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–ng NhiŒt K‰ Thûy Ngân
và SÙc KhÕe Gia ñình

Khi m¶t ngÜ©i trong gia Çình cûa bån bÎ bŒnh,
chúng ta phäi xem thº ngÜ©i này có bÎ sÓt hay
không.  Dùng Óng nhiŒt k‰ Ç‹ Ço nhiŒt Ç¶ thÜ©ng
là viŒc ÇÀu tiên Ç‹ chæm sóc cho ngÜ©i không
cäm thÃy khÕe.  Tuy nhiên, loåi nhiŒt k‰ quí vÎ
có trong nhà låi có th‹ gây nguy hi‹m Ç‰n sÙc
khÕe gia Çình cûa bån và c¶ng ÇÒng.

NhÜ là các trÈ em, hÀu h‰t các bÆc cha mË ngày
nay l§n lên ÇŠu có m¶t Óng nhiŒt k‰ thûy ngân
ª trong nhà.  –ng nhiŒt k‰ thûy ngân rÃt dÍ

dàng nhÆn diŒn.  –ng nhiŒt k‰ thûy ngân ÇÜ®c làm
b¢ng ki‰ng c« nhÜ Óng hút nÜ§c v§i chÃt lÕng màu
tr¡ng båc bên trong.  ChÃt lÕng này là kim thûy ngân.
Trong khi thûy ngân thÆt s¿ h»u døng trong viŒc
dùng trong Óng nhiŒt k‰ Ç‹ Ço lÜ©ng, nó cÛng là m¶t
chÃt Ç¶c có th‹ làm håi Ç‰n loài ngÜ©i và các
loài hoang dã khác.

Thûy ngân änh hÜªng Ç‰n b¶
não cûa con ngÜ©i, tûy sÓng,
thÆn, và gan.  Nó änh hÜªng

mercury_thermo_viet r1.p65 8/28/01, 1:56 PM2



Ç‰n khä næng cûa cäm giác, thÎ giác, vÎ giác và s¿ di
chuy‹n.  Nó có th‹ tåo ra cäm giác rÀn rÀn trong các
ngón tay và chân, cäm giác tê xung quanh miŒng và
m¡t.  HÆu quä ti‰p xúc v§i thûy ngân lâu ngày có th‹
có các triŒu chÙng dÅn Ç‰n  thay Ç°i tính tình, trång
thái Çê mê và hôn mê.  Nh»ng loài hoang dã, Ç¥c biŒt
là nh»ng loài ng‡ng l§n, Çã bi‹u hiŒn nh»ng triŒu
chÙng cûa chÃt Ç¶c thûy ngân.  Thûy ngân Çã làm ô
nhiÍm quá nhiŠu cho nên 40 ti‹u bang trên toàn nÜ§c
Hoa Kÿ Çang báo Ç¶ng cho dân chúng ÇØng nên æn
m¶t sÓ loåi cá b¡t ÇÜ®c ª các ao, hÒ và suÓi trong ti‹u
bang.

Ÿ nh»ng ngÜ©i phø n» mang thai, thûy ngân có th‹ Çi
xuyên qua nhâu nÖi änh hÜªng Ç‰n s¿ trÜªng thành
cûa thai nhi b¢ng cách ngæn ch¥n s¿ phát tri‹n bình
thÜ©ng cûa óc và cÖ quan não b¶.  Nh»ng ÇÙa trÈ bÎ
änh hÜªng së bÎ kém thông minh, làm håi thính giác
và chính xác cûa các Ç¶ng tác së bÎ kém Çi.  Các kÏ
næng nói chuyŒn và di Ç¶ng có th‹ bÎ chÆm trÍ.  Vì
nh»ng Çe d†a Ç‰n s¿ phát tri‹n này cûa thai nhi,
chính phû liên bang khuyên các phø n» mang thai
ho¥c có th‹ mang thai không nên æn cá Çã bÎ nhiÍm
chÃt thûy ngân.
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–ng nhiŒt k‰ thûy ngân
bÎ b‹ là m¶t ÇiŠu
nghiêm tr†ng
RÃt nhiŠu gia Çình Çã có Óng thûy ngân trong h†p
Ç¿ng thuÓc cûa h† trong nhiŠu næm nhÜng không bÎ
b‹.  Tuy nhiên, ban y t‰ c¶ng ÇÒng trong toàn nÜ§c
báo cáo có m¶t sÓ cha mË thÜ©ng xuyên g†i ÇiŒn
thoåi cho ban y t‰ c¶ng ÇÒng và nói lên quan tâm cûa
h† vŠ nh»ng Óng nhiŒt k‰ bÎ v« m¶t cách bÃt ng©.

