
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Phiên bản mới nhất 
của mỗi tiêu chuẩn, cùng với thông tin về công việc của Ủy ban kỹ thuật được đăng tải trên 
website http://www.mineactionstandards.org/. IMAS được xem xét ít nhất ba năm một lần để 
phản ánh các quy chuẩn và kinh nghiệm mới được phát triển trong lĩnh vực HĐBM và đồng thời 
bổ sung những thay đổi này trong các quy định và yêu cầu quốc tế. 
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Giới thiệu 

Trách nhiệm của Cơ quan hành động bom mìn Quốc gia (NMAA), nhà quản lý và người lao 
động trong việc cung cấp và duy trì an toàn nơi làm việc được nêu trong IMAS 10.10. Mục tiêu 
này  đạt được thông qua việc xây dựng các quy trình hoạt động và vận hành an toàn, giám sát 
và kiểm soát hiệu quả, các hình thức giáo dục và đào tạo phù hợp cho cả nam và nữ, trang 
thiết bị an toàn,và  cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) một cách hiệu quả và phù hợp. 

Các biện pháp này sẽ làm giảm khả năng gây hại, nhưng sẽ vẫn luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy 
ra tai nạn trong môi trường ô nhiễm vật nổ nguy hiểm. Do đó, các tổ chức và nhân viên rà phá 
phải được đào tạo và trang bị phù hợp để ứng phó với tai nạn. Công tác rà phá bom mìn 
thường được tiến hành trong môi trường đã xuống cấp do xung đột và các thách thức nhân đạo 
khác, và có thể trở nên tồi tệ hơn khi thảm họa tự nhiên xảy ra. Trong môi trường như vậy, các 
bệnh như sốt rét, bệnh lao, bệnh sán lá gan và bệnh tả có thể dễ dàng lây lan dù trước đây đã 
được kiểm soát bằng các biện pháp kiểm soát y tế quốc gia. 

Phát triển năng lực để ứng phó thích hợp với tai nạn rà phá bom mìn đòi hỏi phải có kế hoạch 
kỹ lưỡng, đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt và sự sẵn sàng của các dịch vụ y tế có thể điều trị 
khẩn cấp hiệu quả. Mặc dù các nhà quản lý có nghĩa vụ về mặt pháp lý và đạo đức phải cung 
cấp hỗ trợ y tế tốt nhất có thể, đặc biệt tại địa điểm thực hiện công tác rà phá bom mìn, công 
tác lập kế hoạch phải ghi nhận thực tế của các hoạt động tại hiện trường. Ở các quốc gia bị 
ảnh hưởng bởi hậu quả sau xung đột, các cơ sở y tế sẽ bị hạn chế về nguồn lực và quá tải. 
Trong những hoàn cảnh này, các cơ quan hành động bom mìn và các tổ chức rà phá bom mìn 
nên tự túc về mặt y tế nhiều nhất có thể trong việc cung cấp các hô trợ y tế tại hiện trường và 
đào đạo nhân viên đạt năng lực phù hợp. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xây dựng một bộ tiêu chuẩn tối thiểu về chăm sóc y tế trước 
khi nhập viện ( sơ cứu) trên toàn thế giới, tài liệu này được kỳ vọng là tài liệu tham khảo quy 
phạm trong tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn WHO được xây dựng vào thời điểm tiêu chuẩn này 
đã hoàn thiện để xuất bản, nhưng các tài liệu tập huấn do WHO xây dựng đã được đưa vào 
danh sách tham khảo trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này. 

Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp thông số kỹ thuật và hướng dẫn sâu hơn về việc cung 
cấp hỗ trợ y tế phù hợp cho hoạt động rà phá tại thực địa.Tài liệu gồm ba phần: phần 1 đến 3 
xác định phạm vi, tài liệu tham khảo và thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn; phần 4 và 5 
xác định các yêu cầu, thông số kỹ thuật và trách nhiệm; và các Phụ lục cung cấp thêm thông tin 
chi tiết và hướng dẫn về cách áp dụng tiêu chuẩn. 
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Hỗ trợ y tế cho các hoạt động rà phá bom mìn 

1. Phạm vi 

Trong lĩnh vực hành động bom mìn nhân đạo, không có hiện trường, cơ sở hay tình huống an 
ninh nào giống hệt nhau, để có thể sử dụng chung một bộ quy trình và tiến độ thời gian. Vì vậy, 
các tổ chức hành động bom mìn nhân đạo có trách nhiệm cung cấp, hoặc đảm bảo các nhân 
viên của họ được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ y tế phù hợp. 

Tiêu chuẩn này đưa ra thông số kỹ thuật và hướng dẫn phát triển hỗ trợ y tế cho hoạt động rà 
phá bom mìn. Nó quy định các yêu cầu tối thiểu cho dự phòng y tế khẩn cấp, bao gồm lập kế 
hoạch bắt buộc trước khi nhân viên triển khai các hoạt động rà phá bom mìn, cũng như đào tạo 
rà phá bom mìn và hỗ trợ y tế cho nhân viên nam và nữ.  

2. Tài liệu tham khảo 

Phụ lục A bao gồm danh sách các tài liệu quy pham tham chiếu. Tài liệu quy phạm tham chiếu 
là tài liệu quan trọng mà tiêu chuẩn này dẫn chiếu . 

3. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 

Danh mục đầy đủ tất cả các thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong bộ tiêu chuẩn IMAS được 
đề cập trong IMAS 04.10. 

Trong bộ tiêu chuẩn IMAS, các từ ngữ “phải”, “nên” và “có thể” được sử dụng để chỉ mức độ 
tuân thủ dự kiến. Cách dùng từ này là phù hợp với ngôn ngữ được sử dụng trong 
các tiêu chuẩn và hướng dẫn ISO. 

Note: ‘Phải’ được sử dụng để chỉ ra các yêu cầu, phương pháp hoặc thông số kỹ thuật sẽ 
được áp dụng để phù hợp với tiêu chuẩn. 

Note: ‘Nên/Cần’ được sử dụng để chỉ ra các yêu cầu, phương pháp hoặc thông số kỹ 
thuật được ưu tiên sử dụng. 

Note: ‘Có thể’ được sử dụng để chỉ ra một phương pháp hoặc quá trình hành động có thể 
thực hiện 

 

Thuật ngữ "Cơ quan hành động bom mìn quốc gia (NMAA)" dùng để chỉ cơ quan chính phủ, 
thường là ủy ban liên bộ, chịu trách nhiệm về quy định, quản lý và điều phối công tác khắc phục 
bom mìn tại quốc gia bị ảnh hưởng bởi bom mìn. 

Lưu ý : Nếu không có CQHĐBMQG, trong trường hợp cần thiết và phù hợp, LHQ, hoặc một số cơ quan 
quốc tế được công nhận khác, đảm nhận một số hoặc tất cả các trách nhiệm, cũng như thực hiện một số 
hoặc tất cả các chức năng của Trung tâm khắc phục bom mìn (MAC) hoặc CQHĐBMQG dù trường hợp 
này ít phổ biến hơn. 

Thuật ngữ "tổ chức rà phá" chỉ các tổ chức (chính phủ, tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức 
thương mại) chịu trách nhiệm thực hiện các dự án hoặc nhiệm vụ rà phá bom mìn. Tổ chức rà 
phá có thể là nhà thầu chính, nhà thầu phụ, nhà tư vấn hoặc đại lý. 
 

Thuật ngữ “tai nạn” chỉ một sự kiện không mong muốn, dẫn đến thiệt hại 
 

Thuật ngữ “sự cố” chỉ một sự việc dẫn đến tai nạn hoặc có khả năng dẫn đến một tai nạn. 
 

