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Ủthảo. Bài chưa được Ủy Ban xem lại hay phê 
a Ủy Ban.



Ủy Ban An TỦy Ban An T
Tiêu DùnTiêu Dùn

Ủ B A T à SảỦy Ban An Toàn Sản
Kỳ có nhiệm vụ bảo v

hữ ủi khô đnhững rủi ro không đ
tật nghiêm trọng hay 
l i ả hẩ tiê dùloại sản phẩm tiêu dù
quản lý của Ủy Ban.

Toàn Sản Phẩm Toàn Sản Phẩm 
ng Hoa Kỳng Hoa Kỳ

Phẩ Tiê Dù Hn Phẩm Tiêu Dùng Hoa 
vệ công chúng khỏi 
đá ó dẫ đế thđáng có dẫn đến thương 

tử vong từ hàng ngàn 
ù th ộ thẩ ềùng thuộc thẩm quyền 



Các cơ sở dữCác cơ sở dữCác cơ sở dữCác cơ sở dữ

Dữ Liệ Th Tật àDữ Liệ Th Tật àDữ Liệu Thương Tật vàDữ Liệu Thương Tật và
Gây Thương Tật (IPII)Gây Thương Tật (IPII)
ấấGiấy Chứng Tử (DTHSGiấy Chứng Tử (DTHS

Các Điều Tra Chiều SâuCác Điều Tra Chiều Sâu
Hệ Thống Theo Dõi ThHệ Thống Theo Dõi Th
Gia (NEISS)Gia (NEISS)Gia (NEISS)Gia (NEISS)

ữ liệu theo dõiữ liệu theo dõiữ liệu theo dõiữ liệu theo dõi

à S Cố Có Tiề Năà S Cố Có Tiề Năà Sự Cố Có Tiềm Năng à Sự Cố Có Tiềm Năng 

S)S)
u (INDP)u (INDP)( )( )

hương Tật Điện Tử Quốc hương Tật Điện Tử Quốc 



Nhu cầu dữ liệu tử vong/thNhu cầu dữ liệu tử vong/th

Để định ưu tiênĐể định ưu tiên
Hỗ trợ lệnh cấm hay thuHỗ trợ lệnh cấm hay thuHỗ trợ lệnh cấm hay thuHỗ trợ lệnh cấm hay thu
Thuyết phục người tronThuyết phục người tron

hiệ ề h ầ ầhiệ ề h ầ ầnghiệp về nhu cầu cần cnghiệp về nhu cầu cần c
Hỗ trợ việc phát triển tiêHỗ trợ việc phát triển tiê
Đánh giá tính hiệu quả cĐánh giá tính hiệu quả c
Phát triển các chiến dịchPhát triển các chiến dịchPhát triển các chiến dịchPhát triển các chiến dịch
nhằm nâng cao nhận thứnhằm nâng cao nhận thứ
toàn sản phẩmtoàn sản phẩmtoàn sản phẩmtoàn sản phẩm

hương tật/sự cố của CPSChương tật/sự cố của CPSC

u hồi sản phẩm nguy hạiu hồi sản phẩm nguy hạiu hồi sản phẩm nguy hạiu hồi sản phẩm nguy hại
ng và ngoài ngành công ng và ngoài ngành công 

ó tiê h ẩ ả hẩó tiê h ẩ ả hẩcó tiêu chuẩn sản phẩmcó tiêu chuẩn sản phẩm
êu chuẩn sản phẩmêu chuẩn sản phẩm
của tiêu chuẩn sản phẩmcủa tiêu chuẩn sản phẩm
h thông tin và giáo dụch thông tin và giáo dụch thông tin và giáo dục h thông tin và giáo dục 
ức của công chúng về an ức của công chúng về an 