Vì vÆy, khi Óng nhiŒt k‰ cûa quí vÎ chÜa bao gi© bÎ v«
không có nghïa là nó së không bao gi© v«.  ThÜ©ng

thÜ©ng các bÆc phø huynh có th‹ không quét d†n
thûy ngân bÎ Ç‡ bªi vì h† có th‹ chÜa bi‰t r¢ng Óng
nhiŒt k‰ cûa h† bÎ b‹, ho¥c n‰u thûy ngân bÎ Ç° vào
các khe hª trong sàn nhà ho¥c thÃm vào trong thäm.
N‰u thûy ngân bÎ Ç° tØ m¶t Óng nhiŒt k‰ và không
ÇÜ®c d†n såch, nó së bÓc thành hÖi, có khä næng Çem
Ç‰n nguy hi‹m Ç‰n không khí trong nhà.  S¿ nguy
hi‹m l§n nhÃt khi thûy ngân b¶c phát là trong m¶t
phòng nhÕ và không ÇÜ®c thoáng khí.  Ngay cä m¶t

ñe D†a SÙc KhÕe
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sÓ lÜ®ng nhÕ nhÃt cûa thûy ngân cÛng cÀn phäi ÇÜ®c
xem nhÜ là m¶t vÃn ÇŠ nghiêm tr†ng.

DÀu thûy ngân chÌ có m¶t lÜ®ng nhÕ, bån vÅn phäi ÇŠ cao cÄn mÆt.

HÀu nhÜ trong m†i trÜ©ng h®p, làm b‹ m¶t Óng nhiŒt
k‰ thÜ©ng thì không Çe d†a Ç‰n sÙc khÕe cûa quí vÎ,
nhÜng có vài trÜ©ng h®p thûy ngân tØ Óng nhiŒt k‰ có
th‹ gây håi nghiêm tr†ng Ç‰n sÙc khÕe cûa quí vÎ
ho¥c sÙc khÕe gia Çình.  HiŒn tåi các trÜ©ng h®p cûa
Ç¶c tÓ thûy ngân tØ Óng nhiŒt k‰ bao gÒm các em nhÕ
Çã ti‰p xúc Ç‰n thûy ngân bÎ thÃm vào trong thäm.
Nh»ng triŒu chÙng cûa chúng bao gÒm s¿ ác cäm,
khó chÎu, cao máu, xuÓng cân, chäy mÒ hôi, nhåy
cäm và bÎ ghÈ ngÙa.  M¶t sÓ em bé trong nhóm này
Çòi hÕi nhiŠu tháng ÇiŠu trÎ m§i khÕe månh låi ÇÜ®c.
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Nh»ng Ch†n L¿a Khác
Giá phäi chæng

Quí vÎ có th‹ mua các Óng nhiŒt k‰ không có chÃt thûy
ngân ª các tiŒm bán thuÓc ÇÎa phÜÖng.  Nh»ng loåi
Óng nhiŒt k‰ khác v§i m¶t chÃt lÜ®ng tÓt và giá tiŠn
tÜÖng ÇÜÖng khi so sánh v§i loåi Óng nhiŒt k‰ thûy
ngân bao gÒm nhiŒt k‰ tín sÓ và thi‰t gali ki‰ng. TÃt cä
nh»ng loåi này có th‹ dùng b¢ng cách Ço nÖi miŒng,
hÆu môn, ho¥c dÜ§i nách.  Nh»ng s¿ ch†n l¿a khác
bao gÒm Óng nhiŒt k‰ rë tiŠn Ço nÖi ÇÀu ho¥c loåi Óng
nhiŒt k‰ Ç¡t tiŠn hÒng ngoåi Ço nÖi tai.  nhiŒt k‰ Ço