 Thuật ngữ "tai nạn rà phá" chỉ một sự cố tại địa điểm thực hiện rà phá liên quan đến mìn hoặc 
vật nổ nguy hiểm khác, đã gây hại đến một hoặc nhiều người 
 

Thuật ngữ “sự cố rà phá bom mìn” chỉ một sự cố tại một địa điểm rà phá bom mìn liên quan 
đến mìn hoặc vật nổ nguy hiểm khác (khác với sự cố bom mìn). 
 

 

Thuật ngữ “sự cố bom mìn” chỉ một sự cố nằm ngoài khu vực rà phá bom mìn,  liên quan đến 
mìn hoặc vật nổ nguy hiểm khác (khác với sự cố rà phá bom mìn). 
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Thuật ngữ "kế hoạch ứng phó tai nạn rà phá" chỉ một kế hoạch được lập thành tài liệu xây 
dựng cho từng địa điểm rà phá, trong đó nêu chi tiết các quy trình được áp dụng để chuyển nạn 
nhân từ nơi xảy ra tai nạn rà phá đến cơ sở điều trị hoặc phẫu thuật thích hợp. 
Thuật ngữ “năng lực” chỉ khả năng của một cá nhân nhằm thực hiện một nhiệm vụ 

Thuật ngữ “cập nhật kịp thời” chỉ sự thành thạo của một cá nhân đối với một nhiệm vụ hay một 
thiết bị có liên quan. Thuật ngữ này có thể hiểu là “sự cập nhật” hoặc khi một cá nhân nắm bắt 
kịp thời về một dung liên quan 

Thuật ngữ “giai đoạn xác định” chỉ một quãng thời gian, được tính bằng phút, quy định trong 
quy trình hoạt động chuẩn (SOP) của một tổ chức, hoặc trong một kế hoạch ứng phó tai nạn rà 
phá tại một hiện trường cụ thể. 

3.1. Chu trình chăm sóc người bị thương  

Trong khuôn khổ mục đích của tài liệu này, định nghĩa về chu trình chăm sóc người bị thương 
được minh họa theo sơ đồ dưới đây. Đây là một mô hình khái quát và đơn giản, không phải để 
áp dụng trong mọi tình huống, nhưng bao gồm các yếu tố chính được xem xét trong tài liệu này 

 

Hình 1. Chu trình chăm sóc người bị thương , 

Tải thương (sơ tán người bị thương) chỉ việc di chuyển người bị thương và những người cứu 
thương đầu tiên ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến hành sơ cứu trên xe cứu thương đến một địa 
điểm để tiến hành phẫu thuật kiểm soát vết thương, trong trường hợp các có sẵn năng lực 
chuẩn đoán và phẫu thuật (bao gồm cả x-quang). Chuyển sang giai đoạn này, tải thương chỉ 
các hoạt động cẩn trọng hơn nhằm di chuyển người bị thương dưới sự giám sát y tế trình độ 
chuyên môn cao (chẳng hạn luồn ống vào khí quản để gây mê) đến một nơi có thể tiếp tục 
cung cấp chăm sóc y tế. 

3.2. Các cấp độ kỹ năng y tế 

Ghi chú Kỹ thuật số 10/40.01 bao gồm bảng liệt kê kỹ năng chăm sóc y tế sơ cấp, chăm sóc y 
tế trung cấp, và chăm sóc y tế nâng cao trong hành động bom mìn. Các cấp độ được sắp xếp 
từ cao xuống thấp, cán bộ chăm sóc y tế trung cấp có thể đảm nhiệm vai trò của một cán bộ y 
tế nâng cao, và cán bộ y tế nâng cao có thể hoàn thành vai trò của một cán bộ y tế trung cấp. 

3.2.1 Chăm sóc y tế cơ bản/sơ cấp 

Tất cả các các nhân viên RPBM và nhân viên phục vụ làm việc tại công trường đều phải được 
đào tạo kỹ năng cung cấp chăm sóc y tế cơ bản theo chương trình cập nhật 

3.2.2 Chăm sóc y tế trung cấp 

Tổ chức RPBM phải cung cấp cán bộ chăm sóc y tế trung cấp có năng lực chuyên môn phù 
hợp trong giai đoạn phù hợp khi xảy ra tai nạn.  

Cán bộ chăm sóc y tế trung cấp là những người đạt được cấp độ tối thiểu về chuyên môn y tế 
(cầm máu, quản lý đường thở và quản lý bệnh nhân) cần thiết nhằm cung cấp chăm sóc chấn 
thương khẩn cấp tại hiện trường. Cán bộ y tế trung cấp cần đảm nhiệm vai trò nhân viên y tế 
thường trực hoặc có thể đảm nhận thêm cả các nhiệm vụ hậu cần ít rủi ro thấp khác bên ngoài 
hiện trường. Nếu cán bộ y chăm sóc y tế trung cấp được giao đồng thời hai nhiệm vụ trong quá 
trình triển khai hoạt động rà phá hàng ngày, thì ít nhất từ 1 đến 4 thành viên trong đội rà phá 
phải được đào tạo cấp đến độ chăm sóc y tế trung cấp và ít nhất hai trong số đó phải thường 
trực ở hiện trường rà phá và phải phân ca phù hợp trong quá trình làm việc. 
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3.2.3 Chăm sóc nâng cao 

Tổ chức rà phá phải đảm bảo những người bị thương được cung cấp chăm sóc y tế nâng cao 
trong một khoảng thời gian sau khi xảy ra tai nạn (lý tưởng là trong khung “giờ vàng”). Trong 
nhiều trường hợp, chăm sóc y tế nâng cao sẽ được thực hiện và đảm nhiệm bởi một cơ sở y tế 
độc lập cố định. 

Những cán bộ chăm sóc y tế nâng cáo là những cán bộ y tế có kinh nghiệm chuyên môn đã 
được đào tạo nhằm cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp,chính quy phù hợp và do đó có kiến thức y 
tế toàn diện, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng cao hơn là cán bộ chăm sóc y tế trung cấp. 

3.2.4        Hồi sức nâng cao 

“Hồi sức nâng cao” trong ngữ cảnh này được xem là một phương pháp thay vì một quá trình, 
hoạt động này bao gồm tất cả các can thiệp cấp cao sau khi tiến hành hồi sức cơ bản. Mục 
đích nhằm tiến hành các quy trình hồi sức cho nạn nhân bị chấn thương như là hỗ trợ đường 
thở bằng các quy trình phẫu thuật (mở khí quản) hoặc luồn ống thở qua ngực, bao gồm việc sử 
dụng dược phẩm chuyên dụng. Phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể, các thủ thuật này có thể do một 
cán bộ y tế trung cấp hoặc cán bộ y tế nâng cao thực hiện.     

3.2.5      Phẫu thuật kiểm soát thương tổn 

Phẫu thuật kiểm soát thương tổn được thực hiện nhằm hồi phục cấp cho bệnh nhân nguy kịch. 
Quy trình này cho phép các nhân viên y tế không được đào tạo phẫu thuật (chẳng hạn bác sĩ 
phẫu thuật chuyên nghiệp) kiểm soát việc mất máu, đây là một thủ thuật quan trọng của công 
tác hồi sức kiểm soát thiệt hại. 

3.2.6 Hệ thống điều trị sau cùng 

Cơ sở chăm sóc y tế được chỉ định, có thể là tại quốc gia sở tại, hoặc một nơi khác, được xác 
định và được nêu trong kế hoạch ứng phó tai nạn hoặc quy trình hoạt động chuẩn (SOP) của 
quốc gia, nơi người bị thương sẽ nhận được tất cả các can thiệp phẫu thuật cao cấp sau khi bị 
tai nạn. 