Dữ Liệu ThDữ Liệu Th
ốốSự Cố Suýt XSự Cố Suýt X

MECAP (Chương Trình CMECAP (Chương Trình C( g( g
Pháp Y)Pháp Y)
Các mẩu tinCác mẩu tinCác mẩu tinCác mẩu tin
Các cuộc gọi đường dây nCác cuộc gọi đường dây n
Khiế i I t tKhiế i I t tKhiếu nại qua InternetKhiếu nại qua Internet
Các báo cáo tuân thủCác báo cáo tuân thủ
Các giới thiệu của cơ quanCác giới thiệu của cơ quan
Các báo cáo sự cố khácCác báo cáo sự cố khácCác báo cáo sự cố khácCác báo cáo sự cố khác

hương Tật và hương Tật và 
Xảy Ra (IPII)Xảy Ra (IPII)

Cảnh Báo Chuyên Viên Cảnh Báo Chuyên Viên yy

nóngnóng

n Liên bang/Tiểu bangn Liên bang/Tiểu bang











Giấy chứngGiấy chứngGiấy chứng Giấy chứng 

ồồKý hợp đồng riêng rẽ vKý hợp đồng riêng rẽ v
Mua khoảng 8.000 giấMua khoảng 8.000 giấg gg g
Đọc tất cả và mã hóa kĐọc tất cả và mã hóa k
chứng tửchứng tửchứng tửchứng tử
Xem xét hằng ngàyXem xét hằng ngày
Sử d t hâ tíSử d t hâ tíSử dụng trong phân tícSử dụng trong phân tíc

tử (DTHS)tử (DTHS)tử (DTHS)tử (DTHS)

với 50 bangvới 50 bang
ấy chứng tử hằng nămấy chứng tử hằng nămy g gy g g
khoảng 5.000 giấy khoảng 5.000 giấy 

hhchch



Điều tra chiềuĐiều tra chiềuĐiều tra chiềuĐiều tra chiều

ềềĐiều tra thực địaĐiều tra thực địa
•• Tại chỗTại chỗ
•• Liên lạc với quan chLiên lạc với quan ch

y, Cảnh sát, Cứu hỏy, Cảnh sát, Cứu hỏy, Cảnh sát, Cứu hỏy, Cảnh sát, Cứu hỏ
•• Có thể thu thập mẫuCó thể thu thập mẫu

Phỏ ấ điệ thPhỏ ấ điệ thPhỏng vấn qua điện thPhỏng vấn qua điện th

u sâu (INDP)u sâu (INDP)u sâu (INDP)u sâu (INDP)

hức địa phương (Pháp hức địa phương (Pháp 
ỏa, v.v.)ỏa, v.v.)ỏa, v.v.)ỏa, v.v.)
u vậtu vật

h ih ihoạihoại



Tiếp cận thôngTiếp cận thôngTiếp cận thông Tiếp cận thông 

ầầYêu cầu dựa trên Đạo Yêu cầu dựa trên Đạo 
Tin (FOIA)Tin (FOIA)
•• IPII, DTHS, INDP, IPII, DTHS, INDP, 
•• Thông tin mã hóa cThông tin mã hóa cThông tin mã hóa cThông tin mã hóa c
•• Có một số giới hạn Có một số giới hạn 