ÇÀu dùng rÃt dÍ và nhanh chóng nhÜng không ÇÜ®c
chính xác cho l¡m.  D¿a vào American Medical
Association, ÇiŠu quan tr†ng nhÃt là phäi ch†n loåi
Óng nhiŒt k‰ dÍ Ç†c và dÍ dùng.

Vào mùa hè næm 1998, American Hospital Association
Çã kš m¶t bän h®p ÇÒng v§i United States Environ-
mental Protection Agency và hÙa là së tÄy trØ h‰t chÃt
thûy ngân trong nh»ng nguÒn nÜ§c dÖ cûa bŒnh

Quí vÎ có th‹ mua các Óng nhiŒt k‰ không có chÃt
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viŒn Çã tØ bÕ Çi viŒc sº døng Óng nhiŒt k‰ thûy ngân và các døng cø
khác có chÙa chÃt thûy ngân. N‰u quí vÎ bÕ sº døng chÃt thûy ngân trong
nhà, quí vÎ së là m¶t gÜÖng mÅu tÓt cho các bŒnh viŒn trong cô_ng ÇÒng
cûa quí vÎ. N‰u væn phòng bác sï cûa quí vÎ vÅn ti‰p tøc dùng loåi Óng
nhiŒt k‰ thûy ngân ho¥c nh»ng døng cø khác có chÙa chÃt thûy ngân ví
dø nhÜ døng cø Ço huy‰t áp, quí vÎ nên trao cho h† m¶t cuÓn sách nhÕ
này và yêu cÀu h† tìm nh»ng loåi døng cø khác. Hai trên ba tiŒm bán
thuÓc hÙa là h† së ngÜng bán Óng Ço nhiŒt k‰ thûy ngân. Quí vÎ nên liên
låc v§i các dÜ®c sï ÇÎa phÜÖng cûa quí vÎ và yêu cÀu h† lÃy bÕ Çi các loåi
Óng nhiŒt k‰ thûy ngân này. Quí vÎ nên giúp Ç« phân phát cuÓn sách
mÕng này cho các trung tâm sæn sóc trÈ em, PTA và nh»ng cÖ sª khác lo
liŒu sÙc khÕe cûa các trÈ em.

ThuÓc theo toa

  thûy ngân ª các tiŒmbán thuÓc ÇÎa phÜÖng.
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VÙt BÕ –ng NhiŒt K‰ Thûy Ngân Mà Không
Làm Ô NhiÍm T§i C¶ng ñÒng Quí VÎ

Sau khi quí vÎ Çã mua Óng nhiŒt k‰ thay cho Óng
nhiŒt k‰ thûy ngân, quí vÎ nên thÆn tr†ng và phäi vÙt
bÕ Óng nhiŒt k‰ thûy ngân m¶t cách an toàn. ñØng
nên vÙt bÕ Óng nhiŒt k‰ thûy ngân vào thùng rác. Rác
thÜ©ng ÇÜ®c thiêu ÇÓt ho¥c Ç° lên bäi cát.

Trong hai cách trên, thûy ngân së tr¶n vào môi trÜ©ng
b¢ng cách phát ra trong không khi ho¥c làm ô nhiÍu
trong nÜ§c. ChÃt thûy ngân này së änh  hÜªng t§i
nhiŠu sinh vÆt bao gÒm loài ngÜ©i chúng ta. Quí vÎ

nên mang Óng Ço nhiŒt k‰ thûy ngân t§i m¶t cÖ quan
có nhiŒm vø thu låi các loåi rác nguy hi‹m t§i môi
trÜ©ng. NhiŠu cÖ sª cûa ti‹u bang ho¥c cÖ sª ÇÎa
phÜÖng giám thÎ các væn phòng này. Nh»ng væn phòng
này thÜ©ng ÇÜ®c mª cºa vïnh viÍn ho¥c chÌ theo mùa.
Thông thÜ©ng, nh»ng dÎch vø này hoàn toàn miÍn phí.