3.3. Xác định khoảng thời gian tiến hành chăm sóc y tế 

Các tổ chức RPBM phải nêu rõ trong mục tiêu tổ chức về việc cung cấp chăm sóc y tế trong 
một khoảng thời gian cố định, chẳng hạn “cung cấp chăm sóc y tế trung cấp trong vòng 5 phút” 

Các cán bộ điều phối hoạt động y tế của tổ chức RPBM phải nêu rõ thời gian người bị thương 
được cung cấp y tế sau khi xảy ra tai nạn, thương trong kế hoạch ứng phó tai nạn  
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4. Các yêu cầu chung 

4.1 Lập kế hoạch và chuẩn bị 

4.1.1 Đánh giá 

Bước đầu tiên trong việc cung cấp hỗ trợ này là thông qua việc đánh giá cơ sở hạ tầng hiện có, 
kỹ năng của các cán bộ được đào tạo y tế, và sự các loại dược phẩm và thiết bị sẵn có. Cán bộ 
điều phối y tế của tổ chức RPBM hoặc một cán bộ chuyên môn phải tiến hành và ghi chép kết 
quả đánh giá ban đầu về nguồn lực y tế tại công trường trước khi tiến hành bất cứ hoạt động 
RPBM nào. Hoạt động này cần được rà soát thường niên. Báo cáo đánh giá này sẽ là điểm 
khởi đầu nhằm áp dụng các hướng dẫn về cung cấp y tế của một tổ chức RPBM. 

4.1.1.1 Các cấp độ kỹ năng y tế 

Giai đoạn đánh giá sẽ cho phép cán bộ điều phối y tế của tổ chức RPBM xác định được những 
điểm yếu trong kỹ năng và năng lực của bộ phận y tế hiện tại và thực hiện biện pháp cải thiện 
phù hợp. 

Trong quá trình xây dựng chương trình, cán bộ điều phối y tế cần tiến hành đánh giá năng lực 
của các cán bộ chăm sóc y tế cơ bản và trung cấp tiềm năng, quá đó cần chú ý tới năng lực 
cấp cứu và chăm sóc chấn thương, so với các kinh nghiệm về hệ thống y tế tổng quát. 

Khi tuyển dụng cán bộ chăm sóc y tế trung cấp, các tổ chức cần lưu ý tránh tuyển dụng những 
nguồn lực y tế hạn chế của các cơ sở y tế công cộng, mà nên cung cấp các khóa tập huấn y cơ 
bản nhằm đảm bảo cán bộ y tế có đủ năng lực hoạt động trong tổ chức. Khi tiến hành tuyển 
dụng cán bộ chăm sóc y tế trung cấp đã được đào tạo, tổ chức cần đánh giá chuyên môn về 
cấp cứu và chăm sóc chấn thương cho các cán bộ này, đồng thời cân nhắc nhu cầu bổ sung 
khóa  tập huấn về chăm sóc chấn thương 

4.1.1.2  Lập bản đồ 

Cán bộ điều phối y tế hoặc chuyên gia phải lên bản đồ của tất cả các cơ sở y tế liên quan trong 
khu vực nơi công trường RPBM đang hoạt động. Cần phải lập kế hoạch thời gian vận chuyển 
giữa công trường RPBM và các cơ sở y tế có cân nhắc các tình trạng giao thông và sử dụng 
phương tiện vận chuyển y tế. Cần phải cân nhắc các khả năng đường bị chặn, quy trình an 
ninh nhập viện và các vấn đề cụ thể khác có khả năng ảnh hưởng tới thời gian tải thương. 

Bản độ phải thể hiện chính sách các cấp độ dịch vụ y tế tại mỗi cơ sở và nên kèm theo bản 
đánh giá chi tiết chuyên nghiệp sau khi thực hiện chuyến thăm đến các cơ sở y tế. 

4.1.1.3. Sơ tán bệnh nhân (casevac) 

Việc sơ tán bệnh nhân phải được lập kế hoạch và phổ biến trước khi bắt đầu hoạt động tại 
công trường. Các kế hoạch phải được tập dược và phổ biến lại ít nhất 1 lần/tháng, bao gồm cả 
hợp phần chăm sóc y tế nhằm đảm bảo duy trì các cấp độ kỹ năng chăm sóc y tế. 

Các tổ chức RPBM phải xem xét mức độ chăm sóc y tế sẽ cung cấp cho người bị thương trong 
quá trình vận chuyển, gồm xe tải thương, các yếu tố địa hình và giờ làm việc của các phòng 
khám, bệnh viện. 

4.1.1.4. Hồi sức nâng cao 

Việc lựa chọn địa điểm được trang bị phù hợp nhằm tiến hành hoạt động hồi sức nâng cao có ý 
nghĩa sống còn đối với người bị thương. Các tổ chức RPBM phải cân bằng giữa yêu cầu cải 
tiện các cơ sở y tế hiện có hoặc cung cấp các phương pháp khác nhằm thực hiện hồi sức nâng 
cao tại địa điểm gần với công trường. 

4.1.1.5. Di chuyển và chăm sóc y tế (medevac) 
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Việc di chuyển tới cơ sở chăm sóc y tế tuyến cuối cần được lập kế hoạch từ đầu nhưng có thể 
được cụ thể hóa trong quá trình sơ tán và ổn định bệnh nhân, dựa trên các lựa chọn di chuyển 
và chăm sóc y tế được xây dựng trong quá trình lập bản đồ cơ sở y tế.  

4.1.1.6. Chăm sóc sau cùng 

Việc lựa chọn cơ sở chăm sóc y tế tuyến cuối phải được thực hiện trước khi tiến hành hoạt 
động RPBM tại một địa điểm mới. Trong nhiều trường hợp, cơ sở y tế phù hợp cách xa công 
trường làm việc nhiều giờ di chuyển, và vì vậy có thể cần thiết huy động nguồn lực y tế và 
chăm sóc y tế ban đầu vào chu trình chăm sóc người bị thương, tại một địa điểm gần với nơi 
xảy ra tai nạn. 

Phụ lục B cung cấp bảng phân loại các cơ sở chăm sóc y tế tuyến cuối. Chăm sóc chấn thương 
cần bao gồm các lĩnh vực chuyên môn sau: 

 Chấn thương chỉnh hình 

 Phẫu thuật thần kinh 

 Phẫu thuật tái tạo 

 Gây mê 

 Phục hồi chức năng 

Có thể có trường hợp cơ sở chăm sóc y tế tuyến cuối nằm ở vị trí gần hơn so với cơ sở hồi 
sức nâng cao. Trong trường hợp này, thường thì hoạt động sơ tán người bị thương sẽ được 
chuyển thẳng về cơ sở y tế cấp cao hơn. 

4.1.2  Lập kế hoạch ứng phó với tai nạn  

Một kế hoạch ứng phó tai nạn cần phải được lập chi tiết các bước ứng phó của tổ chức, sau khi 
hoàn tất giai đoạn đánh giá như nêu ở trên. Những kế hoạch này phải được xây dựng và duy trì 
tại mỗi công trường và cần được nâng cấp phù hợp với quy trình hoạt động y tế chuẩn của 
quốc gia, là một trong những cơ sở để tổ chức được CQHĐBMQG công nhận 

Kế hoạch phải bao gồm tóm tắt giai đoạn đánh giá ban đầu là cơ sở để cung cấp chăm sóc y 
tế. Các biện pháp khắc phục bám sát với bối cảnh của khu vực và của địa phương cần được 
mô tả rõ ràng. Hiển nhiên là các tổ chức RPBM cần chủ động thiết lập liên lạc với các bệnh 
viện/phòng khám tại địa phương nhằm đảm bảo thông suốt hoạt động cung cấp y tế trong 
trường hợp khẩn cấp. 