N i tậ t ử lýN i tậ t ử lýNơi tập trung xử lýNơi tập trung xử lý

tin của CPSCtin của CPSCtin của CPSCtin của CPSC

Luật Tự Do Thông Luật Tự Do Thông 

NEISSNEISS
ó sẵnó sẵnó sẵnó sẵn
đối với hồ sơ thực tếđối với hồ sơ thực tế



Thương tật có liên Thương tật có liên 

Thương tật do s
tiêu dùng = ~ 34

Điều trị tại ị ạ
phòng khám 
bác sĩ

Thương tậg ậ
phẩm tiêu 
trị tại phòn
= ~ 13 triệu  13 triệu

quan đến sản phẩmquan đến sản phẩm

sản phẩm 
4 triệu

Điều trị tại 
phòng khám p g
ngoại trú

ật do sản ậ
dùng điều 

ng cấp cứu 
uu



H ốHệ Thống

TTheo Dõi 

Thương Tật 

Điện Tử 

Quốc Gia
Ủy B

Q
(NEISS) Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ



Tổng quaTổng qua
Mẫ t à ố ồ 96 bệ hMẫ t à ố ồ 96 bệ hMẫu toàn quốc gồm 96 bệnhMẫu toàn quốc gồm 96 bệnh
bệnh viện Hoa Kỳ có ít nhấtbệnh viện Hoa Kỳ có ít nhất
cứu 24 giờcứu 24 giờcứu 24 giờ.cứu 24 giờ.
Mỗi bệnh viện báo cáo thônMỗi bệnh viện báo cáo thôn
CPSC.CPSC.CPSC. CPSC. 
Nhân viên bệnh viện mã hóaNhân viên bệnh viện mã hóa
và truyền dữ liệu cho CPSC và truyền dữ liệu cho CPSC y ệy ệ
Hệ thống thu thập khoảng 37Hệ thống thu thập khoảng 37
quan đến sản phẩm mỗi nămquan đến sản phẩm mỗi năm
–– (khoảng 300.000 báo cáo(khoảng 300.000 báo cáo
đến CPSC mỗi năm).đến CPSC mỗi năm).

Hệ thống nhiều cấp độHệ thống nhiều cấp độHệ thống nhiều cấp độ.Hệ thống nhiều cấp độ.
Hỗ trợ CPSC và các cơ quanHỗ trợ CPSC và các cơ quan

an/Lịch sửan/Lịch sử
h iệ t ố t à bộ áh iệ t ố t à bộ áh viện trong số toàn bộ các h viện trong số toàn bộ các 
t 6 giường bệnh và dịch vụ cấp t 6 giường bệnh và dịch vụ cấp 

g tin về điều trị cấp cứu cho g tin về điều trị cấp cứu cho 

a dữ liệu trên máy tính tại chỗ a dữ liệu trên máy tính tại chỗ 
qua Internet.qua Internet.qq

70.000 báo cáo thương tật liên 70.000 báo cáo thương tật liên 
m.m.

 thương tật không liên quan  thương tật không liên quan 

n khác.n khác.



Tổng quanTổng quan
Đã đ ử d h 30 ăĐã đ ử d h 30 ăĐã được sử dụng hơn 30 nămĐã được sử dụng hơn 30 năm

Cập nhật lần cuối với mẫu bCập nhật lần cuối với mẫu bCập nhật lần cuối với mẫu bCập nhật lần cuối với mẫu b

Dữ liệu sẵn có từ năm 1980 Dữ liệu sẵn có từ năm 1980 
FOIA.FOIA.
–– Dữ liệu 2008 được hoàn chỉnhDữ liệu 2008 được hoàn chỉnh

InternetInternet
–– Ước tính trực tuyến từ năƯớc tính trực tuyến từ năƯớc tính trực tuyến từ năƯớc tính trực tuyến từ nă
–– Dữ liệu có sẵn để tải về từDữ liệu có sẵn để tải về từ

n/Lịch Sửn/Lịch Sử
m nay.m nay.

bệnh viện mới vào năm 1997bệnh viện mới vào năm 1997bệnh viện mới vào năm 1997.bệnh viện mới vào năm 1997.

đến nay yêu cầu đến nay yêu cầu thông quathông qua

h vào ngày 31/3/2009.h vào ngày 31/3/2009.

ăm 1991ăm 1991--2008.2008.ăm 1991ăm 1991 2008.2008.
ừ năm 2002ừ năm 2002--2008.2008.





Vì sao cần Dữ LiệuVì sao cần Dữ Liệu

Số lượng ca thương tật điềuSố lượng ca thương tật điều

Dữ liệu đã được thu thập trDữ liệu đã được thu thập tr
về những ca nàyvề những ca nàyvề những ca này.về những ca này.