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ trung tâm thu tÆp các loåi rác và chÃt
nguy hi‹m trong khu v¿c cûa quí vi, g†i cÖ quan kŠm ch‰ ô nhiÍm
cûa ti‹u bang ho¥c ba y t‰ ÇÎa phÜÖng trong vùng cûa quí vÎ. Bån
có th‹ ki‰m sÓ Çiên thoåi trong cuÓn sách ÇiŒn thoåi.

DØng Bao Gi© VÙt BÕ –ng ño NhiŒt K‰ Thûy Ngân Trong Thùng Rác ThÜ©ng.
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N‰u l« làm b‹
Óng Ço nhiŒt k‰
thûy ngân, ÇiŠu
quan tr†ng là
phäi chùi rºa
såch së.

Ngay sau khi chÃt thûy ngân bÎ Ç° gi»  tÃt cä
m†i ngÜ©i và thú vÆt xa khÕi khu v¿c này. ñ‹ giäm Çi s¿
bÓc hÖi cûa chÃt thûy ngân, quí vÎ nên t¡t h‰t các máy sÜªi
và mª h‰t các máy lånh.

ñ‹ làm thoáng khí ra vào quí vÎ hãy mª các cºa s° và n‰u
ÇÜ®c, quí vÎ nên Ç‹ cºa mª khoäng hai ngày.

ñØng dùng máy hút bøi Ç‹ hút chÃt thûy ngân
khi bÎ Ç°. Không nh»ng chÃt thûy ngân së làm ô nhiÍm t§i
máy hút bøi, chÃt nhiŒt phÃt ra tØ máy hút bøi së làm chÃt
thûy ngân bóc hÖi và tæng thêm s¿ b¶c phát cûa chúng ra
kh¡p nhà. M¶t ÇiŠu n»a là, ÇØng bao gi© dùng ch°i Ç‹ quét
chÃt thûy ngân. ChÃt thûy ngân së dính vào ch°i và së làm
ô nhiÍm t§i ch°i. Ti‰p tøc nÖi trang sau
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ChuÄn bÎ các ÇÒ dùng cÀn thi‰t trÜ§c
khi b¡t ÇÀu chùi thûy ngân. Nh»ng ÇÒ này bao gÒm,
Óng nhÕ m¡t, hai t© giÃy cÙng, hai bao ni-lon, m¶t cái
khay ho¥c cái h¶p l§n, bæng keo dán, m¶t cây Çèn bin
và m¶t cái hû Ç¿ng có miŒng l§n.

Nên nh§ là bÃt cÙ døng cø nào dùng Ç‹ chùi phäi
ÇÜ®c coi nhÜ là bÎ ô nhiÍm và phäi vÙt bÕ cùng v§i
chÃt thûy ngân.

ñØng Çúng t§i chÃt thûy ngân. Cªi h‰t
các nº trang và ÇÒng hÒ trên tay
cûa quí vÎ, chÃt thûy ngân së

dính ch¥t vào kim loåi.  Quí vi nên mang bao tay, tÓt
hÖn là loåi bao tay b¢ng chÃt cao su Ç‹ giäm b§t Çøng
chåm v§i chÃt thûy ngân. Dùng Çèn bin Ç‹ ki‰m chÃt
thûy ngân. Ánh sáng së phän chi‰u chÃt thûy ngân và
thÃy dÍ hÖn.

Chùi sau khi bÎ Ç° M¥t ph£ng ho¥c sàn nhà
khác nhau phäi áp døng phÜÖng pháp khác nhau.