Quy trình hoạt động chuẩn và kế hoạch ứng phó tai nạn của tổ chức phải gồm các nội dung 
sau: 

 

a) nhu cầu đào tạo và trình độ chuyên môn của tất cả nhân viên tại địa điểm rà phá, ví 
dụ là nhân viên rà phá bom mìn và nhân viên hỗ trợ y tế, những người có trách 
nhiệm vận chuyển nạn nhân và thực hiện biên pháp sơ cứu ban đầu; 

b) các thiết bị và vật tư cần thiết để thực hiện kế hoạch ứng phó tai nạn, trong đó bao 
gồm: trang thiết bị, vật tư và thuốc dành cho công tác sơ cứu và y tế; phương tiện 
vận chuyển để di chuyển nạn nhân từ nơi xảy ra tai nạn đến các cơ sở y tế điều trị; 
và các phương tiện liên lạc để chuyển tiếp yêu cầu hỗ trợ và/hoặc để cung cấp 
thông tin chi tiết về bản chất và mức độ thương tích; và 

c) vị trí của cơ sở chăm sóc y tế cuối cùng/bệnh viện có trang bị và đội ngũ nhân viên 
phù hợp. Chấn thương tai nạn bom mìn thường nghiêm trọng, và đòi hỏi phẫu thuật 
chuyên khoa. Bệnh viện gần nhất với đội ngũ nhân viên và trang bị phù hợp có thể 
nằm thủ đô của quốc gia đó, hoặc thậm chí ở một quốc gia láng giềng. Khi phù hợp, 
cần phải thông báo với cơ sở y tế đó về hoạt động RPBM trước khi triển khai. 
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4.2.  Sơ tán người bị thương 

Phần tiếp theo đây mô tả khái quát chu trình nhằm sơ tán người bị thương, không tính đến các 
đặc điểm của mỗi công trường RPBM. Cần chú ý các hoạt động bắt buộc và các hoạt động cần 
thực hiện trong phần này và người đọc được khuyến khích áp dụng thông minh phương pháp 
phù hợp nhất với tình huống thực tế. 

4.2.1 Di chuyển người bị thương khỏi khu vực nguy hiểm 

Di chuyển người bị thương khỏi khu vực nguy hiểm và các mối nguy hiểm tiếp theo phải được 
tiến hành nhanh chóng và càng sớm càng tốt. Cần phải xác định cần bao nhiêu nhân viên hỗ 
trợ di chuyển người bị thương dựa trên diện tích không gian an toàn xung quanh. Chỉ huy công 
trường cần đảm bảo ưu tiên giảm thiểu rủi ro đối với những người xung quanh. Người chăm 
sóc không nên thực hiện điều trị tại chỗ vết thương nếu có rủi ro gia tăng chấn thương trừ 
những trường hợp khắc phục cụ thể, được xác định trước1. Có thể phải trì hoãn cả hoạt động 
cầm máu trong trường hợp chảy máu nặng nếu thực hiện việc đó sẽ dẫn tới rủi ro thương vong 
cho những người khác. 

Các biện pháp kỹ thuật trong công trường rà phá cần được đảm bảo trước khi tiến hành quy 
trình sơ tán người bị thương. Một công trường rà phá có nhiều làn dò song song sẽ đòi hỏi áp 
dụng kỹ thuật sơ tán khác so với một công trường sử dụng một làn dò. Tương tự như vậy, địa 
hình, lối vào, và cây cỏ tại công trường cũng sẽ là các yếu tố cần cân nhắc trong trường hợp 
xảy ra tai nạn. Các yếu tố này sẽ được xem xét trong giai đoạn đánh giá trước khi tiến hành 
hoạt động rà phá bom mìn. Các yếu tố này phải được nêu rõ trong kế hoạch ứng phó tai nạn và 
phải được phổ biến lại trước và đều đặn trong suốt quá trình triển khai hoạt động RPBM. 

“Các nhiệm vụ tại chỗ” như xử lý vật nổ hoặc vật nổ tự chế thường nằm trong các khu vực nguy 
hiểm có địa hình  khác nhau. Cần phải đánh dấu rõ các khu vực đó để các nhân viên RPBM 
nắm rõ. Cán bộ chăm sóc y tế sẽ tiếp cận người bị thương dựa trên cân nhắc diện tích và địa 
hình khu vực an toàn để tiếp cận 

Nếu người bị thương trượt chân, bước nhầm, hoặc bị hất văng vào khu vực chưa rà phá, việc 
di chuyển người bị thương đòi hỏi các bước thận trọng. Các tổ chức RPBM phải quy định chi 
tiết quy trình xử lý trong ké hoạch ứng phó tai nạn, hoặc trong quy trình hoạt động chuẩn nếu 
phù hợp. 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần triển khai hệ thống quan sát đơn giản nhằm xác định 
người có liên quan trong tai nạn. Mục đích của hệ thống này nhằm giảm các thông tin chưa rõ 
ràng và quản lý tình huống phức tạp. Ở các công trường có diện tích rộng, hoạt động này cần 
được thực hiện trên cơ sở một đội hoặc một bộ phận chuyên trách. Đối với một nhiệm vụ rà 
phá bom mìn tại chỗ, có thể chỉ có một người ở tình trạng rủi ro. 

Sau khi đã xác định người bị thương, chỉ huy công trường phải lập tức triển khai đánh giá tình 
huống và phân bổ các nguồn lực phù hợp để xử lý. 

4.2.2 Cung cấp chăm sóc y tế cơ bản 

Tất cả các các nhân viên RPBM và nhân viên phục vụ làm việc tại công trường đều phải được 
đào tạo kỹ năng cung cấp chăm sóc y tế cơ bản theo chương trình cập nhật. 

Sau khi đã xác định người bị thương (hoặc những người bị thương) và đã tiến hành đánh giá 
mức độ an toàn tại hiện trường, những nhân viên ở gần nhất sẽ được chỉ đạo nhằm di chuyển 
người bị thương khỏi khu vực nguy hiểm tới khu vực an toàn và áp dụng các can thiệp y tế 
khẩn cấp (ví dụ cần máu, đường thở, tư thế an toàn và cố định chấn thương), bằng các trang 
thiết bị sẵn có và kỹ năng họ đã được tập huấn. Ngay sau khi người bị thương được chuyển 
đến vị trí an toàn, các thành viên khác có thể bắt đầu trợ giúp. 

 
1 Tài liệu này áp dụng cho tất cả các hoạt động rà phá vật nổ, không phải chỉ riêng đối với rà phá bãi mìn. 
Các hoạt động xử lý vật nổ tại chỗ, rà phá khu vực chiến sự, rà phá vật nổ tự chế và các hoạt động quản 
lý kho dự trữ vũ khí đều được đề cập đến trong tài liệu này và mỗi một hiện trường đều phải có các quy 
trình hoạt động chuẩn phù hợp với tình huống hoạt động. 

-------------------------------------------------- 
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Tính chất phân tán của công trường RPBM đòi hỏi tất cả các nhân viên đều ở một trình độ cơ 
bản phù hợp để tiến hành các hoạt động chăm sóc khẩn cấp được triển khai một cách nhất 
quán và đảm bảo. Các tổ chức RPBM phải cung cấp được các bằng chứng về việc đào tạo cập 
nhật thường xuyên cho tất cả các nhân viên. 