Cá bệ h iệ ất hợ tá tCá bệ h iệ ất hợ tá tCác bệnh viện rất hợp tác tCác bệnh viện rất hợp tác t
động thu thập dữ liệu của Cđộng thu thập dữ liệu của C

Thông tin có tính cách kịp Thông tin có tính cách kịp 

u Phòng Cấp Cứu?u Phòng Cấp Cứu?

u trị ở đó là rất lớn.u trị ở đó là rất lớn.

rong hồ sơ Phòng Cấp Cứu rong hồ sơ Phòng Cấp Cứu 

t iệ hỗ t ợ h h tt iệ hỗ t ợ h h ttrong việc hỗ trợ cho hoạt trong việc hỗ trợ cho hoạt 
CPSC.CPSC.

thời. thời. 



Các biến số thCác biến số thCác biến số thCác biến số th

ềềNgày điều trịNgày điều trị
Số hồ sơSố hồ sơ
ổổTuổiTuổi

Giới tínhGiới tính
Chẩn đoán thương tậtChẩn đoán thương tật
Phần cơ thể bị thương Phần cơ thể bị thương 
tậttật
Chuyển từ Phòng Cấp Chuyển từ Phòng Cấp 
CứuCứu

heo dõi NEISSheo dõi NEISSheo dõi NEISSheo dõi NEISS

ẩẩSản phẩm liên quan Sản phẩm liên quan 
(2)(2)
Vị íVị íVị tríVị trí
Loại/liên quan đến Loại/liên quan đến 
ô iệô iệcông việccông việc

Can thiệp của Phòng Can thiệp của Phòng 
Cứu HỏaCứu HỏaCứu HỏaCứu Hỏa
Mục tiêuMục tiêu
Chủ tộ / ắ tộChủ tộ / ắ tộChủng tộc / sắc tộcChủng tộc / sắc tộc
Nhận xét (2 dòng)Nhận xét (2 dòng)





Cơ sở tCơ sở t
Thiết kế mẫu của NEISS: Thiết kế mẫu của NEISS: 
www.cpsc.gov/library/neiswww.cpsc.gov/library/neisp g yp g y

Có thể tiến hành điều tra thCó thể tiến hành điều tra thCó thể tiến hành điều tra thCó thể tiến hành điều tra th
khổ thống kê.khổ thống kê.

thống kêthống kê

s.htmls.html

heo dõi ngược trong khuônheo dõi ngược trong khuônheo dõi ngược trong khuôn heo dõi ngược trong khuôn 



Khả năng thuKhả năng thu
ềềnhiều cnhiều c

Dữ liệu phòng cấp cứDữ liệu phòng cấp cứgg
Nghiên cứu đặc biệt pNghiên cứu đặc biệt p
thứ nhì”thứ nhì”thứ nhìthứ nhì
Điều tra qua điện thoạĐiều tra qua điện thoạ
Điề t t i hỗĐiề t t i hỗĐiều tra tại chỗĐiều tra tại chỗ

u thập dữ liệu u thập dữ liệu 
ấấcấp độcấp độ

ứu thường lệứu thường lệgg
phòng cấp cứu phòng cấp cứu -- “sàng lọc “sàng lọc 

ạiại



Cấp độ 1Cấp độ 1-- DữDữCấp độ 1Cấp độ 1 DữDữ
Xe tập đi trẻ emXe tập đi trẻ emXe tập đi trẻ emXe tập đi trẻ em

ữ liệu theo dõiữ liệu theo dõiữ liệu theo dõiữ liệu theo dõi
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Cấp độ 2Cấp độ 2--Các câCác câ
cứu (sàng lcứu (sàng l

Ngộ độc trẻ em dướiNgộ độc trẻ em dưới
Nghiên cứu các loại Nghiên cứu các loại gg

âu hỏi phòng cấp âu hỏi phòng cấp 
lọc thứ nhì)lọc thứ nhì)

ổổi 5 tuổii 5 tuổi
pháo pháo pp





 
 

Type A.  Small Firecrackers  Type B and C.  
Large Firecrackers 

 

 

  
About ¼ inch thick, or about the diameter B: No warning label or brand on device Range fAbout ¼ inch thick, or about the diameter 
of a pencil.  Sold in strips or round bundles 
or loose in bag.  Has warning label and 
product name on the package. 