Trên nŠn nhà cÙng, dùng m¶t loåi giÃy cÙng Ç‹
ÇÄy các håt thûy ngân låi m¶t ch‡. Dùng Óng nhÕ m¡t
Ç‹ hút nh»ng håt thûy ngân hay dùng khay Ç‹ gåt thûy
ngân. ñÜa nh»ng håt thûy ngân lên v§i loåi giÃy cÙng.
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Nên ThÆn Tr†ng Khi S© ñ‰n Thûy Ngân

CÄn thÆn bÕ thûy ngân vào bÎch. Dùng keo Ç‹ làm
nh»ng mi‰ng còn låi dính vào và bÕ mi‰ng keo này
vào bao ni-lon  v§i Óng nhÕ m¡t, hai t© giÃy cÙng và
bao tay. Vi‰t lên nhãn cûa bÎch là thûy ngân Ç‹ bÕ. BÕ
vào bÎch này và bao dán kín vào bÎch thÙc hai. Vi‰t
lên nhãn làthûy ngân Ç‹ bÕ và g†i cÖ quan ti‹u bang
Ç‹ bi‰t bÕ Çúng cách.

Trên thäm hay tÃm träi, cÀn phäi c¡t bÕ phÀn
bÎ dính thûy ngân. PhÀn c¡t này cùng v§i tÃt cä các ÇÒ
chùi cÀn phäi ÇÜ®c bÕi vào bÎch nh¿a. Vi‰t lên nhãn
làthûy ngân Ç‹ bÕ và g†i cÖ quan ti‹u bang Ç‹ bi‰t bÕ
Çúng cách.

Trong bÒn nÜ§c, thûy ngân së chìm ª dÜ§i. ñ°
b§t càng nhiŠu nÜ§c càng tÓt, ráng ÇØng Çøng vào
thûy ngân và sau Çó lÃy thûy ngân b¢ng Óng nhÕ m¡t.
BÕ vào thùng có miŒng r¶ng, Çóng n¡p låi và dán kín
b¢ng bæng keo. Vi‰t lên nhãn làthûy ngân Ç‹ bÕ và
g†i cÖ quan ti‹u bang Ç‹ bi‰t bÕ Çúng cách.

Trong Óng nÜ§c, thûy ngân së bÎ chÆn ngay
trong Óng nÜ§c. Lót m¶t cái khay bên dÜ§i ch‡ làm
viŒc, mª Óng nÜ§c và Ç° chÃt này vào thùng có miŒng
r¶ng rÒi dán kín låi v§i bæng keo. Vi‰t lên nhãn là
thûy ngân Ç‹ bÕ và g†i cÖ quan ti‹u bang Ç‹ bi‰t bÕ
Çúng cách.

mercury_thermo_viet r1.p65 8/28/01, 12:52 PM11



Chæm sóc sÙc khÕe mà không bÎ nguy cÖ
là m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng cûa Environmentally Reponsible Health Care, Çã sän
xuÃt và Ãn hành bän này. Health Care Without Harm là m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng
quÓc t‰ v§i hÖn 300 t° chÙc chú tr†ng Ç‰n viŒc chuy‹n Ç°i kÏ nghŒ chæm sóc
sÙc khÕe Ç‹ không còn là m¶t nguÒn nguy håi Ç‰n môi trÜ©ng, b¢ng cách
giäm b§t ô nhiÍm trong khi hành nghŠ chæm sóc sÙc khÕe. VÆn Ç¶ng này làm
viŒc chung v§i các bŒnh viŒn và các viŒn chæm sóc sÙc khÕe khác Ç‹ hûy bÕ
viŒc dùng thûy ngân và các chÃt ô nhiÍm khác tØ các sän phÄm và cách thÙc
hành nghŠ chæm sóc sÙc khÕe.

Thomas M. Menino, Mayor

Mercury Thermometer Exchange Program
Environmental Health Office
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Boston, MA 02118
Phone: 617-534-5966   Fax: 617-534-2372 . . . . .

Health Care Without Harm

1755 S Street NW, Unit 6B

Washington DC, 20009

p: 202-234-0091 f: 202-234-9121
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