4.2.3 Cung cấp chăm sóc y tế trung cấp 

Tất cả các đội rà phá phải được đào tạo kỹ năng cung cấp chăm sóc y tế trung cấp trong một 
khoảng thời gian xác định. 

Năng lực và mức độ cập nhật cao đối với cán bộ chăm sóc y tế trung cấp có nghĩa là họ có thể 
cần phải tham gia khóa tập huấn toàn thời gian cho một nhân viên hỗ trợ y tế , hoặc y tá.  Các 
tổ chức RPBM có thể có một nhân viên chăm sóc y tế trung cấp phục vụ cho nhiều công trường 
trong cùng một địa bàn với điều điều là các phương tiện đi lại và giao thông cho phép người 
này thực hiện chăm sóc y tế cần thiết trong một khoảng thời gian được xác định. 

Người chăm sóc y tế khẩn cấp cần có khả năng thực hiện công việc tại một địa điểm cố định 
lẫn trong quá trình di chuyển.  

4.2.4 Chăm sóc y tế nâng cao 

Cấp độ chuyên môn cao hơn của cán bộ chăm sóc y tế nâng cao đòi hỏi phải có thiết bị và 
dược phẩm (có dây chuyền bảo quản lạnh) mà thường chỉ có ở các cơ sở y tế cố định. 

Chăm sóc y tế nâng cao nhìn chung thường gắn liền với hồi sức nâng cao, được nêu ở mục 3. 
Thường thì các tổ chức RPBM sẽ không tuyển dụng trực tiếp cán bộ chăm sóc y tế nâng cao 
trừ khi hoạt động tại một địa điểm rất xa xôi. Khi triển khai hoạt động tại các khu vực đòi hỏi quá 
trình chuyển thương kéo dài, cần phải cân nhắc kỹ khả năng trực tiếp tiếp cận với một cán bộ 
chăm sóc y tế nâng cao có trình độ và kinh nghiệm, thiết lập địa điểm y tế nơi cán bộ này có thể 
triển khai hoạt động và cân nhắc các phương án tiếp tục sơ tán người bị thương.  

Ngoài việc phục vụ lực lượng RPBM, cán bộ chăm sóc y tế nâng cao có thể thực hiện hoạt 
động nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư xung quanh khu vực triển khai RPBM. Trong 
những trường hợp đó, các tổ chức RPBM cần được khuyến khích nhằm tìm kiếm các tổ chức y 
tế đối tác để san sẻ chi phí và tăng lợi ích đôi bên. 

4.2.5 Phẫu thuật kiểm soát thương tổn 

Việc phẫu thuận kiểm soát thương tổn có được thực hiện trước hay sau khi người bị thương 
được đưa đến một địa điểm sơ tán phù hợp nhằm chăm sóc y tế tuyến cuối sẽ phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố. Cần phải cân nhắc tất cả các yêu tố liên quan đến cơ chế, mức độ thương tổn, 
thời gian bị thương, khả năng cung cấp dịch vụ y tế của địa phương và tình hình an ninh khi 
tiến hành sơ tán người bị thương. 

4.2.6.  Sơ tán bằng phương tiện cơ giới 

Sau khi đã tiến hành can thiệp xử lý tình huống ảnh hưởng đến sinh mạng của người bị 
thương, như cầm máu, quản lý đường thở, cần lập tức di chuyển người bị thương đến cơ sở y 
tế có thể cung cấp hồi sức nâng cao trừ khi có sẵn một cán bộ y tế có khả năng thực hiện hồi 
sức nâng cao ngay tại công trường. Trong trường hợp đó, việc sơ tán bệnh nhân có thể thực 
hiện sau. 

Trừ trường hợp khoảng cách di chuyển ngắn, việc sơ tán bệnh nhân cần phải được giám sát 
bởi một cán bộ y tế phù hợp để theo dõi và thực hiện điều trị y tế phù hợp. 

Việc di chuyển bệnh nhân bằng phương tiện cơ giới tại các địa hình khó khăn sẽ ảnh hưởng 
đến việc chăm sóc y tế trong quá trình di chuyển và đôi khi việc di chuyển có thể bị gián đoạn 
nhằm kiểm tra chính xác tình hình bệnh nhân trước khi tiếp tục. 

Người hiến máu phù hợp trong đội RPBM (hoặc gia đình người bị thương) cần được xác định 
và đi cùng với người bị thương nếu yêu cầu này được nêu trong kế hoạch ứng phó tai nạn. 
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4.2.7  Di chuyển và chăm sóc y tế 

 Có thể không cần phải quy định giai đoạn di chuyển và chăm sóc y tế riêng biệt nếu người bị 
thương được vận chuyển trực tiếp đến một địa điểm có khả năng cung cấp chăm sóc y tế tuyến 
cuối. Tuy nhiên, trong trường hợp vết thương trầm trọng, và các bộ điều phối y tế và chỉ huy 
công trường phải nỗ lực hết sức  nhằm kết hợp chăm sóc y tế phù hợp hoặc tìm kiếm một cơ 
sở nhằm cung cấp dịch vụ di chuyển và chăm sóc y tế hiệu quả tiếp theo. Vì việc này đòi hỏi 
phải di chuyển bằng máy bay và qua biên giới, người bị thương cần phải được chuẩn bị các 
giấy tời cần thiết cho việc di chuyển, trước khi tiến hành phẫu thuật kiểm soát thương tổn. 

4.2.8 Chăm sóc y tế tuyến cuối 

Có thể các cơ sở chăm sóc y tế tuyến cuối không có sẵn trong khu vực (thậm chí tại quốc gia) 
nơi công trường RPBM đang hoạt động. Trong trường hợp này cán bộ điều phối y tế có thể gặp 
khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở y tế phù hợp. Tổ chức RPBM cần lựa chọn cơ sở chăm sóc 
y tế tuyến cuối một cách kỹ càng và cần đánh giá các tiêu chuẩn chăm sóc liên quan thông qua 
hệ thống báo cáo y tế quốc tế. 

Một cơ sở chăm sóc y tế tuyến cuối cần phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong phụ lục B. 

4.3. Công tác đào tạo 

4.3.1 Các phương pháp mới 

Trong khi các nhóm chuyên đề về y tế trong hành động bom mìn xem xem các kinh nghiệm 
hoạt động trong các bối cảnh liên quan, CQHDDBMQG và các tổ chức RPBM cần được khuyến 
khích nhằm duy trì việc rà soát thường xuyên quy trình của họ nhằm phát hiện và xác định các 
mối đe dọa đồng thời cân nhắc bao gồm các tiến bộ y học vào quy trình khi phù hợp. 

Xu hướng các loại hình và cơ chế thương vong có thể thay đổi theo các chu kỳ thập kỷ hoặc ít 
hơn, ví vụ việc tập trung vào các khu vực hoạt động đa dạng đã chuyển dịch từ các chấn 
thương do mìn sát thương sang chấn thương do vật nổ tự chế. Tầm quan trọng của việc đưa ra 
các bằng chứng định lượng nhằm hỗ trợ việc đánh giá mức độ phù hợp của các phương pháp 
điều trị lâm sàng cần được thể hiện đúng mức và các tổ chức RPBM phải báo cáo các tai nạn 
theo hướng dẫn trong IMAS 10.60 ngay cả khi các yêu cầu trong tiêu chuẩn này vượt quá yêu 
cầu của CQHĐBMQG. 