 B: No warning label or brand on device 
or packaging.  C: May be called  Silver 
Salute, M-80, M-500, M1000, etc. 

Range f
height. 
for stab

     
Type F.  Helicopters   Type G.  Multiple Tube Devices Type

 

 
 

Devices that spin as they fly through the 
air.  Not reloadable or reusable.  Fuse at 

bottom.  May be a cube or have tubes 
¾” to 3” in diameter.  Tubes can be 
mounted on a board or bound together. 

 Single o
several 

Type D.  Missiles  Type E1 Bottle Rockets  
Type E2. Stick Rockets 

  
from about 2 inches to over 1 foot in E1: Rocket motor less than ½ inchfrom about 2 inches to over 1 foot in 
 Launched vertically and have fins 

bility. 
E1:  Rocket motor less than ½ inch 
in diameter.  Stick less than 15 
inches long.  E2: Similar shape but 
larger

  
e H.  Reloadable Aerial Shells Type I.  Roman Candles

or multiple tube devices sold with 
individually fused shells  Candle shaped device that fires 

colored balls and makes small 
explosions 



Cấp độ 3Cấp độ 3--Điều traĐiều traCấp độ 3Cấp độ 3 Điều traĐiều tra
Mọi nghiên cứu theo dMọi nghiên cứu theo d
–– Nghiên cứu xe ATVNghiên cứu xe ATV
–– Mũ bảo hiểm xe đạpMũ bảo hiểm xe đạp

Xe trượtXe trượt–– Xe trượtXe trượt
–– Xe tập đi của trẻ emXe tập đi của trẻ em
–– Máy cắt cỏMáy cắt cỏMáy cắt cỏMáy cắt cỏ
–– Cưa máy cầm tayCưa máy cầm tay
–– Đám cháy trong nhàĐám cháy trong nhà
–– CũiCũi
–– Máy truyền hình ngã đổMáy truyền hình ngã đổ
–– Máy phát điện chạy xăngMáy phát điện chạy xăng
–– V.v.V.v.

a qua điện thoạia qua điện thoạia qua điện thoạia qua điện thoại
dõi của NEISSdõi của NEISS



Cấp độ 4Cấp độ 4 –– ĐĐCấp độ 4 Cấp độ 4 ĐĐ

Nghiên cứu máy cắt cNghiên cứu máy cắt c
N hiê ứ ATVN hiê ứ ATVNghiên cứu xe ATVNghiên cứu xe ATV
Nghiên cứu cưa máy Nghiên cứu cưa máy 

iều tra tại chỗiều tra tại chỗiều tra tại chỗiều tra tại chỗ

cỏ có động cơcỏ có động cơ

cầm taycầm tay













NEISSNEISS--Chương trìChương trìNEISSNEISS Chương trìChương trì

Thỏ th ậ liêThỏ th ậ liêThỏa thuận liên cơ quan vThỏa thuận liên cơ quan v
kháckhác

ểểCPSC không chuyển dữ lCPSC không chuyển dữ l
ngoàingoài
http://www.cdc.gov/injuryhttp://www.cdc.gov/injury
http://www2.cdc.gov/risqhttp://www2.cdc.gov/risqhttp://www2.cdc.gov/risqhttp://www2.cdc.gov/risq

ình mọi thương tậtình mọi thương tậtình mọi thương tậtình mọi thương tật

ới á liê bới á liê bvới các cơ quan liên bang với các cơ quan liên bang 

iệu cho người dùng bên iệu cho người dùng bên 

y/wisqars/index.htmly/wisqars/index.html
qs/qs/qs/qs/
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