4.3.2 Cập nhật tiến bộ y học 

Việc được cập nhật kỹ năng cũng quan trọng không kém việc đào tạo ban đầu. Trong các 
chương trình KPBM mở rộng, kỹ năng y tế tụt hậu cũng là một rủi ro đáng kể, đặc biệt là đối với 
cán bộ chăm sóc y tế trung cấp do số giờ thực hành của các cán bộ này vốn đã khá ngắn. 

Các tổ chức RPBM phải tiến hành các khóa tập huấn bồi dưỡng theo chu kỳ được xác định. Họ 
cũng cần tiến hành các khóa tập huấn tập trung dựa trên đánh giá các kỹ năng bị mai một được 
quan sát trong quá trình tập huấn bồi dưỡng và diễn tập cứu thương. Các tổ chức RPBM cũng 
phải tiên hành đào tạo liên tục theo yêu cầu nhằm đảm bảo duy trì các thực hành tốt khi có 
những tiến bộ trong quy trình và điều trị trong y tế  

Tất cả các khóa tập huấn bồi dưỡng và tập huấn bổ sung phải được tổ chức RPBM ghi chép lại 
làm bằng chứng về năng lực y tế cơ sở. 

Các tổ chức RPBM có thể luân chuyển cán bộ chăm sóc y tế trung cấp và nâng cao thông qua 
các vị trí nhân viên hoặc thực tập sinh tại các cơ sở y tế đã có kinh nghiệm chăm sóc số lượng 
người bị thương lớn hơn và số giờ thực hành y tế có thể sẽ được tăng cường.  

4.3.3          Luyện tập thực hành nhóm nhằm cập nhật tiến bộ khoa học 

Nắm chắc một chu trình sơ tán bài bản sẽ hữu dụng hơn là biết một vài nội dung của chu trình. 
Chứng chỉ năng lực của một cá nhân chỉ đơn giản chứng minh tiêu chuẩn hoặc năng lực y tế 
có ít giá trị hơn việc tập huấn cho một tập thể. 
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Nhằm đảm bảo việc triển khai ứng phó y tế tốt nhất trong trường hợp một nhân viên RPBM bị 
thương, việc luyện tập thể cần được thực hiện ít nhất một lần trong tháng. 

Trong quá trình luyện tập tình huống các tổ chức RPBM phải mô phỏng việc sơ tán và điều trị 
người bị thương, và cần diễn tập hoạt động sơ tán nhiều người, từ điểm xảy ra tai nạn đến một 
cơ sở y tế phù hợp. 

4.4. Đánh giá 

4.4.1 Trình độ chuyên môn của người đánh giá 

Cán bộ đảm bảo chất lượng nhân viên RPBM và nhân viên chăm sóc y tế được giới thiệu từ 
các chương trình hoặc các tổ chức khác cần có kinh nghiệm chuyên môn để tiến hành hoạt 
động đánh giá và khuyến nghị các điểm cần cải thiện. Mặc dù hoạt động này sẽ do 
CQHĐBMQG điều phối như là một phần của quá trình công nghận tổ chức, CQKPBMQG 
không nhất thiết cung cấp nhân sự triển khai hoạt động đánh giá này. 

4.4.2 Mô phỏng tình huống mẫu  

Khi tạo một tình huống để kiểm tra việc sơ tán bệnh nhân và cung cấp chăm sóc y tế, tầm quan 
trọng của việc sơ tán người bị thương do nhân viên RPBM thực hiện khỏi khu vực nguy hiểm 
cần được cân bằng với việc cung cấp chăm sóc y tế đồng thời. Cả hai yếu tố này đều có ý 
nghĩa then chốt đối   với một hoạt động ứng phó tai nạn thành công. 

Các tổ chức RPBM phải thực hiện việc diễn tập sơ tán người bị thương theo định kỳ, với các 
tình huống khác nhau và tình huống thực tế. Các đợt diễn tập này sẽ bao gồm các yêu cầu thay 
đổi về chăm sóc y tế, có thể là thách thức đối với các cấp độ chăm sóc y tế cơ bản và chăm 
sóc y tế trung cấp.  

Khi có thể cần tiến hành diễn tập bao gồm giai đoạn sơ tán bằng phương tiện cơ giới và hoạt 
động diễn tập cần được giám sát bởi cán bộ đảm bảm chất lượng có trình độ chuyên môn phù 
hợp và đại diện CQHĐBMQG như là một phần của quy trình công nhận hoạt động của tổ chức. 

4.5. Sức khỏe lao động 

Các tổ chức RPBM có thể đảm bảo sự hiệu quả, sự gắn kết và sức khỏe dẻo dai của nhân viên 
bằng cách áp dụng  kế hoạch đảm bảo sức khỏe lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp 
trong các quyết định hoạt động của họ. Phần tiếp theo sẽ cung cấp các yêu cầu chung được 
nêu trong IMAS 10.10. 

4.5.1 Kiểm tra sức khỏe cho nhân viên 

Các nhân viên (cả bản địa lẫn người nước ngoài) được tổ chức RPBM tuyển dụng cần được 
đánh giá về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhằm đảm nhiệm vai trò được giao phó trước khi 
tham gia hoạt động của tổ chức, theo các chu kỳ phù hợp. Việc đánh giá sức khỏe cơ bản cần 
bao gồm xác định nhóm máu và kiểm tra các điều điện sức khỏe có khả năng gây rủi roc ho 
những người khác cũng như tiến hành đánh giá sức khỏe tâm thần cơ bản. Tất cả các nhân 
viên cần được kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

4.5.2 Thương tổn do nắng nóng (sốc nhiệt) 

Nhiều bối cảnh rà phá bom mìn đòi hỏi phải chủ động quản lý rủi ro thương tổn do nắng nóng. 
Thông qua việc thiết lập hệ thống theo dõi, các tổ chức RPBM phải thực hiện tất cả các biện 
pháp phù hợp nhằm tối thiểu nguy cơ thương tổn do nắng nóng, từ thời gian làm việc và thời 
gian nghỉ ngơi đến các hoạt động hậu cần cung cấp nước, bù nước và điện giải và lều tránh 
nóng,  

4.5.3 Các vết cắn của côn trùng và động vật 

Côn trùng và động vật có thể là nguy cơ phổ biến và nghiêm trọng xung quanh khu vực RPBM 
và trong các trụ sở làm việc. Tổ chức RPBM cần phải nêu chi tiết các hoạt động phòng và 
chống trong kế hoạch ứng phó tai nạn. Cần phải tiến hành tập huấn cho nhân viên ngay từ đầu 
nhằm giảm tần suất xảy ra các sự cố, nhân viên cần hiểu và nắm vứng hoạt động y tế dự 
phòng khi phù hợp, và các quy trình điều trị sau khi xảy ra sự cố. 
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4.5.4 Các tai nạn giao thông 

Thống kê về tai nạn giao thông trên toàn thế giới đòi hỏi các tổ chức RPBM cần lập kế hoạch 
nhằm phòng tránh và giảm thiểu nguy cơ cho nhân viên. Các kỹ năng lái xe an toàn cần được 
dạy cùng với kiến kích về tiêu chuẩn và bảo dưỡng phương tiện đi lại. Các tổ chức RPBM cũng 
cần cân nhắc các tuyến đường có ít nguy cơ và, cân nhắc cải thiện tuyến đường đến công 
trường RPBM nếu mang lại các lợi ích cải thiện độ an toàn và hiệu suất hoạt động. Các tổ chức 
RPBM cũng cần xem xét các tình huống tai nạn giao thông khi tiến hành tập huấn y tế cho nhân 
viên 

4.4.5 Ốm đau 

Việc theo dõi các loại bệnh truyền nhiễm, các vết cắn, và các loại bệnh khác không trực tiếp 
liên quan đến hoạt động của nhân viên RPBM hoặc hoạt động lái xe có ý nghĩa quan trong 
nhằm duy trì sức khỏe lao động ở mức tiêu chuẩn cao tại nơi làm việc. Tổ chức RPBM có thể 
cải thiện độ dẻo dai sức khỏe, sự gắn kết và hiệu quả công việc của nhân viên thông qua việc 
tập trung giải quyết các nguyên nhân gây ra các loại bệnh tật. 

4.5.6 Bệnh kinh niên kéo dài 

Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân viên của tổ chức RPBM cần được thực hiện ngoài giai đoạn 
tuyển dụng khi nhân viên bị bệnh hoặc bị khuyết tật do tiến hành một hoạt động trong quá trình 
làm việc cho tổ chức. 

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định pháp lý của quốc gia nơi tiến hành hoạt động RPBM về 
việc chăm sóc các nhân viên bị bệnh kéo dài, các tổ chức phải lưu giữ tất cả các hồ sơ và chi 
tiết (vai trò vị trí, sự cố, rủi ro đã gặp phải v.v) của một nhân viên và cần định kỳ chia sẻ thông 
tin này với nhân viên và khi kết thúc quá trình làm việc tại tổ chức. 

4.5.7 Sức khỏe tâm thần 

Các tổ chức RPBM trên toàn thế giới thường không quan tâm vấn đề sức khỏe tâm thần. Các 
tác động lâu dài của chấn thương, thường gặp phải trong khi tiến hành hoạt động RPBM, có 
thể khó xác định, đặc biệt khi không có vết thương thể chất nào có thể nhìn thấy được ở người 
bệnh. 

Các tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên làm việc ở các khu vực nguy hiểm đang ở 
trong trình trạng sức khỏe tâm thần tốt. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ nên bao gồm đánh giá 
sức khỏe tâm thần. 

Các tổ chức RPBM nên đảm bảo rằng các nhân viên có liên quan, hoặc bị ảnh hưởng bởi một 
sự cố chấn thương cần được tư vấn và theo dõi trong các tháng và năm tiếp theo. 

4.6.  Báo cáo 

Các yêu cầu báo cáo đối với các vụ tai nạn và sự cố RBPM được quy định trong tiêu chuẩn 
IMAS 10.60, bao gồm yêu cầu các tổ chức RPBM và CQHĐBMQG chia sẻ thông tin cá nhân về 
các vụ tai nạn/sự cố bom mìn xảy ra trong nước.    

Các tổ chức RPBM phải quyết định liệu có ghi chép các dữ liệu sức khỏe lao động nội bộ và 
liệu có chia sẻ các dữ liệu này với các tổ chức khác hay không. Cần duy trì việc ghi chép dữ 
liệu chi tiết về các loại rủi ro trong đó xác định rõ các rủi ro và các nỗ lực nhằm tránh hoặc giảm 
thiểu hậu quả của các rủi ro này nhằm phục vụ mục đích quản lý rủi ro. 

5. Trách nhiệm 

5.1 Cơ quan hành động bom mìn quốc gia (NMAA) 

CQHĐBMQG phải: 

a) Phối hợp với các cơ quan y tế phù hợp, thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn và quy 
trình hỗ trợ y tế cho hoạt động rà phá bom mìn; 
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b) giám sát việc lập và duy trì kế hoạch ứng phó tai nạn của các tổ chức rà phá; 

c) hỗ trợ điều phối công tác ứng phó với tai nạn rà phá, bao gồm hỗ trợ các tổ chức rà 
phá khắc phục hạn chế về an ninh khi triển khai kế hoạch ứng phó; 

d) Hỗ trợ trong việc phối hợp với Bộ Y tế, các cơ sở y tế công cộng và các cơ quan 
chức năng khác của chính phủ có thể có khả năng cung cấp hỗ trợ ứng phó tai nạn  

e) đánh giá hiệu quả của các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ triển khai biện pháp 
khắc phục phù hợp; 

f) thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cũng như quy trình điều tra tai nạn rà phá bom 
mìn; và 

g) thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn phù hợp với giới và bình đẳng giới trong bảo hiểm 
điều trị y tế và bồi thường cho nhân viên nam và nữ. Tiêu chuẩn này cần bao gồm 
cụ thể vấn đề thai sản. 

5.2  Các tổ chức rà phá bom mìn 

Các tổ chức RPBM phải 

a) xây dựng và duy trì Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) nhằm giảm nguy cơ xảy 
ra sự cố rà phá; 

b) xây dựng và duy trì các quy trình hoạt động tiêu chuẩn nhằm mục đích giảm thiểu 
tác hại do tai nạn rà phá gây ra; 

c) xây dựng và duy trì các quy trình hoạt động tiêu chuẩn về ứng phó tai nạn đối với 
chương trình RPBM và kế hoạch ứng phó tai nạn tại địa điểm rà phá bom mìn; 

d) đào tạo và cung cấp nguồn lực cần thiết cho công tác triển khai kế hoạch ứng phó 
tai nạn rà phá bom mìn; 

e) đảm bảo rằng kế hoạch ứng phó tai nạn rà phá được thực hành theo các chu kỳ tối 
thiểu được nêu trong tiêu chuẩn này 

Tổ chức RPBM cần đảm bảo rằng nhân viên  làm việc cho tổ chức cần : 

a) áp dụng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn và sự 
cố rà phá bom mìn; 

b) áp dụng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn nhằm giảm thiểu tác hại  tai nạn rà phá 
gây ra; 

c) phát triển và duy trì các kỹ năng cần thiết để ứng phó với các trường hợp tai nạn 
khẩn cấp; 

d) xác định và báo cáo cơ hội cải thiện thói quen làm việc nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy 
ra sự cố rà phá bom mìn, củng cố kế hoạch ứng phó tai nạn rà phá của tổ chức; và 

e) thực hiện tất cả các hành động được các cơ quan y tế khuyến nghị để duy trì đảm 
bảo sức khỏe lao động. 

Trong trường hợp không có CQHĐBMQG, người sử dụng lao động nên nhận thêm trách 
nhiệm. Các trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các công tác dưới đây: 
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a) ban hành, duy trì và cập nhật các quy định riêng, quy tắc thực hành, quy trình hoạt 
động chuẩn và các quy định phù hợp khác về hỗ trợ y tế; 

b) hợp tác với các tổ chức sử dụng lao động khác trong cùng một quốc gia để đảm bảo 
tính nhất quán của các tiêu chuẩn phòng ngừa tai nạn, quy trình ứng phó khẩn cấp 
và sức khỏe lao động; và 

c) hỗ trợ quốc gia sở tại, trong quá trình thành lập CQHĐBMQG, hỗ trợ xây dựng 
khung quy định về an toàn và sức khỏe lao động (AT&SKLĐ) quốc gia, cũng như 
các quy tắc thực hành hỗ trợ các lĩnh vực y tế. 
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Phụ lục A Tài liệu quy phạm tham khảo  

Các tài liệu quy phạm sau đây có chứa các điều khoản, được tham chiếu và, tạo thành một 
phần các điều khoản của tiêu chuẩn này. Điều này không áp dụng đối với các tài liệu tham khảo 
lỗi thời, được sửa đổi, hoặc hiệu đính,Tuy nhiên, các bên liên quan đồng ý áp dụng tiêu chuẩn 
này được khuyến khích xem xét áp dụng các phiên bản mới nhất của các tài liệu quy phạm 
được nêu dưới đây. Đối với tài liệu tham khảo không đề ngày tháng, tham khảo phiên bản mới 
nhất của tài liệu quy phạm để áp dụng. Các thành viên của ISO và IEC duy trì số đăng kí của 
ISO hoặc EN hiện hành hợp lệ: 

 

a) Chăm sóc các nạn nhân của vũ khí chiến tranh tại thực địa, Hướng dẫn về quản lý 
và y tế dành cho chuyên gia y tế; ICRC; 

b) IMAS 04.10 Chú giải các thuật ngữ định nghĩa và từ viết tắt trong khắc phục bom 
mìn; và 

c) IMAS 10.10 An toàn và sức khỏe lao động - Yêu cầu chung. 

Nên sử dụng các ấn bản/phiên bản mới nhất của các tài liệu tham khảo này. GICHD 
giữ bản sao của tất cả các tài liệu tham khảo được sử dụng trong tiêu chuẩn này. 
Việc đăng ký ấn bản/phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn, hướng dẫn và tài liệu 
tham khảo IMAS được GICHD tổ chức thực hiện và có thể tìm đọc trên trang web 
của IMAS (http://www.mineactionstandards.org/).  

 

CQHĐBM Quốc gia, người quản lý lao động và các cơ quan, tổ chức quan tâm khác 
nên nhận bản sao tài liệu này trước khi bắt đầu triển khai các chương trình hành 
động bom mìn. 
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Phụ lục B 

(Tham khảo) 

 Cấp độ đào tạo y tế 

B.1. Nhân viên rà phá bom mìn 

Ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 4.4.1, nhân viên rà phá bom mìn cần được đào tạo về: 

a) trách nhiệm và giới hạn của họ trong sơ cứu; 

b) cách đặt một người bất tỉnh vào tư thế phục hồi; 

c) cầm máu bằng cách băng ép lên các phần cơ thể khác nhau, cách nâng phần cơ thể 
bị thương, và cách đặt garo với rủi ro tối thiểu khi không còn phương án nào khác; 

d) tầm quan trọng của việc nói chuyện với nạn nhân; 

e) tầm quan trọng của việc bảo vệ nạn nhân khỏi lạnh, mưa, tuyết, gió và nhiệt độ quá 
cao; và 

f) phương pháp nâng, bế và đặt nạn nhân trên cáng. 

B.2. Cán bộ giám sát và trưởng nhóm rà phá bom mìn 

Ngoài các yêu cầu được quy định trong khoản 4.4.1, người giám sát rà phá bom mìn và trưởng 
nhóm cần được đào tạo về: 

a) cách đánh giá tình trạng an ninh và đánh giá tác động của tình trạng an ninh lên hiệu 
quả thực hiện kế hoạch ứng phó tai nạn rà phá bom mìn; 

b) cách quản lý công tác sơ tán nạn nhân khỏi khu vực nguy hiểm; 

c) cách quản lý tai nạn rà phá với nhiều nạn nhân; 

d) cách giao nhiệm vụ sơ cứu cho người ít hoặc không được đào tạo; 

e) cách lập kế hoạch và điều phối việc vận chuyển nạn nhân từ địa điểm rà phá đến cơ 
sở phẫu thuật y tế; và 

f) hệ thống liên hệ với các cơ sở y tế và phẫu thuật, cũng như với các tổ chức hoặc cơ 
quan chức năng liên quan để hỗ trợ việc di chuyển nạn nhân đến cơ sở chăm sóc 
trung gian và sau đó đến cơ sở phẫu thuật y tế thích hợp. 

B.3. Nhân viên hỗ trợ y tế 

Ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 4.4.1, nhân viên hỗ trợ y tế cần được đào tạo để: 

a) đánh giá tình trạng chung của nạn nhân và đánh giá cách xử lý cần thiết; 

b) đánh giá cách di chuyển nạn nhân tối ưu nhất; 

c) gọi trợ giúp y tế để xử lý điều trị tại chỗ hoặc tại điểm trung chuyển trước khi chuyển 
đến các cơ sở y tế tiên tiến; 

d) xử lý điều trị cho nạn nhân một cách thích hợp và an toàn tại địa điểm rà và trên 
đường di chuyển đến các cơ sở y tế tiên tiến; và 

e) Quản lý việc sử dụng kháng sinh, thở oxy, sử dụng thuốc dị ứng và truyền dịch 
chính xách. 

Note: Cần cân nhắc các vấn đề về giới và văn hóa trong C2 và C3v, ví dụ, nhân viên y tế nam 
không thể khám cho nạn nhân nữ, do đó cần tính đến việc có cả nhân viên viên y tế nam và 
nữ trong đội ngũ. 
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Hồ sơ ghi chép sửa đổi 

Quản lý các sửa đổi trong IMAS 

Bộ tiêu chuẩn IMAS được xem xét sửa đổi trên cơ sở ba năm một lần. Tuy nhiên, điều này 
không loại trừ các sửa đổi được thực hiện trong khoảng thời gian ba năm này vì lý do an toàn 
và hiệu quả hoạt động hoặc cho mục đích biên tập. 

Các sửa đổi đối với tiêu chuẩn này đều sẽ được đánh số, ngày và chi tiết chung của sửa đổi 
được hiển thị trong bảng dưới đây. đánh số. Thời gian và các chi tiết chung của các sửa đổi 
được thể hiện trong bảng dưới đây. Sửa đổi cũng sẽ được nêu ở trang bìa của tiêu chuẩn 
IMAS với dòng ghi chú thêm vào dưới phần ghi thời gian xuất bản cụm từ “bao gồm sửa đổi số 
1” vv. 

Sau mỗi lần rà soát chính thức tiêu chuẩn IMAS, các phiên bản mới có thể được ban hành. 
Sửa đổi tính đến ngày của phiên bản mới sẽ được đưa vào phiên bản mới và không xuất hiện 
trên bảng hồ sơ sửa đổi. Các ghi chép sửa đổi sẽ bắt đầu lại  cho tới lần rà soát chính thức tiếp 
theo được thực hiện.  

Phiên bản cập nhật nhất của IMAS sẽ là phiên bản được đăng tải trên trang web của IMAS tại 
www.mineactionstandards.org. 

 

Số Ngày Chi tiết sửa đổi 

1 Ngày 01 
tháng 12 năm 

2004 

1. Thay đổi định dạng. 
2. Chỉnh sửa nhỏ trong văn bản. 
3. Thay đổi các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt khi cần thiết để đảm bảo tính thống 

nhất với IMAS 04.10. 
2 01 tháng 8 

năm 2006 
1. Thay đổi / bổ sung nhỏ cho đoạn đầu tiên và đoạn thứ hai của lời nói đầu. 
2. Đưa vào các thuật ngữ 'mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh". 

3 01 tháng 3 
năm 2010 

1. Cập nhật định nghĩa về CQHĐBMQG  
2. Cập nhật địa chỉ UNMAS 
3. Thay đổi nhỏ xuyên suốt để đảm bảo vấn đề về giới và bom đạn chùm. 
4. Bỏ Phụ lục B khỏi loạt IMAS và tham chiếu của nó trong khoản 3. 
4. Đặt tên lại Phụ lục C thành B. 

4 01 tháng 8 
năm 2012 

1. Sửa đổi đánh máy rất nhỏ. 

5 01 tháng 6 
năm 2013 

1. Rà soát do tác động của tiêu chuẩn IMAS mới về giải phóng đất đai. 
2. Sửa đổi không bao gồm trong tựa đề và tiêu đề. 

   

   

   

   

   

   

   

 


